
SUGGESTIES INLOOPAVOND JUNI 2015

suggestie Wat er mee te doen

1 Zou de gemeente de bewoners de grote tekening ter beschikking kunnen stellen. Met eigen A-4 1 Op de website www.doetinchem.nl was het digitale bestand van de kaart kosteloos te bekijken en te 

2

Tunnelbak onder spoor Europaweg iedere 15 min (of 30min) gaat het spoor dicht. Verdubbeling 

of niet opstropen van verkeer in en buiten de spits hou je dan. 2

De spoortwegovergang nemen we mee in het onderzoek van Sweco. Het aspect van de route voor gevaarlijke 

stoffen wordt eveneens meegenomen.

3

DocksNLD is zich aan het verbreden. Stel dat er een bedrijf komt dat gevaarlijke stoffen vervoert 

en de chauffeur moet richting Doesburg/Deventer en hij kiest voor de kortste route, dat is langs 

De Huet/Dichteren/Wijnbergen. Dan lijkt me verre van veilig bij een calamiteit. 3

De huidige route maakt onderdeel uit van een regionaal netwerk en is gezien de verkeersstructuur de meest 

voor de hand liggende route.

4

Wordt het verkeer kruising Auroraweg-Europaweg afgesloten? Onze voorkeur gewoon open 

laten met verkeersregel installatie. Ook fietsers moeten kunnen blijven oversteken Auroraweg- 4 In het onderzoek van Sweco nemen we deze kruising nemen we mee in het onderzoek.

5 Wehlseweg→Oude Doetinchemseweg richting Wehl naar autobaan industrieterrein A18 5 Dit is inderdaad een alternatieve route voor verkeer richting A18.

6

De beek/sloot langs de Europaweg meer zichtbaar maken+ruimtegeven in het plan + 

natuurwaarde versterken. Ruimte en rust behouden door grote akkers te handhaven, niet te veel 6

De landschappelijke versterking is een van de dragers van de gebiedsuitwerking. Initiatieven vanuit de 

samenleving worden door gemeente gefaciliteerd. 

7 Hotel dicht bij de snelweg i.v.m. nog meer drukte op de Europaweg. 7

De locatie nabij de A18 is een voorkeurslocatie, mocht blijken dat deze niet haalbaar is dan is er een 

reservelocatie voorhanden.

8 Het hotel zo dicht mogelijk bij de A18. 8

De locatie nabij de A18 is een voorkeurslocatie, mocht blijken dat deze niet haalbaar is dan is er een 

reservelocatie voorhanden.

9

Mijn voorkeur gaat uit naar het hotel dichtbij de afrit van de A18, dit komt omdat het landelijke 

uitstraling er anders aan gaat. De leefruimte van de hazen (die je elke dag ziet) verdwijnt dan. 

Het idee van een hardloopbaan vind ik een goed idee. Zowel jong als oud heeft hier pret van. 9

De locatie nabij de A18 is een voorkeurslocatie, mocht blijken dat deze niet haalbaar is dan is er een 

reservelocatie voorhanden. De hardloopbaan willen wij graag faciliteren als hiervoor een initiatief is. Mochten 

omwonenden of grondeigenaren hiervoor concrete uitvoeringsplannen hebben ondersteunen we ze graag.

10 Als er wandelpaden aangelegd worden dan geen verharde zodat je kunt Nordic Walken. 10

De gemeente legt zelf geen paden aan. Het is aan initiatiefnemers om dergelijke voorzieningen aan te leggen, 

wij ondersteunen ze graag.

11

Rotonde bij Peer voor fietsers. Wat wordt daar aan gedaan? Bij verdubbeling nog gevaarlijker 

dan nu. Een ander verhaal: fietsovergang hoek Auroraweg Sicco Mansholtweg gevaarlijk. Geen 11

De oversteek met fietsers is een beperking voor de doorstroming van de Europaweg en vormt een potentieel 

gevaar voor de overstekende fietsers. In de verkenning voor de Europaweg worden de knelpunten 

12

Bij punt 5: zou eventuele rogge cq tarwevelden kunnen. Na het oogsten naar de molenaar en 

daarna naar de bakker. Bij punt 2: 1 hotel en een Ronald Mc Donaldshuis opvang v/d kinderen 12

Goede initiatieven, het is aan omwonenden of agrariers om de uitvoering te realiseren. Wij zouden ze graag 

ondersteunen.


