
Inspreken 10 juni beeldvormende raad 

 

Perceel naast Vijverberg verzoek om gewijzigde vaststelling 

 

Is nu een weiland waar vorig jaar nog paarden liepen en er is nu een beetje opslag met berken 

gekomen. Bestemming groen doet geen recht aan dit perceel.  

 

Maak er dan een witte vlek van. 

In overleg met De Graafschap Pim Steverink en Hans Martijn Ostendorp is er een plan gemaakt voor 

extra parkeerplaatsen en deze worden bereikbaar via de Lijsterbeslaan. 

 

Daarnaast wil de Gemeente groeien naar 70.000 inwoners.  Derhalve willen wij een woonvorm voor 

ouderen met gezamenlijke ruimten en voorzieningen toevoegen.  De beoogde ouderen in de wijk 

wonen nu in te grote huizen maar blijven daar wonen omdat ze geen andere keuze hebben. Door 

voor deze doelgroep in de behoefte aan kleinere seniorenwoningen te voorzien komen er grote 

vrijstaande huizen op de markt waardoor meer doorstroming van onderaf ontstaat. Er komt een 

treintje op gang die uiteindelijk ook in het belang is van starters en doorstromers 

 

Onze plannen leiden tot een afronding van dit stukje stedelijk Doetinchem. Wij doen dit, zoals u in de 

visie kunt zien, met respect voor deze plek en een meer groene inpassing met sociale verbindingen 

waarbij natuurbeleving voorop staat.  

Tevens zijn met de plannen de belangen van De Graafschap gediend door het toevoegen van 

parkeercapaciteit. Hierdoor vermindert de parkeerdruk in de wijk.   

Ook wordt via de Vijverlaan een doorgang mogelijk om te wandelen langs de dan nieuwe 

parkeerplaats voor De Graafschap en woonvorm voor ouderen en zo naar de Zumpe toe. 

 

Vandaag het plan ook op Olo gezet voor college en behandeling in de Omgevingskamer. 

De visie Doetinchem 2040 is niet voor niets gemaakt en daar voldoet ons nieuwe plan gecombineerd 

met meer woningen/inwoners die uw Raad wenst volledig aan. 

Daarnaast heeft de raad in 2019 een besluit genomen die inspeelt op de grote behoefte aan 

woningen. Dat houdt in dat kansen die hierin voorzien, benut moeten worden. 

 

Graag nu geen bestemming groen opnemen maar een witte vlek opnemen omdat ontwikkeling zeer 

kansrijk is en er dan binnen afzienbare tijd een partiele herziening met invulling komt voor deze witte 

vlek. 

Roy Barthen 10 juni 2021 



 

 


