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Geachte gemeente Doetinchem 

 

Dat er gebouwd gaat worden begrijp omdat er een woningvraag is. Waar ik me zorgen 

om maak is de plek waar de woningen komen. Voor het dierenwelzijn en voor het 

welzijn van de mensen door nog meer groen weg te halen. 

Zijn er nog alternatieven qua grond om te bouwen? 

 

Want het is toch helemaal niet meer van deze tijd om het groen te laten verdwijnen. 

Daar waar heel veel mensen elkaar ontmoeten, spreken en de honden oa. uitlaten. De 

bomen oa. geven ons zuurstof en zetten stikstof om en zuiveren de lucht en houden onze 

planeet koel en valt er regen. Hoe wilt u dit verantwoorden voor de volgende 

generatie’s? En dan lees ik over ‘een nog mooier Wijnbergen’. Mooier als nu word het 

echt niet.  

 

We weten allemaal hoe belangrijk groen is en helemaal nu in en tijdens de Corana 

crisis. Hoeveel ontspanning en rust groen brengt.  

Daar waar diverse beschermde dieren leven zoals Uil, sperwers, ijsvogels , eekhoorns 

en een rust heerst en wandelplek voor heel veel omliggende wijken.  

Zoals de mensen die bij de Deka wonen, Dichteren en de Huet, Hak terrein, Wijnbergen 

en de bewoners van De Hoop. de mensen die de dierenarts op de Wijnbergseweg 

bezoeken maken ook gebruik van het park. De mensen die werken op het 

industrieterrein er hun lunch tijd wandelen en bijpraten en ontspannen. 

Veel mensen die er vissen, picknicken, chillen. De schapen die er grazen van fam. Schot 

en de blijde gezichten van alle mensen die komen kijken . 

 

Waar moeten al deze mensen heen als jullie alles maar vol bouwen en nauwelijks groen 

overblijft en alles omver word gehaald en de dieren wegjaagt???  

 

We wijzen al jaren naar andere landen omdat dat enorme droogte heerst en ellende. 

Daar planten ze met duizenden bomen tegelijk omdat ze nu weten wat de waarde is van 

elke boom en hier word massaal overal en dus ook nu in ons mooie park gewoon de 

boel omver gehaald. Onvoorstelbaar vind ik dat. Ik word/ben dus ook echt verdrietig 

 

Ik mag dan ook wens en hoop uitspreken dat u uw plannen herziet en dat er aan de rand 

bij het industrieterrein huizen bijgebouwd worden kan ik nog begrijpen en wat 

makkelijk bereikbaar is vanaf die weg.  

 

Maar niet uit het park vooral naast de school er schitterende oude bomen moeten wijken 

en waarvoor … geld ??? en dan nog maar niet te spreken over het gevaar voor de 

kinderen met al het verkeer. Want ook via de rotonde kunnen we er niet meer uit, en in 

de toekomst langs de Kleine Prins of via de Winnipegstraat en waarom daar de in-uit 

gang er zijn toch al bestaande aanrijd wegen?!  

 

Mensen hebben het zo nodig om te recreëren om een te zijn met de natuur het is 

belangrijker dan winkels en uitgaansgelegenheden we hebben het juist nu gezien in de 

tijd van het corona virus dat er voor jong en oud gelukkig toch een stukje ontspanning is 

en dat heel veel mensen zo begaan zijn met de dieren die er leven en de inzet van het 

opgeruimd houden van dit stukje natuur en nu zal het vol gebouwd worden er zijn toch 

ook wel andere plaatsen waar men kan bouwen hou de leefomgeving alstublieft zo als 

het nu is 
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Er is tijdens de lockdown enorm veel extra gebruik gemaakt van het mooie 

natuurgebied . Wilt u dit op uw geweten hebben dat de biodiversiteit nog verder 

verstoord wordt . het is al erg genoeg dat er gekapt en gesnoeid word in het 

broedseizoen! Is geld dan echt zoveel meer belangrijker dan het welzijn en gezondheid 

van de inwoners van Doetinchem en de bewoners van het park ?! 

 

Ik hoop echt dat jullie vanuit jullie hart, liefde en compassie gaan werken en niet over 5 

of 10 jaar zeggen ja dat hebben we toen en toen niet goed gedaan. Stop het machinaal 

denken ! We hadden een andere keuze moeten maken?!!!! 

 

We plegen roofbouw op onze natuur , zelfdestructie en hoge mate van rupsje nooit 

genoeg. we roven de aarde leeg en bouwen alles maar vol en uiteindelijk plegen we 

roofbouw op onszelf. Wanneer is genoeg … genoeg????!!! 

