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Doetinchem : 13 december 2019
Betreft : Voetganqers en planvorminq Europaweg; veraaderinq 19 december 2019

Geachte Fractie,

Aan de vooravond van de Besluitvormende Raad op 19 december a.s. geef ik u, mede
namens vele wijkbewoners, graag het volgende ter overweging.

Op 14 november en 4 december jl. is beeldvormend aandacht besteed aan de planvorming
'verdubbeling Europaweg inclusief twee rotondes' in context van mogelijkheden voor fietsers
en voetgangers om deze weg ter hoogte van de Auroraweg/Vancouverstraat to kunnen
blijven kruisen.

Hierover is van diverse zijde het nodige aan informatie, opvattingen en meningen gedeeld.

Wat opvalt is dat er bestuurlijk een haast verkrampte focus is op procedures en eerdere
besluiten, als ware het een volstrekte blokkade voor voortschrijdend inzicht_

Verder valt het gemis aan oplossingsgericht denken op: niet van belang is wat niet kan, van
belang is wat wel kan. Dat is eigenlijk best veel en ook prima politiek to verankeren.

Neem de toekomstige voorzieningen voor voetgangers. Deze voorzieningen kunnen een
stuk beter dan nu nog gepland (namelijk volledig schrappen).

Een concrete oplossing is dan de door het College aanbevolen omrij-routes, euh . . .... .
omloop-routes (tangs Europaweg richting spoor/centrum en tangs Auroraweg richting Sicco
Mansholtweg/De Wals) to voorzien van een voetpad en een duidelijk zebrapad.
Worden dit soon (veiligheids-)voorzieningen achterwege gelaten dan zijn voetgangers, uw
inwoners, aangewezen op de berm en voelen zij zich pas letterlijk gemarginaliseerd; een
prima recept voor verdere verwijdering tussen politiek en burgerij.

Aan de kosten (enkele tienduizenden euro's) hoeft het niet to liggen, die vallen in het niet bij
de miljoeneninvestering voor de verdubbeling of rotonde-aanleg. En overigens is dit ook
Been kwestie van rn~er~ld,~maar van slimmer of beter aanbesteden.

Graag get~en wij u in overwe ing het voorgaande to betrekken bij uw oordeelsvorming.

Met v iendelijke.groet

Ewald .Js v ~ a


