
Aan de voorzitter en de leden van de Gemeenteraad Doetinchem,

Datum: 04-07-2021
Betreft: Bezwaarschrift tegen plaatsing tankstation aan de Oostelijke Randweg te
Doetinchem

Geachte leden van de Gemeenteraad Doetinchem,

Bij persoonlijke inspraak op 20-02-2020 heb ik u in kennis gesteld van mijn bezwaren
tegen de opnieuw voorgestelde overplaatsing van het bestaande tankstation van
Wentink/Fieten naar de Oostelijke Randweg ter hoogte van Vossenstraat en De Zumpe.
Die bezwaren zijn niet weggenomen en ikwas gelukkig met uw eerdere Raadsbeslissing.
Het fietspad langs de Randweg gebruik ik als ik in de richting Overstegen/Zelhem rijd,
en omgekeerd. Die route is veilig voor fietsers en en een verademing in tegenstelling tot
het verkeerslawaai met gifl.uchten en aanrijdingsgevaar op andere stadsroutes.
Ik gebruikte deze route al toen ik dagelijks van Boerhaavelaan naar het station reed voor
mijn werk bij de stad Arnhem; dit wegje van het eerdere 'Zelhems Spoor' was toen niet
verhard. Op dit moment is het voor veel fietsers enwandelaars een veilige veelverkozen
groene oase met uitzicht op Natuurgebied De Zumpe enAchterhoeks landschap.

Dat wil ik zo houden en ik herhaal hiermee mijn bezwaar:
- een tankstation voor auto's hoort te zijn gelegen in de stadsgebieden van en voor
autoverkeer: namelijk bij de aftakkingen van de autosnelwegen en/of bij garages in
industriegebieden overeenkomstig hun bestemmingsplannen;

- ik wil mijn fiets- en wandelwegen en hun omgeving niet verstoord zien door een
tankstation van elders hier te droppen;

- ik wil zeker in- of nabij het beschermde "Natuurgebied De Zumpe" en langs mijn
favoriete fiets- en wandelroutes geen extra verkeersbewegingen voor autoverkeer,
vracht- en bevoorradingsvoorzieningen zien, opgeroepen vanwege een tankstation met
zijn bijbehorende vormgeving, kleuren en opzichtige verlichting;

- ik heb grote moeite en teken dit bezwaar mede aan uit onbegrip en onvrede met de
manier waarop een eventuele beslissing ten gunste van een verplaatsing van het
tankstation door uw Raad op dit moment gedacht zou kunnen worden: door intern
politiek gerommel dat uw eerder uitgebrachte afwijzing van het gedachte tankstation
geen recht zou kunnen doen.

Digitale inspraak bij uw 'Beeldvormende Raadsvergadering is me technisch niet gelukt
en in overleg met uw raadsgriffier zend ik umijn Bezwaar hiermee schriftelijk ter
behandeling toe.

Met groet van


