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Motie Kruisberg in beheer Gemeente 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 29 september 2022; 
 
gelezen het raadsvoorstel Nota van uitgangspunten de Kruisberg; 
 
constaterende dat: 
 het terrein van de Kruisberg te koop wordt aangeboden door het Rijk; 
 deze locatie een belangrijke deel van de geschiedenis van Doetinchem in zich 

heeft; 
 
overwegende dat: 
- we bij verkoop van de Kruisberg mogelijk na een aantal jaar onze visie niet 

terug gaan zien op deze locatie, ondanks de Nota van uitgangspunten; 
- de nieuwe eigenaar immers na een paar jaar andere besluiten kan nemen, 

waardoor de waarden van het terrein verloren kunnen gaan,;  
- de raad nu in de gelegenheid is deze waarden op deze locatie te waarborgen 

en te behouden; 
- de gemeente met dit terrein een plek kan maken die meerwaarde geeft aan 

Doetinchem; 
- we voor onze inwoners waarde boven winst willen, waarmee we bedoelen 

dat we niet voor snelle winst gaan, maar waarde willen toevoegen; 
 
besluit: 
het college de opdracht te geven om: 
 een onderzoek te starten naar de mogelijkheden en kosten om de locatie de 

Kruisberg als gemeente aan te kopen; 
 hierbij de samenwerking met Sité te zoeken en te betrekken bij en in het 

onderzoek; 
 daarbij de mogelijkheden in kaart te brengen of het mogelijk is om hier een 

kleinschalige woonzorgvoorziening te realiseren (een buurtzorghuis), met 
daaromheen woningen voor jongeren zodat deze woonvormen elkaar 
kunnen versterken; 

 tevens in het onderzoek mee te nemen de mogelijkheid tot het realiseren 
van een zogenaamd knarrenhof; 

 te bezien of de huidige bedrijfjes en voorzieningen behouden kunnen blijven 
en meegenomen kunnen worden in een totaalplan, zodat bijvoorbeeld de 
Stadsboerin met dagbesteding ten goede kan komen aan de toekomstige 
bewoners en gebruikers van het terrein; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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