
 

 
Van: Pascal Roemaat [mailto:pascal.roemaat@gmail.com]  
Verzonden: woensdag 16 juli 2014 17:54 

Aan: Griffie Doetinchem 
CC: rens.steintjes@cda-doetinchem.nl; s.kroon51@upcmail.nl; hansboerwinkel@tomaatnet.nl; 

mmesluiter@hotmail.com; h.moisedechateleux@upcmail.nl; 

s.bali.groenlinks.doetinchem@live.nl; rechteren@gemeentebelangendoetinchem.nl; 
ansputman@gmail.com; gjaveresch@solcon.nl; Vonk, B.; Pul van, S. 

Onderwerp: Spreekrecht - ontwerpbestemmingsplan 'Spoorverdubbeling Wehl - 2013' 

 
Geachte leden van de raad,  

Ik heb aan de griffie begin juli kenbaar gemaakt niet tijdig gekend te zijn in de mogelijkheid in 
te spreken in de Beeldvormende Raad van 3 juli n.a.v. mijn zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan Spoorverdubbeling Wehl - 2013. Bij deze alsnog een schriftelijke 
reactie.  

Mevr. Lambregts geeft namens het college in de Beeldvormende Raad aan “blij en verrast te 
zijn door de zorgvuldigheid in het proces met omwonenden”. Mijn vrouw en ik hebben daar 
onze bedenkingen bij. Ik heb in mijn zienswijze zes bezwaren geuit tegen het 
ontwerpbestemmingsplan. Het ontnemen van de toegang tot ons perceel vanaf de straat waar 
wij aan wonen is daarvan de belangrijkste. Zeer frustrerend is het om te horen dat de 
gemeente “zo betrokken is bij de burgers, omdat wethouder Drenth bij alle onteigenings-
gesprekken aanwezig is geweest”. Maar bij onze onderhandelingen met ProRail heb ik nog 
nooit iemand van de gemeente gezien. De reactie van de gemeente op mijn grootste bezwaar 
in de zienswijze (afsluiting van de toegangsweg) klinkt als een Jantje van lei: “deze 
functiewijziging is een verkeersbesluit en staat los van het bestemmingsplan”. Dit is toch niet 
te bevatten voor een normale burger die reageert op een gewijzigd bestemmingsplan? En ik 
ben in mijn ogen in de verdere afhandeling van de zienswijze aan het lijntje gehouden; zie de 
doorgestuurde mail aan de griffie hieronder. Van zorgvuldigheid is in ons geval géén sprake. 

Deze week dreigt ProRail terug te komen op eerder gemaakte afspraken t.a.v. de 
schadevergoeding. Daarnaast krijg ik voorlopig van de gemeente niet de toezegging dat ik een 
uitritvergunning ga krijgen aan de Doetinchemseweg. Dit is voor ons cruciaal. Al enkele jaren 
geef ik in elke communicatie met de gemeente aan dat wij een inferieure ontsluiting aan de 
achterzijde van het perceel absoluut onwenselijk vinden, maar in de stukken komt dit toch 
steeds weer terug als beoogde oplossing (één van mijn bezwaren). De angst bestaat bij ons dat 
we deze uitritvergunning nooit gaan krijgen, en veroordeeld worden tot ontsluiting via de 
achterliggende wijk, waar we bovendien de laatste jaren nogal wat ellende van hebben 
ondervonden (bekend bij politie én gemeente).  

De Beeldvormende Raad heeft het plan als hamerstuk aangemerkt voor de 
Gemeenteraadsvergadering van 17 juli. Maar zeker zolang de gemaakte afspraken met ProRail 
t.a.v. schadevergoeding en de uitritvergunning aan de Doetinchemseweg niet hard op papier 
staan, ga ik door met procederen tegen dit plan. 
  

Met vriendelijk groet, 
  

Pascal Roemaat 
Doetinchemseweg 3, Wehl 
  



 

 
Van: Pascal Roemaat <pascal.roemaat@gmail.com> 

Datum: 2 juli 2014 23:48 

Onderwerp: Beelvormende Raad 3 juli 

Aan: griffie@doetinchem.nl 

Geachte mevrouw, meneer, 
  
Ik heb ter elfder ure (gisteren) bericht gehad van dhr. Gies dat ik morgen gebruik kan maken 
van spreekrecht als indiener van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 
Spoorverdubbeling Wehl – 2013. Er is derhalve voor mij nu te weinig tijd om mijn spreektijd 
voldoende voor te bereiden. Ik behoud me hier alle rechten voor. Graag zou ik in een volgende 
Beeldvormende Raad spreektijd wensen om mijn zienswijze toe te lichten. Als dat omwille van 
de gewenste planning niet mogelijk is, dan graag in de Gemeenteraad van 17 juli.  
  
Ik wil u en de Beeldvormende Raad ten overvloede nog wel graag aangeven dat ik zelf 
voldoende moeite heb gedaan om wel tijdig helderheid te krijgen rondom de verdere gang van 
zaken van mijn zienswijze: 

-          Medio mei: dhr. Gerritsen gebeld en aangegeven dat ik nog wacht op een 
reactie op mijn zienswijze. Hij geeft aan dat voor het einde van de maand helderheid is 
te verwachten. 
-          22 mei: een brief van de gemeente Doetinchem ontvangen dat er 2 zienswijzen 
op het plan zijn ingediend. Met daarbij een uitgebreide bijlage met kaart over de 
herziening van de waterloop als gevolg van de 2e zienswijze. Ook wordt vermeld dat de 
raad over het plan op 17 juli zou gaan beslissen. Maar  geen reactie op mijn eigen 
zienswijze. 
-          19 juni: gebeld met de gemeente waar nu toch de reactie op mijn zienswijze 
blijft. Op mijn voicemail wordt ’s avonds ingesproken dat dhr. Gerritsen gevraagd zal 
worden met mij spoedig contact op te nemen. Er wordt echter géén contact 
opgenomen.  
-          26 juni: maar weer opnieuw gebeld met de gemeente, dit keer word ik 
doorverwezen naar de voicemail van dhr. Gies, deze ingesproken met het verzoek 
teruggebeld te worden over het opgevangen gerucht dat indiener 2e zienswijze 
spreekrecht zou krijgen in een Beeldvormende Raad binnenkort. Ik word niet 
teruggebeld.  
-          30 juni: opnieuw gebeld met de gemeente, en gevraagd naar dhr. Gerritsen. Er 
wordt een bel-notitie achtergelaten met het verzoek mij terug te bellen over het 
uitblijven van een reactie op mijn zienswijze. Ik word nog wel anoniem gebeld die dag, 
maar er wordt geen bericht achter gelaten. Kan iemand van de gemeente zijn geweest, 
kan iemand anders zijn geweest.   
-          1 juli: ik word gebeld door dhr. Gies, en hij geeft aan dat hij door 
omstandigheden niet eerder contact kon opnemen. Dat kan zijn, maar ik word voor 
mijn gevoel nu al een maand aan het lijntje gehouden! Ik krijg alsnog stukken van hem 
toegestuurd via mail die ook al de 23e juni zouden zijn toegestuurd. Ik heb echter nooit 
eerder stukken ontvangen. Ik word inderdaad in deze stukken gevraagd of ik gebruik 
wil maken van spreekrecht in de beeldvormende raad, die 2 dagen later al is.  Dat vind 
ik veel te kort dag om me hier goed op te kunnen voorbereiden. 

  
Met vr groet, 
Pascal Roemaat 
Doetinchemseweg 3, 
7031 EP Wehl 
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