
 

 
Van: briefschrijver 
Verzonden: do 16-12-2022 21:22 
Aan: griffie Doetinchem 
CC: Ans Putman 
Onderwerp: onterechte vergunningverlening m.b.t. E-cross Teamgamez 
 
Geachte gemeenteraad,  
  
We hebben veelvuldig gesproken over TeamGamez, bij ons thuis en in de gemeenteraad. 
Hieronder het vervolg! 
  
Afgelopen maandag hebben wij de zienswijzennota ontvangen m.b.t. E-cross, deze 
zienswijzennota was zeer summier wat ons zeer verbaasde. 
Vandaag (Donderdag 15 december) contact gehad met Joek van Egmond de 
vergunningverlener van TeamGamez, in ons gesprek werd duidelijk dat de gemeente alle 
zienswijzen van de buurt buiten het rapport van Ancoor om  niet bekeken hebben, zoals Joek 
van Egmond zei “het moest allemaal erg snel gebeuren”. 
In de bijlage staan alle zienswijzen van de buurt die niet meegenomen zijn. 
Deze zienswijzen hebben vooral betrekking op het akoestisch rapport en advies van de ODA, 
wijzigingen van dit rapport en het advies van de ODA kan betekenen dat er minder gereden 
mag worden met de motoren enz. 
  
De vergunning is nu niet rechtsgeldig omdat de zienswijzen van de buurt niet meegenomen 
zijn in het besluit. De juiste juridische procedure is niet gevolgd en mist daarom de grondslag 
om de vergunning te (blijven) verlenen. B&W dient de vergunning nu dan ook in te trekken of 
zelf te laten vernietigen door de rechtbank. 
Het kan ook niet zo zijn dat we binnen 6 weken naar de rechtbank moet stappen om een 
voorlopige voorziening aan te vragen met bijbehorende griffie en advocaat kosten omdat de 
gemeente niet de juiste juridische procedure gevolgd heeft om de vergunning te verlenen en 
er geen vergunning verleend had mogen worden! 
  
Gemeenteraad gaat u spoedig met B&W in gesprek zodat de juiste juridische weg wordt 
gevolgd, ook al heeft dit financiële consequenties. 
Indien later onze zienswijzen worden bekeken hoop ik dat we niet met een kluitje in het riet 
worden gestuurd, het kan namelijk zijn dat er een nieuw akoestisch onderzoek dient te komen 
gezien onze zienswijzen, en de vergunning voorlopig niet verleend kan worden. 
  
Hopende op een snelle reactie, 
  
Met vriendelijke groet, 
  
briefschrijver 
namens bezwaarmakers Koningsweg Wehl 
 


