
 

 

Van: briefschrijver  
Aan: griffie gemeente Doetinchem 
Datum: 06-01-2022 19:55 uur 
Onderwerp: aanpassing begin Hulleweg Orangerie De Pol 
 
Geachte hr / mvr goedenmiddag ,  
 
Ik zal me eerst even voorstellen ik ben chef en eigenaar van Orangerie de pol.  
We hebben bij ons bedrijf de laatste jaren zeer veel last van de hulleweg wat voor ons 
bedrijf langs loopt… we hebben dan afgelopen jaren geprobeerd met de Buha hier een 
goede oplossing voor te vinden, doordat hun 5 keer per jaar de weg opnieuw kuil vrij 
maken. super netjes dat dit gebeurd , alleen is dit slechts een zoutkorrel op de klachten 
die wij hierover krijgen.  
Als de weg gemaakt is is het 2 weken later een ramp en zit het vol met kuilen plus omdat 
de weg nu dusdanig vaak is verhoogd hebben wij voor ons restaurant een flink dreinage 
probleem. Dit zijn nog kleine problemen we hebben zomers als het een week droog weer 
is en er auto’s langs ons terrein rijden staat dit helemaal blauw van de stof… hier hebben 
niet alleen wij maar ook de gehele buurt + vitens een brandbrief over gestuurd. Ook dit 
zonder knap antwoord!  
 
Ik heb dan de vraag of er op de eerste 200 meter van de hulleweg thv Orangerie de pol Er 
een ander harder en stofvrij oppervlak gemaakt kan worden?  
Het maakt ons uit niet wat het is of dit grasbetonplaten zijn of klinkers maar voor ons om 
door te kunnen groeien in ons bedrijf der mate belangrijk om verder te kunnen!  
 
Wij zouden hierdoor zomers in kunnen zetten op lunch in onze geweldige tuin.  
 
Verder willen wij aangeven dat we denken dat wij zeer veel toevoegen aan Doetinchem 
we hebben in gault en millau 15 punten en ook in de Michelin gids scoren we het hoogst 
in de gehele omgeving. Wat betekend dat hierdoor landelijk gasten naar Doetinchem 
komen en omliggende b&b vol zitten met gasten van ons ( als u hier vragen over heeft 
kunt u contact opnemen met bijv : villa Ruimzicht / villa wanrooij / b&b coops / en nog veel 
meer.  
 
We hebben al contact gehad met Buha deze aanpassing zou circa 20,000,- euro kosten het 
lijkt ons meer dan netjes als dit voor april 2022 geregeld zou kunnen zijn. Gezien de 
plannen die in de stad gemaakt worden voor 1,4 miljoen is dit een habbekrats waar in 
onze ogen meer rendement uit komt voor de gemeente.  
 
Ook heb ik contact gehad met Rens steintjes en Ingrid Lambrechts en die raden mij aan om 
het via jullie uit te kunnen laten zoeken omdat hun vinden dat er geen budget is voor het 
verharden van zandwegen.  Maar als ik het zelf zou investeren zei rens steintjes : was het 
prima 
 
In mijn ogen is dat een schep zand gooien in iemands gezicht en lijkt het of wij niets 
betekenen voor deze gemeente.  
 
Wij hopen dat jullie voor ons iets kunnen betekenen!  
 
Met vriendelijke groet, 
Orangerie De Pol 


