
26-06-2021 

Geachte gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders, 

U vindt in de bijlage de motivatiebrief van uit de buurt, woongebied het Weerdje en de Hoop, inzake 

de verplaatsing van tankstation Fieten (Wenting) aan de Wijbergseweg. 

Op 21 April 2020 is door ruim honderd bewoners van het woongebied het Weerdje en de Hoop 

middels een brief  op uw besluit van destijds gereageerd. Wij hebben deze reactie verzameld en deze 

zijn u aangeboden. Deze brieven zijn nog steeds van toepassing op de huidige situatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

J. van Haaren 

        Doetinchem, 24-06-2021 

  

Geachte gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders, 

Op 21 april 2020 hebben wij, vanuit onze buurt (deel van woongebied Weerdje), u een email 

gestuurd met reacties van de buurtbewoners op het verwerpen van  bestemmingsplan 

'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41’. 

In onze mail van vorig jaar april geven ruim honderd bewoners van het woongebied het 

Weerdje en de Hoop aan dat zij u verzoeken uw besluit met betrekking tot dit 

bestemmingsplan te herzien en wel om de volgende redenen: 

 Het tankstation en vooral de LPG installatie vormt een potentieel gevaar voor onze 

wijk, zoals de gemeente zelf aangeeft; 

 De aanwezigheid van het tankstation belemmert de ontwikkeling van dit deel van de 

Wijnbergseweg tot een verkeersveilig en aantrekkelijk woon-, leef- en werkgebied. 

Inmiddels heeft de Raad van State een uitspraak in deze zaak gedaan.  Op woensdag 30 juni 

a.s. wordt in de beeldvormende raad het ‘bestemmingsplan Tankstations Oostelijke Randweg 

en Wijnbergseweg 39-41’ besproken. Wij verzoeken u vriendelijk deze brief als ingekomen 

stuk voor dit onderwerp te beschouwen. 

Als buurtbewoners rondom Tankstation Wenting zijn wij nog steeds van mening dat een 

tankstation met LPG installatie niet in een woonwijk thuis hoort. Het bewoonde gebied 

rondom Tankstation Wenting wordt de komende jaren alleen maar groter doordat Iseldoks 

zich verder zal ontwikkelen. Ook hebben wij begrepen dat er plannen zijn om woningen te 

bouwen op het terrein tegenover Cafetaria Wijnbergen.   

Wij verzoeken u daarom met klem een juist besluit hierin te nemen. Waarbij wij er vanuit 

gaan dat u rekening zult houden met de wensen van de bewoners van het woongebied het 

Weerdje en de Hoop.   

 Met vriendelijke groet, 

J. van Haaren 


