
t.a.v.: Griffier gemeente Doetinchem

Geachte griffier,

Bijgesloten vindt u een brief van de klankbordgroep Nieuw Wehl. Wij willen u vriendelijk
verzoeken de brief te verspreiden onder alle leden van de gemeenteraad.

Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Klankbordgroep Nieuw Wehl



10 december 2021, Nieuw Wehl

Geachte raadsleden,

Zoals u bekend heeft Elver te Nieuw-Wehl plannen om haar terrein opnieuw in te richten. Naar
aanleiding van input op een door Elver opgesteld masterplan vanuit omwonenden is een
klankbordgroep gevormd. Ons is bekend dat Elver het zogenoemde masterplan aan u heeft
voorgelegd en uw college heeft verzocht om een principebesluit te nemen. Voordat dit besluit wordt
genomen wensen wij u als klankbordgroep als volgt te informeren. Wij gaan er daarbij overigens van
uit dat u kennis heeft genomen van de eerdere correspondentie tussen Elver, de klankbordgroep en
de gemeente.

De klankbordgroep blijft ondanks gesprekken met Elver, wethouder Langeveld en
ambtenaren Frank te Dorsthorst en Norbert Berns grote zorgen houden over de impact van
het Masterplan Elver op de leefbaarheid van Nieuw Wehl. Het laatste masterplan dat aan u is
voorgelegd is niet met de klankbordgroep gedeeld (wel gepresenteerd op de burendag, maar
hierbij waren velen niet aanwezig en er is aan de klankbordgroep geen gelegenheid gegeven
om alsnog input te leveren). Elver heeft aangegeven dat het huidige plan pas met de
klankbordgroep zal worden gedeeld nadat het principebesluit door uw college is genomen.
Elver heeft naar aanleiding van gesprekken met de klankbordgroep eerdere plannen
weliswaar aangepast, maar de klankbordgroep acht de (minimale) wijzigingen helaas niet
afdoende. Het masterplan biedt een kans om op de lange termijn tot een goede balans
tussen dorp en Elver te komen, die nu ontbreekt. Deze kans wordt onvoldoende benut. Met
wethouder Langeveld heeft een gesprek plaatsgevonden over de structurele overlast die
wordt ervaren en de zorgen die er leven. Het gesprek en de latere mailcommunicatie met de
gemeente heeft bij ons de indruk gewekt dat de Gemeente onvoldoende de rol pakt die zij
heeft in het aanpakken van de overlast. De klankbordgroep ziet in het masterplan een kans
en hoopt dat ook het college en de gemeente deze willen benutten. Hiervoor zal vanuit de
gemeente echter wel meer actie nodig zijn.
Er is sprake van structurele overlast van Elver voor omwonenden. Elver heeft de afgelopen
jaren door de aankoop van de Opmaat, de kerk en de pastorie een nog prominentere plek
ingenomen in het dorp. Er zijn diverse klachten inventarisaties aan Elver en de gemeente
toegezonden waaruit de overlast blijkt. De overlast wordt helaas ook op locaties waar recent
nieuwbouw heeft plaatsgevonden nog ervaren. Op dit moment wordt daar onvoldoende op
geacteerd. Met Elver zijn hierover zowel door de klankbordgroep als omwonenden
gesprekken gevoerd. Er worden maatregelen getroffen, maar deze zijn niet van structurele
aard. Het betreft bijvoorbeeld het verplaatsen van cliënten, instrueren van personeel etc.
Het Masterplan biedt echter ook een kans om door de plaatsing van de gebouwen (verder
naar het midden en achter op het Elver terrein), de bouwkwaliteit (geluidsisolerend glas etc.)
en de groen inrichting van het terrein (meer groen aan de randen) overlast te beperken. Hier
wordt onvoldoende gebruik van gemaakt. Door de klankbordgroep is gepleit voor groene
buffers tussen Elver en het dorp voor de rust van de cliënten en het creëren van meer
afstand. Elver wenst juist meer openheid van het terrein en verbinding met het dorp en
worden de laatste jaren groene buffers juist verwijderd. Tevens worden er veel meer cliënten
dichter bij het dorp geplaatst. Het plan voorziet bijvoorbeeld in de bouw van 5
woongelegenheden voor 80 cliënten aan de voorzijde met een overschrijding van het huidige
bouwvlak, waar nu slechts woongelegenheid is voor ca. 30 cliënten. Dit terwijl op alle plekken



