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Amendement verbreding Europaweg

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 19 december 2019;

gelezen het raadsvoorstel Bestemmingsplan Europaweg — 2019;

constaterende dat:
- het bestemmingsplan een volledige verdubbeling mogelijk maakt tot aan de spoorwegovergang;

overwe~ende dat:
- de grootste verkeersdruk toegevoegd wordt vanuit de wijken Dichteren en de nieuwe wijk Wijnbergen;
- de zienswijzen aantonen dat het draagvlak onder de inwoners van de wijken De Hoop en Dichteren om

de fiets- en wandeloversteek bij de Auroraweg to laten vervallen ontbreekt;
- deze opheffing de sociale samenhang van de omgeving verstoord;
- een verbreding tot vlak voor het spoor tot extra overlast leidt op het gebied van luchtkwaliteit en ge-

luid;
- het autoverkeer in dit voorstel boven fiets- en wandelverkeer gesteld wordt en het moeilijker wordt

gemaakt om vanuit Dichteren van en Haar het centrum to komen per fiets of to voet;
- IG&D weliswaar aangeeft dat het van het grootste belang is dat de Europaweg verbreed wordt, maar

daar geen enkele onderbouwing bij geeft en tegelijkertijd de binnenstad ondernemers wel even klaar
zijn met grote infrastructurele projecten die tot een slechte bereikbaarheid van de binnenstad leiden;

besluit aan het dictum toe to voe~en:

4. de uitvoering van de verbreding in twee fasen onder to verdelen: de eerste fase betreft het gedeelte
tot aan de rotonde bij de Sicco Mansholtweg, de tweede fase het gedeelte daarna tot aan de Keppelse-
weg;

5. de tweede face pas uit to voeren op het moment dat het ook mogelijk is het gehele gedeelte tot aan de
Keppelseweg to verbreden, inclusief een veilige passage van de spoorlijn Doetinchem —Arnhem en een
uitvoeringsplan voor deze tweede fase to zijner tijd aan de gemeenteraad voor to leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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