 

Laten we de wereld mooier achterlaten voor ons zelf maar ook voor de generaties die na 

ons komen. 

 
https://meerbomen.nu/?fbclid=IwAR0wq9NjFwSBBU1H3bOYpcjwlQM5C3yMio2EamvyAxSa
MFKxwuHJ1E991uY  
 

"There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It 

supersedes all other courts". (Mahatma Gandhi) 

 

uit holistik.nl 

Breng meer tijd door in de natuur 

Een stads bestaan veroorzaakt nogal wat stress. Zonder dat je je er bewust van bent, zijn 

je hersenen namelijk 24/7 bezig met het registreren van omgevingsgeluiden. Onderin je 

hersenstam – in je reptielenbrein – wordt voortdurend geanalyseerd of een geluid veilig 

is of niet. Natuurlijke geluiden zoals de wind die door de bomen waait en het ruisen van 

de zee worden van oudsher herkend als veilig. Dit in tegenstelling tot mechanische en 

industriële geluiden. Telkens als een auto toetert of een tram voorbij raast registreert je 

brein dat als gevaar. Dat terwijl we ons het prettigst voelen op plekken waar 

omgevingsgeluiden ons onbewust een veilig gevoel geven. Zoek dus vaker het bos of de 

zee op. Een natuurlijke omgeving helpt je om op een diep niveau te ontspannen en de 

productie van het stresshormoon cortisol binnen de perken te houden.  

 

En iedereen zou eens moeten kijken naar de film’s 

The biggest little farm 

Our Planet  

 

 

Extra punten van aandacht: 

Als er meer mensen in Doetinchem komen wonen hoe zit het dan met de voorzieningen 

zoals huisartsen, tandartsen? Worden er nog meer winkels bijgebouwd in de nieuwe 

wijk? De uitrit bij de Torontostraat graag schuin aanleggen zodat de lampen van de 

auto’s niet recht op de pui schijnen van de mensen op De Hoop. 

 

Dank u wel voor het lezen !  

 

Met vriendelijke groet  

 

 

https://meerbomen.nu/?fbclid=IwAR0wq9NjFwSBBU1H3bOYpcjwlQM5C3yMio2EamvyAxSaMFKxwuHJ1E991uY
https://meerbomen.nu/?fbclid=IwAR0wq9NjFwSBBU1H3bOYpcjwlQM5C3yMio2EamvyAxSaMFKxwuHJ1E991uY
http://holistik.nl/
https://holistik.nl/reptielenbrein-en-gezondheid/
https://holistik.nl/wow-wat-de-zee-allemaal-kan-doen-tegen-somberheid/
https://holistik.nl/wow-wat-de-zee-allemaal-kan-doen-tegen-somberheid/
https://holistik.nl/cortisol-verlagen-tips/
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Aanvulling ontvangen d.d. 15-04-2021 
 

Verzonden: donderdag 15 april 2021 17:39 
Onderwerp: ontbrekende deel nog bijgevoegd 

  

Goedemiddag  

  

Mijn excuses deze had ik nog niet bijgevoegd. Antwoord van N. Everdij:   

  

Goedemiddag mevrouw xx, 

  

Dank u voor uw mail. Ik haal hier helder uit dat u geen voorstander bent van woningbouw 

bij de Kapperskolk. 

  

Wijnbergen is al ruim 20 jaar geleden aangewezen als woningbouwlocatie. Het Midden en 

Westen is inmiddels al grotendeels gerealiseerd. Het Oosten (nu: De Kwekerij) heeft 

wegens de wooncrisis lange tijd stil gelegen, maar is altijd als woonlocatie in portefeuille 

gehouden. Nu er weer veel vraag is naar woningen, is besloten dit project weer in 

ontwikkeling te nemen. 

  

Ik kan dus niet zeggen dat we hier niets gaan doen, maar met de opmerkingen in uw mail 

kunnen we zeker wel rekening houden bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan. 

Deze zullen we dan ook meenemen in de samenvatting van de inspraak die we binnenkort op 

de projectwebsite zullen plaatsen. U kunt deze dan terugvinden op 

www.doetinchem.nl/kwekerij. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nard Everdij 

  

gemeente Doetinchem 

Ontwikkelen en Ondernemen 

Projectleider 

  

Goedenavond  
 

U denkt nog steeds als 20 jaar geleden? Dat maak ik op uit uw schrijven. Want toen is 

beslist dat Wijnbergen aangewezen is als woningbouwlocatie. En wat houd u tegen om uw 

plannen te wijzigen en eens naar andere alternatieven te gaan zoeken?! Want sorry hoor ik 

denk niet eens meer hetzelfde als een jaar geleden. Ik leer telkens bij en kijk naar andere 
oplossingen en mogelijkheden. En blijf niet vasthouden aan hele verouderde standpunten, 

wetten en regels en afspraken die ooit zijn gemaakt. Die zijn er juist om kritisch naar te 

kijken en weer onder de loep te nemen en te herzien. 

  

En het worden geen starterswoningen want die kunnen naast hun studieschuld niet een 

mega bedrag ophoesten voor een woning. Ook als melden jullie betaalbare woningen maar is 

dat wel zo?! Ik zag een bericht voorbij komen van een makelaar voor een tussenwoning 

vanaf 280.000,- welke jonge starter kan zich dit veroorloven?!  

  

Ik zou het fijn vinden als u met uw groep van de gemeente binnenkort eens samen een 

wandelingetje ga maken om welk stuk van Doetinchem het gaat. Niet vanaf achter het 

http://www.doetinchem.nl/kwekerij
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bureau maar in de wijk zelf eens loopt en ervaart. Ik hoor graag een datum om u en uw 

mensen te mogen ontmoeten. 

  

Met vriendelijke groet, 

  
 


