
Beste mensen van b&w en gemeenteraad van Doetinchem.

Ik , Alfred Meijer, een echte Weahlse , natuurliefhebber  en bezorgd en meedenkend burger,
wandel en hardloop al jaren door het mooie Stillewald.
Maar de laatste jaren is het genot ver te zoeken sinds de komst van Teamgamez  aan de
Koningsweg.
Door het paintball gebeuren is de rust wreed verstoord door mitrailleurs,  schreeuwende ,
uitgelaten, agressieve, dronken en blowende mensen.
Mensen met een kogelsgang  door het Stille Wald racen maken het onaantrekkelijk door
Stillewald te wandelen of hardlopen.
Ben vaak met hardlopen op Koningsweg door Stillewald bijna van mijn sokken gereden door
bezoekers Teamgamez.

Ben een echte natuurliefhebber en ken het Wehlse bos door en door,  maar sinds
Teamgamez er is gaat het ecologisch echt achteruit en overdag dat takkegeluid van  die
nepwapens en uitgelaten mensen.

Ook waren  er kortgeleden plannen voor 65 vakantiehuizen, wat ook onrust gaat
veroorzaken in het bos en buurt.

En binnenkort komt dan het electro motorcross  er ook nog bij; constant een soort van
electro heftruck geluid in het bos, maar ook voor de buurt , dit is echt ondraaglijk voor mens
EN fauna.

Ik heb echt medelijden,  maar ook bewondering voor buurtbewoners,  door die hel wat zij
hebben beleefd  en gaan beleven door Teamgamez.
Mensen hebben gewoon chronische stress hierdoor.

De gemeente Doetinchem heeft in mijn ogen geblunderd in het hele gebeuren.
Toen Wehl bij Doetinchem werd getrokken zou alles beter worden qua bestuur, laat  dat ook
blijken dan.

Maar vind ik als ik kritiek heb moet ik ook met oplossingen komen.
Welnu, het gebied 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 maar dat  werd door  bankencrisis in ijskast  gezet , echter nu worden  ze
weer langzaam ontdooid.
Laat het gebied , in het kader hiervan 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



Voor de Zumpe in Doetinchem , ook onderdeel van Gelders Natuurnetwerk,  trekken jullie
veel geld uit, wellicht kan dit ook voor Stillewald,  dat dan ook STIL blijft.

Lieve mensen ik doe een beroep op jullie gezond verstand,  rechtvaardigheidsgevoel en
liefde voor de natuur  voor jullie besluit.

Alfred Meijer.


