
Namens de ondernemers Heezenstraat, Catharinastraat, Catharinaplein, Nieuwstad en Simonsplein Doetinchem

Aan de Gemeenteraad en B&W van de gemeente Doetinchem

Doetinchem, 11 februari 2022

Onderwerp: Bezwaarschrift locatie Passion

Geachte heer, mevrouw.

Wij willen graag onze bezwaren verder mondeling toelichten, nog voor en/of tijdens de raadszitting

Wij vragen u om geen beslissing over de locatie te nemen, voordat u over ons bezwaar heeft beslist.

Hoogachtend,

Namens de ondernemers Heezenstraat, Korte Heezenstraat, Walstraat, Nieuwstad en Catharinastraat en plein.

Zie handtekeningen ondernemers op de volgende pagina's

Wij tekenen bezwaar aan tegen de vaststelling van de geplande Passion locatie aan de noordzijde van de 
Catharinakerk.

Mocht u bij deze locatie blijven dan zijn we genoodzaakt om verdere juridische stappen te ondernemen ter 
voorkoming van de overlast op deze beoogde locatie dan wel vergoeding te gaan eisen voor de te lijden schade en 
omzetderving als wel vergoeding voor de juridische kosten.

Wij vinden dat de belangen van de hierdoor getroffen ondernemers onevenredig zwaar gedupeerd worden terwijl er 
gewoon betere locaties beschikbaar zijn, waardoor het niet nodig is complete winkelstraten af te sluiten.

Wij gaan er van uit dat dit bezwaarschrift mee wordt genomen in de besluitvorming en dat gezien de belangen die 
op het spel staan deze locatie nog eens goed wordt overwogen en dat er zeker overleg met gedupeerden aan vooraf 
dient te gaan.

Wij zijn het niet eens met de voorgenomen locatie omdat door deze locatie onevenredig veel ondernemers worden 
gedupeerd. Door de plaatsing van de podia worden de Heezenstraat en Catharinastraat vanuit het Simonsplein 
volledig afgesloten.

Ook zal er weer zeer veel overlast worden ondervonden door de opbouw en afbraak van de podia, met name door 
het transportverkeer, heftrucks en dergelijke en dat juist in de belangrijkste week van het jaar, de week voor Pasen. 
Dit kunnen wij na 2 jaar coronaperikelen en de laatste dramatische lockdown zonder enige compensaties, er niet 
meer bij hebben. De opbouw begint al vrijdag 8 April en het afbreken op Goede Vrijdag 15 April. Goede vrijdag de 
dag dat normaal ook veel Duitsers de stad bezoeken.

Donderdag werden enkele ondernemers bezocht door 2 ambtenaren van de Gemeente Doetinchem waar zij werden 
overvallen met het nieuws van de voorgenomen plekken van de podia voor de Passion.
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