Van: briefschrijver
Verzonden: wo 16-11-2022 08:50
Aan: griffie Doeitnchem
CC: Berns, Norbert
Onderwerp: Suggesties voor Teamgamez terrein in Wehl voor college en gemeenteraad
Geachte College en Gemeenteraad;
Ik, briefschrijver, begaan en meedenkend inwoner van uw gemeente, komende uit Wehl en lid
Dorpsraad ( nu op persoonlijke titel ), heb misschien een oplossing voor het hoofdpijndossier
Teamgamez bij het Stillewald in Wehl.
Welnu, het terrein behoort tot het Gelders Natuurnetwerk, een ecologische verbindingszone
tussen t Montferland en Veluwezoom.
In het verleden, ten tijde van Staatssecretaris Henk Bleker, was het de bedoeling dat ter hoogte
van Team Gamez over de A18, bij Stillewald en Didamse Leigraaf een ecoduct of
natuurbrug kwam, in kader van Ecologische Hoofdstructuur, maar dat werd door bankencrisis
in ijskast gezet , echter nu worden ze weer langzaam ontdooid.
Laat het gebied , in het kader hiervan, nu weer natuur worden, door provincie kunnen de
verminderde opbrengsten eigenaar vergoed worden door royale subsidiepot provincie
Gelderland.
Misschien kan de gemeente de grond ook wel opkopen als compensatie voor de toenemende
verstedelijking van het ooit zo groene Wehl en toekomstig dubbelspoor door het Wehlse bos.
Via burgerinitiatief, vb is Buurt maakt Natuur, kan ook financiering plaatsvinden, evenals
vanuit LEADER.
De Zumpe in Doetinchem , ook onderdeel van Gelders Natuurnetwerk, heeft voor
gemeentebestuur de hoogste prioriteit, wellicht kan dit ook voor Stillewald, dat dan ook STIL
blijft.
Ik vindt belangrijk dat de rust in het mooie Stillewald bewaard wordt, paintball veroorzaakt
veel geschreeuw, electrocross motoren geven een hoog geluid, als van hoop electro heftrucks
en 50 vakantiehuizen geeft ook hoop onrust, zowel voor de buurt als de kwetsbare natuur.
Mogelijk, kan in goed overleg, het bestemmingsplan gewijzigd worden?
Voorts nog een suggestie; Teamgamez kan misschien haar activiteiten doen op een van de vele
reguliere motocross terreinen in de Achterhoek, er zijn motocross terreinen in;
# Borculo
# Halle
# Hummelo
# Lichtenvoorde
# Lochem
# Varsseveld
En er is een fietscross/ atb baan in Doetinchem.
Er kan een win/win situatie ontstaan met commerciële Teamgamez en motocross vereniging
om beide winstgevend te maken.
Dit lijkt me een goed alternatief.
Vr gr briefschrijver
Bedankt voor uw aandacht.
Vr gr briefschrijver

