
In deze eerste vergadering na het zomerreces speelde er genoeg, 
ondanks de wat lege en kleurloze agenda vanuit de coalitie. Op de
agenda was dan ook het enige bespreekstuk het nieuw te bouwen
van de Valk Hotel. Verder hebben we vragen gesteld over De 
Hoogenkamp school en een motie mede ingediend over het 
gebruik van Lachgas in de gemeente. Last but not least, de 
bezuinigingen. 

Het van der Valk hotel

De PvdA is al langer voorstander van de vestiging van een Van der Valk 
Hotel in onze gemeente op deze locatie. De toevoeging van hotelkamers, 
vergaderruimte en horeca vullen onmiskenbaar een gat in het regionale 
aanbod. Echter hebben ons wel meerdere berichten bereikt van 
belanghebbenden die zich onvoldoende gehoord en daardoor niet serieus 
genomen voelen. Dit kan wat ons betreft nooit de bedoeling zijn.

Hogenkampschool

Deze week hebben wij met bezorgde buurtbewoners uit de wijk 
Schöneveld gesproken. De school maakt een belangrijk deel van de wijk 
uit en de verkeerssituatie is met de groei van de school een groeiend 
probleem. De buurtbewoners geven aan dat ze graag betrokken willen 
worden bij de beslissingen die worden genomen en dat ze dit herhaaldelijk
hebben aangegeven maar dat hier weinig gehoor aan wordt gegeven. 

Door de vragen van Marianne, is toegezegd dat de buurt zowel bij de 
huidige situatie als ook bij de mogelijke nieuwbouw/verbouw actief 
betrokken wordt.



Lachgas

Mede dankzij een ijzersterk betoog van Govert-Jan, wordt er nu ook in onze
gemeente iets gedaan tegen de lachgas verkoop door 
horecaondernemers. Hier werd soms aan 15, 16 of 17 jarigen lachgas 
verkocht. Wat ons betreft onacceptabel en daarmee goed dat het nu wordt
opgepakt door de burgemeester! Zie hieronder het artikel in de 
Gelderlander.

Bezuinigingen

Doetinchem staat aan de vooravond van de grootste bezuinigingsoperatie 
sinds jaren. De gemeente komt miljoenen tekort en moet alle zeilen 
bijzetten voor een sluitende begroting. Echter wordt er door de wethouder 
voor gekozen om deze operatie in een tijdsklem te plaatsen van 6 weken. 
Op papier en onder aan de streep kloppen de bezuinigingen. Maar ze zijn 
vaag en missen bezieling.

Wat betekent de €100.000 korting op het armoedebeleid? Hoeveel 
kinderen kunnen straks niet sporten door het afschaffen van de 
deelnamesubsidie? Moet er een buurthuis of een seniorenontmoetingspunt
sluiten?

De meeste miljoenen worden op de zorg gekort. Wat betekent dit voor de 
wachttijden? Voor de kwaliteit van de zorg? Vallen er ontslagen bij het 
buurtplein? Krijgen de instellingen nog eerlijke en werkbare tarieven?

Voor de PvdA, onacceptabel dat je iets wat iedereen in Doetinchem gaat 
merken, zo aanvliegt. Maak nu eerst duidelijk wat de gevolgen zijn van de 
bezuinigingen. Betrek de mensen wie het aan gaat. Zo krijg je een breed 
gedragen oplossing en krijgen mensen niet het gevoel dat hen iets door de
strot wordt geduwd. En durf hier ook de tijd voor te nemen.

https://www.gelderlander.nl/doetinchem/boze-burgemeester-boumans-gaat-praten-met-horeca-over-verkoop-lachgas~aca7d102/
https://www.gelderlander.nl/doetinchem/boze-burgemeester-boumans-gaat-praten-met-horeca-over-verkoop-lachgas~aca7d102/


Dit gebrek aan betrokkenheid, was deze gemeenteraad tevens terug te 
zien bij de omwonenden van het nieuw te bouwen Van der Valk Hotel, als 
ook de buurtbewoners van de Hogenkampschool. Allen willen graag 
meedenken, en hoeven niet hun gelijk, maar worden voor hun gevoel niet 
serieus genomen en krijgen alleen een NEE-gemeente tegenover zich. 
Waar grote ondernemers een JA-gemeente lijken te krijgen.

Het college zit in een papieren werkelijkheid. We nodigen ze dan ook uit 
om samen met ons de reële gevolgen voor alle Doetinchemmers duidelijk 
te maken.

Namens de fractie,

Maarten op de Weegh


