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Onderwerp: t.a.v. de griffie

Geachte medewerkers van de Griffie,
In de bijlagen treft u een brief en een bijlage daarbij. Wilt u die ter kennis brengen van B&W en de Raad?
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
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tegenbericht aan de verzender verwijderd. Gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, telefoon +31 (0)
314-377377, telefax +31 (0) 314-343437. (Disclaimerl 10117)





Sinderen, 14 Juni 2022

Geachte Burgemeester en Wethouders en leden van de Gemeenteraad van Doetinchem,
Beste mensen,

In de Gelderlander van 11 juni 2022, las ik een gesprek met Leon Adegeest en Johan Vollenbroek over
de stikstofproblemen en vliegveld Lelystad. De volgende regels vielen me op:
Er worden besluiten genomen op basis van rapporten die niet kloppen. Als je dat als samenleving blijft
toestaan, dan werk je corruptie in de hand. Ik heb inzicht gekregen hoe het reilt en zeilt in Nederland. Het
is gewoon fraude, die "witwasrapporten" vermelden precies wat de opdrachtgever - vaak de overheid
wenst. De politiek neemt vervolgens vergaande besluiten op basis van deze rapporten.

Opeen zag ik in dat hetzelfde is gebeurd bij de nieuwbouwplannen van het Slingeland Ziekenhuis.
In de Structuurvisie van Doetinchem en in de ogen van directeur Huisman van SI ingeland was de
Wedeo-locatie de beste locatie voor het nieuwe ziekenhuis: "..De ligging is perfect, bij bus- en trein"
Later werd een veel slechter plan (A18) goedgekeurd door de gemeente. Bureau Goudappel kreeg de
opdracht van het ziekenhuis om de vereiste Ladder Voor Duurzame Verstedelijking (LVDV) zodanig te
schrijven dat het slechte plan toch beter leek.
De gemeente vraagt een second opinion aan bij de Stee Groep. Op advies van Stee Groep wordt de LVDV
nog meer naar de gewenste uitkomst toe geschreven zodat alle binnenstedelijke locaties worden
verworpen en de locatie A18 als enige over blijft.
Echter: deze 3° versie LVDV bevat 32 onjuistheden of veronderstellingen die ik in een brief aan de
Gemeenteraad heb gemeld. Tot mijn verbijstering krijg ik geen enkele reactie en gaat de gemeenteraad
klakkeloos akkoord met deze (onjuiste) LDVD. Zo is formeel aan de wet voldaan. Ook de Raad van State
gaat akkoord: die beoordeelt of de juiste procedure is gevolgd en kijkt niet inhoudelijk naar de LVDV.

Ik herhaal de laatste 2 zinnen van het citaat boven deze brief:
Het is gewoon fraude, die "witwasrapporten" vermelden precies wat de opdrachtgever - vaak de
overheid- wenst. De politiek neemt vervolgens vergaande besluiten op basis van deze rapporten.

Zo gaat het dus ook in Doetinchem.
Als de locaties correct waren vergeleken, was de A18-locatie veel beter uit de bus gekomen. Zowel voor
patiënten, personeel en ziekenbezoekers als voor Doetinchem en de Achterhoek (zie bijlage).

Dat was al in 2017 het geval, maar sindsdien is de wereld veranderd.
De Urgenda-uitspraak en de Stikstofuitspraken van de Raad van State en het recente IPCC-rapport
roepen iedereen op om zich in te zetten tegen de opwarming van het klimaat. Dat geldt ook voor
Doetinchem!
Hoogleraar Heleen de Koninck in de Gelderlander van 5 april 22: Het automatisme om in de eigen auto
te stappen moet verdwijnen. Dit heeft grote gevolgen voor hoe je steden inricht".
Goudappel meldt in de LVDV dat naar het slecht bereikbare huidige ziekenhuis 6% van de bezoekers met
OV komt. Bouwen bij het grootste OV-knooppunt van de Achterhoek zal het autogebruik spectaculair
verminderen. Dat alleen al moet voor Doetinchem een reden zijn om het ziekenhuis bij het station te
bouwen. Dat heeft 30 jaar lang elke dag een groot effect op de leefbaarheid!

OOK U KUNT IETS DOEN OM HET ZIEKENHUIS TE BEWEGEN ALSNOG OP DE JUISTE LOCATIE TEBOUWEN.
KOM IN AKTIE.
Roepen dat er al veel kosten zijn gemaakt is een uitvlucht want bouwen aan de A18 zal nu en in de
toekomst vele malen hogere klimaatkosten veroorzaken.

Met vriendelijke groet,

Bijlage: andere argumenten vóór de WEDEO-locatie
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slee j brief van14 102022

Hoewel het klimaat alleen al een doorslaggevend argument is vóór de stationslocatie zijn er zijn
nog veel meer positieve punten:

Geen aanleg van de nieuwe wegen nodig, veel minder milieuschade
Ziekenhuis lijdt niet onder fijnstof en geluidsoverlast van de A18
Meer bezoekers en personeel komt op de fiets: minder CO,-uitstoot
Sociale veiligheid fietsers is veel groter in de stad dan aan A18
Meer bezoekers en personeel komen met OV, daardoor beter OV
Door beter OV minder auto's in de stad, leefbaarheid beter
Minder parkeerruimte nodig bij ziekenhuis
OV is rolstoeltoegankelijk, zonder taxikosten reizen mensen "tot in het ziekenhuis"
Geen parkeerkosten: zet auto gratis in eigen dorp en reis laatste stuk met OV
Wervingsgebied voor personeel groter door sneltrein Arnhem-Doetinchem
Geen overstromingsrisico door ligging op hoger gebied
Geen last van eventuele Noordtak zoals bij A18
Landbouwgrond blijft, is immers dringend nodig voor extensivering
Het wijdse Liemerse landschap bij Oude IJssel blijft behouden
De healing environment van Nico Wissing heeft als "urban oasis" bij het station een grote
meerwaarde: ook de stad en haar bewoners profiteren
De oersaaie stationsomgeving wordt een pareltje voor de stad
Het stationsgebied wordt deel van de stad: middenstand profiteert (personeel/ bezoek)


