Voorstel burgerinitiatief
Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op agenda van de gemeenteraad
to plaatsen:

Plaatsen van geluidschermen en/of groen voor de bewoners van rfetdekkersveld, weversveld,
spalhuisstraat, gruttersveld, mulde~sveld en brouwersveld tegen de geluidsoverlast veroorzaakt door
de weemstraat (1V815J en broekhuizerstraat (N813J rondom Wehl.

Dit onderwerp heeft de raad onlangs niet op de agenda gehad.
Toelichting op voorstel/onderwerp:

Door de jaren keen is op de bovengenoemde wegen de verkeersdrukte, de afgelopen jaren enorm
toegenomen. De door bewoners gemeten d8 gaat boven de geluidsnorm die vastgesteld is tussen de
50 en 65 d8. Dit heeft tot gevolg dat voor de bewoners het woongenot de afgelopen jaren is
afgenomen omdat rumen als gevolg van het geluid gesloten blijven en verder zorgt het ervoor dat de
nachtrust van de bewoners verstoord wordt. Wij, de bewoners willen graag een oplossing vinden,
zodat de geluidsoverlast rmnder wordt. Wij hopen hiervvor de hulp van de gemeenteraad to krijgen.
Indiener en contactpersoon:

Dit verzoek gaat vergez.:;d :an een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de
ondersteuners van het verzoek, die in de gemeente Doetinchem wonen.

Toelichting vaor de verzoeker
ledereen die in de gemeente Doeti~chem woont kan een verzoek doen om een voorstel/onderwerp. Op de
agenda van de raadsvergaderin~ to plaatsen. Behalve uw eigen naam en handtekening is uw plan voorzien van
namen, adressen en handtekeningen van inwoners van de gemeente Doetinchem die uw idee steun:
-

vijf handtekeningen als het idee op uw straat betrekking heeft
vijftien handtekeningen als het gaat om iets in uw wijk
en vijftig handtekeningen als uw plan de gehele gemeente aa~gaat.

Uw voorstel moet gaan over iets waarover de raad ook zelf kan beslissen en mug Been vraag, klacht of bezwaar
tegen een gemeentelijk plan zijn. Ook een onderwerp waarover onlangs en in deze raadsperiode door de raad
een besluit is genomen, kunt u niet indienen (zie bij twijfel de Verordening burgerinitiatief, verkrijgbaar bij de
griffier (03 14) 37 71 11J.

