
OOK WIJ HOREN BIJ LKKR DOETINCHEM, BRENG ONZE
WIJKEN NIET IN EEN ISOLEMENT

Petitie aan het College van B&W en de Gemeenteraad van de gemeente
Doetinchem

Ondergetekenden, als bewoners en bezoekers van de wijken "De Hoop" en
"Dichteren" maken bezwaar tegen het opheffen van de fiets/voetgangers
oversteek bij de rotonde in de Europaweg ter hoogte van de
Vancouverstraat/Auroraweg.

Tegen dit voornernen zijn zienswijzen ingebracht, zijn in een beeldvormende
read Hader toegelicht en er zijn vragen gesteld. De beantwoording was echter
van dien aard dat de aanwezige raadsleden besloten tot een vervolg op deze
beeldvorrnende raad op 4 december waarmee wij veronderstellen dat aok
binnen de Gemeenteraad van onze gemeente niet iedereen ervan overtuigd is
dat deze opheffing een goede zaak is.

Graag willen ondergetekenden als bewoners/bezoekers het volgende
nogmaals onder uw aandacht brengen:

Natuurlijk vinden ook wij de veiligheid van de meer kwetsbare
verkeersdeelnemers belangrijk en een argument dat de nodige aandacht
verdient. Maar dat kan ans inziens niet betekenen dat een, voor ons en vele
anderen, belangrijke verbinding wordt weggehaald. Op zijn minst zou
overwogen moeten worden to kijken Haar mogelijkheden waarbij en de
veiligheid en de bereikbaarheid kunnen worden gewaarborgd.

Het in het bestemmingsplan genoemde argument met betrekking tot de
doorstroming van het gemotoriseerde verkeer op de Europaweg is in deze
natuurlijk een non-argument. Het kan toch niet zo zijn dat het incidenteel
gebruik maken van de oversteek een groter negatief effect heeft op deze
doorstroming als het structureel 8 keer per uur sluiten van de
spoorwegovergang.

De doorstroming van het verkeer van en Haar de binnenstad zal niet eerder dan
met de realisatie van een spoor- of autotunnel kunnen worden verbeterd
waarbij met de aanleg van deze tunnel er wel alternatieven kunnen worden
gevonden om onze wijken goed bereikbaar to houden.



Het opheffen van deze oversteek zal, zoals dit door een van de indieners van de
zienswijzen, plastisch werd aangeduid, leiden tot het ontstaan van een
"Berlijnse muur" tussen twee wijken van Doetinchem en zal leiden tot een
vorm van isolement waarbij de bewoners en bezoekers eerder geneigd zullen
zijn gebruik to gaan maken van de auto en waarmee dus ook een averechts
effect op het milieu zal ontstaan.

Wij hopen dan ook dat we tijdens de inloopavond in januari wat anders mogen
horen dan wat de omloop- of omrijd-routes gaan worden want dat weten we al
en is voor ons dan ook de reden om bezwaar to maken en deze petitie aan u to
overhandigen.

Bijgevoegd vindt u de handtekeningen van de bewoners/bezoekers van onze
wijken die deze petitie ondersteunen.
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