
 

 

Aan gemeenteraadsleden van de Gemeente Doetinchem 
 
 
 
7-november 2022 
betreft De Stadskamer 
 
 
 
Geachte gemeenteraadsleden, 
 
In deze brief willen wij graag uw aandacht vestigen op de vestiging van De Stadskamer 
aan de Doctor Huber Noodtstraat 22 te Doetinchem. Op dit adres, gelegen in het pand 
Slinghezicht worden personen opgevangen met een speciale achtergrond. Door het 
gedrag van deze personen zijn diverse omstandigheden ontstaan die een nadelige invloed 
hebben op de omgeving. 
Het gaat om gedragsstoornissen, hoger volume van praten, schreeuwen e.d. Roken en 
drugs en drankgebruik. Gebruik van de openbare ruimte voor recreëren, gebruik als 
werkplaats voor o.a. reparaties e.d. waarbij beide trottoirs worden gebruikt alsmede het 
er tussengelegen fietspad. Voor passanten is dit erg vervelend en storend. 
 
Echter omdat aan deze situatie niets is gewijzigd doen wij opnieuw een beroep op u om 
de Stadskamer te verplaatsen naar een andere locatie waarbij de omgeving weinig of 
geen overlast ondervindt van de personen die er worden opgevangen. 
 
De Stadskamer heeft een prima buitenruimte aan de Raadhuisstraat voor de opvang van 
deze doelgroep en voor deze werkzaamheden. Echter De Stadskamer weigert 
medewerking om dit te realiseren en gaat geheel voorbij aan het belang van de bewoners 
en passanten aan de Doctor Huber Noodtstraat en tussen Doctor Huber Noodtplaats en 
Doctor Huber Noodtstraat. 
Ook gaan zij uit van hun belangen en wordt er niet naar de omgeving geluisterd. De 
omgeving moet zich maar aanpassen aan hun doelgroep en hier begrip voor opbrengen. 
Dat zal tot op zekere hoogte nog wel lukken, maar zo als het nu is gaat het niet meer. 
Men wordt bang van deze situatie en voelt zich niet meer veilig. 
 
Deze vestiging van De Stadskamer trekt ook personen uit andere delen van Doetinchem 
aan waardoor de negatieve uitstraling alleen maar toeneemt. 
 
Wij vragen u om een goede oplossing voor alle personen die hier bij betrokken zijn. 
Speciaal voor degenen die hier denken een veilige woonvorm gevonden te hebben zoals 
bewoners en mensen die begeleid wonen. Ook de toekomstige ontwikkelingen op het 
Setax terrein spelen een belangrijke rol bij de leefomgeving in de Doctor Huber 
Noodtstraat. 
Men mag niet uitgaan van de eigen belangen van De Stadskamer. 
 
Wij zijn benieuwd naar de stappen die u onderneemt om dit probleem voor de omgeving 
op te lossen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Briefschrijvers 
 


