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Amendement Stedenbouwkundig plan Wijnbergen De Kwekerij 3
De gemeenteraad van Doetinchem, in vergadering bijeen op donderdag 15 juli 2021,
Gelezen het raadsvoorstel 'stedenbouwkundig plan Wijnbergen De Kwekerij'
Constaterende dat:
De Kapperskolk een ecologische zone is waar veel verschillende zeldzame diersoorten
verblijven zoals de ijsvogel, de buizerd en de steenuil;
Een petitie voor behoud van de Kapperskolk als natuurgebied en tegen woningbouw in dit
gebied reeds door 900 omwonenden is getekend.
Er vanuit de gemeente Doetinchem een ambitie is om in 2036 70.000 inwoners te hebben en
dat hiervoor veel woningen moeten worden gebouwd;
De gemeente in de jaren van de crisis besloten heeft om meerdere wandelpaden door het
gebied aan te leggen en hierdoor de sfeer van het natuurpark versterkt heeft;
Overwegende dat:
Doetinchem wil uitstralen een duurzame gemeente te zijn en dat hierbij het opofferen van de
ontstane natuur voor woningbouw deels zou moeten worden voorkomen;
De omliggende buurten De Hoop, Het Weerdje, Dichteren en Wijnbergen veel gebruik maken
van dit park;
De lockdown-periode mensen heeft laten inzien hoe belangrijk het hebben van natuur in hun
directe leefomgeving is en er hierdoor meer mensen gaan wandelen in hun eigen buurt;
Er op dit moment een woningtekort is, maar dat de gemeente ook de ecologische waarden
van de Kapperskolk voldoende moeten beschermen;
Het zonde zou zijn om een mooi wandelgebied in onze gemeente te verliezen;
Besluit om dictum punt 1 te veranderen in:
Het stedenbouwkundig plan Wijnbergen De Kwekerij aan te passen, waarbij er een ruimere
ecologische zone wordt behouden van minstens 50 meter tussen de woningen en de
Kapperskolk in de buurten A, B en C en er verder van dezelfde uitgangspunten wordt
uitgegaan;
Het aangepaste plan vervolgens voor te leggen aan de raad,
en gaat over tot de orde van de dag.
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