
 

We begonnen de Gemeenteraad met een minuut stilte voor oud-pvda raadslid Johan 
Veldkamp. Ongeveer 3 jaar heeft hij in de gemeenteraad gezeten. Hij is op 53 jarige leeftijd 
plotseling overleden. Namens de fractie hebben wij onze steun betuigd en zijn Steven & 
Govert bij de uitvaart geweest. 
De gemeenteraad is wat ons betreft een feest van de democratie. Zonder onze inbreng zou 
deze gemeenteraad echter alleen hebben bestaan uit 2 hamerstukken. Wederom waren wij 
het die het samen met Lokaal Belang enige kleur gaven. 
 
Tankstation in de Zumpe 
 

 
 
Voor de gemeenteraad is er door de bewoners van de Zumpe een petitie aangeboden aan de 
Gemeenteraad tegen de komst van het tankstation aan de Oostelijke randweg, tegen het 
natuurgebied de Zumpe aan. Deze petitie is inmiddels ondertekend door ruim 3300 mensen. 
 
Omdat wij, als fractie, al eerder met de initiatiefnemers van deze petitie hadden gesproken, heeft 
Govert-Jan een aantal vragen gesteld in het vragenhalfuur, om zo ook onze twijfels duidelijk te 
maken. We hebben vervolgens in een schorsing gepoogd een meerderheid te krijgen voor een 
heroverweging van dit plan. Helaas durfden nog niet alle partijen dit aan. Echter bleek wel dat het 
overgrote deel van de partijen buitengewoon kritisch is. Omdat het besluit nog niet vaststaat en het 
exacte bestemmingsplan nog vastgesteld moet worden, blijven we strijden voor een 
heroverweging. 
 
De buurt, waar we nauw contact mee hebben, was blij met onze inzet. Ook gaven zij aan, dat ook 
zij blijven strijden. 
 
Parkeren bij het Senioren Ontmoetingspunt en het centrum 
Ons bereikte meerdere signalen dat met name oudere mensen of mensen die gebruik maken van 
de Regiotaxi niet of erg ver van hun bestemming moesten parkeren. Ook gaven zij aan dat ze met 
hoge kosten te maken krijgen wat hen extra belemmerde om aan activiteiten deel te nemen in het 
Senioren Ontmoetingspunt. De wethouder gaf aan dat men op dit moment met de regiotaxi in 
overleg is, dus dit houd onze aandacht. Echter wil de wethouder niks doen om een 
uitzonderingspositie te maken voor het Senioren Ontmoetingspunt. Wat ons betreft onbegrijpelijk. 
 
Bende-problematiek in Doetinchem 
 

 

 



 

 
Tijdens een informatieve sessie bij de politie, werd ons verteld dat we als Doetinchem relatief veel 
bende-problematiek, waaronder ook jeugdbendes. Ook is te zien dat in vergelijking met andere 
gemeenten zien we dat in Doetinchem relatief de criminaliteit toeneemt, waar hij in andere 
(vergelijkbare gemeenten) afneemt. Ook deed de politie een oproep naar ons, om juist meer te 
investeren in jeugdwerk. Dit omdat dit de oorzaak van de problematiek aanpakt volgens de politie.  
Omdat wij schrokken van dit beeld en de voorgestelde aanpak volledig kunnen onderschrijven, 
hebben we de Burgemeester hierover bevraagd. Hij herkende zich niet in dit beeld van de politie 
en ziet dus ook geen noodzaak tot een verandering van beleid. Dit vinden we erg vreemd. Omdat 
we niet tevreden waren met de beantwoording en dit een belangrijk onderwerp vinden, gaan we 
hier mee verder. Wordt dus vervolgd. 
 
Ondanks de lege agenda, hebben we als PvdA de gemeenteraad weer kleur, maar vooral inhoud 
gegeven. Dit zullen we ook blijven doen. Mocht je zelf onderwerpen hebben die wat jou betreft 
bespreking verdienen, nodigen we je van harte uit om bij de fractievergaderingen aan te sluiten.  
 
We hopen je snel weer te zien. 
 
Namens de fractie, 
Maarten op de Weegh, fractiesecretaris  

 