waar cliënten van Elver dichterbij inwoners van Nieuw-Wehl wonen meer overlast wordt
ervaren. Over de groeninrichting en bouwkwaliteit worden geen harde toezeggingen gedaan
en waar bij individuele gevallen wel toezeggingen worden gedaan worden de afspraken ter
zake achteraf door Elver geschonden.
Het masterplan wordt door de gemeente tot op heden alleen op formele aspecten getoetst.
Dit terwijl de gemeente op grond van art. 21.3 bestemmingsplan de mogelijkheid heeft om
nadere eisen te stellen aan de aantallen en situering van de gebouwen op gronden met een
maatschappelijke bestemming. Hier is gezien de overlast aanleiding toe. De gemeente heeft
de afgelopen tijd meermaals aangegeven dat zij meent van deze discretionaire geen gebruik
te kunnen maken. De klankbordgroep ziet dit anders. Het is slechts niet toegestaan als de
nadere eisen aan een doelmatig gebruik van de grond in de weg zouden staan. Hiervan is niet
snel sprake, zo blijkt uit eerdere jurisprudentie. Daarbij moet in acht worden genomen dat
Elver 30% van het bouwvlak mag bebouwen en dus genoeg ruimte (70%) zou moeten
overhouden binnen het bouwvlak. Van geen doelmatig gebruik zal dus niet snel sprake zijn.
Daarnaast is het de gemeente zelf die deze open norm in het bestemmingsplan heeft
opgenomen. Wat de waarde is van deze norm als deze zelfs in een situatie als de onderhavige
niet mag worden gebruikt is een legitieme vraag. Tevens verbaast het alsdan dat er wel
speciale regels zijn voor bijvoorbeeld het vestigen van een kringloop, maar niet voor een
zorginstelling waar door de groei en de toename van zwaarte van de cliënten overlast wordt
ervaren. Nadat herhaaldelijk op de mogelijkheid van deze bevoegdheid is gewezen is tot nu
toe niet de indruk ontstaan dat de gemeente hiervan gebruik zal maken. Verder dan de
opmerkingen dat de communicatie tussen Elver en bewoners van NieuwWehl niet goed is en
dat dit zal worden meegenomen in gesprekken met Elver, komt de gemeente tot op heden
niet.
De groei van Elver en toenadering tot het dorp heeft voor meer verkeersdrukte gezorgd op de
Nieuw Wehlseweg. Hiervoor is zowel vanuit Elver en Gemeente onvoldoende aandacht. Door
de klankbordgroep is verzocht om inzet van een verkeerskundige voordat het principebesluit
wordt genomen. Door corona en het thuiswerk advies is het helaas op dit moment niet
opportuun om een verkeerstelling te houden. De klankbordgroep vindt echter nog steeds dat
voor het nemen van het principebesluit het van belang is om de impact van het Masterplan
op de verkeersveiligheid in beeld te hebben. Zeker nu er op dit moment door buurtbewoners
al wordt geklaagd over een onveilige verkeerssituatie rondom het terrein van Elver op de
Nieuw Wehlseweg en Oude Doesburgseweg.
Het principebesluit is door Gemeente en Elver afgedaan als "geeft alleen richting" en "er kan
nog van alles wijzigen". De gemeente heeft tot op heden enkel als toehoorder deelgenomen
aan alle gesprekken tussen Elver en de klankbordgroep. Voor ons is onduidelijk of de
gemeente wel bereid is om de door de klankbordgroep geuite zorgen in acht te nemen en de
overlast op te lossen. Na het gesprek met wethouder Langeveld volgde helaas geen
terugkoppeling en werd aangegeven dat deze ook niet was toegezegd. De klankbordgroep
betreurt dit en zou graag een meer actieve rol van de gemeente zien. De gemeente is bekend
met overlast die op sommige plekken al jaren voortduurt en heeft tot op heden geen initiatief
getoond om te zorgen dat deze wordt weggenomen. Burgers wordt slechts de aanwijzing
gegeven dat zij in gesprek moeten blijven terwijl dit evident nergens toe heeft geleid.

Wij hopen met het voorgaande en al onze eerdere brieven voldoende kenbaar te hebben
gemaakt dat er sprake is van een ernstige situatie die meer aandacht verdient. De
klankbordgroep ziet kansen in het masterplan, maar om deze te benutten zullen meer
stappen moeten worden gezet door zowel Elver als de gemeente door het Masterplan
voldoende kritisch in het belang van inwoners van Nieuw Wehl te bekijken. Wij menen dat



het gezien de stand van zaken op dit moment te prematuur is om te kunnen komen tot een
correct en voldoende gemotiveerd principebesluit.

Een kopie van deze brief is aan het college van B&W toegezonden.

Met vriendelijke groet,

Klankbordgroep Nieuw-Wehl

Eerdere correspondentie:

mail d.d. 14-10 aan wethouder Langeveld toegezonden
brieven aan Elver en de heer Te Dorsthorst d.d. 22 februari 2021, 6 mei 2021 en 29
september 2021.


