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Geachte heer/mevrouw,
In april 2018 nodigden wij u uit voor een algemene inloopavond in het Graafschap
College. Graag willen wij u opnieuw informeren over de voortgang van de ontwikkelingen
in de wijk.
Wanneer?
Datum : woensdag 6 februari 2019
Tijdstip : U kunt vrij binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur
Plaats
: Kantine Graafschap College
Maria Montessoristraat 3, Doetinchem.
Hieronder wordt per onderdeel aangegeven waarover wij u willen informeren.
Herinrichting wegen/openbare ruimte
In november 2018 is Liemers Infra voor ons gestart met het herinrichten van de bestaande
wegen Maria Montessoristraat, Majoor Bosshardtstraat en het Zaagmolenpad. De
werkzaamheden lopen voorspoedig en momenteel is gestart met het werk aan het
Zaagmolenpad. Liemers Infra is deze avond aanwezig voor uw vragen over het werk.
Bouw supermarkt Lidl
Lidl gaat in 2019 een nieuwe supermarkt bouwen op de hoek Keppelseweg/IJsselstraat. In
April 2018 heeft u de eerste schetsen gezien. Op de inloopavond zal Lidl aanwezig zijn
met tekeningen van de nieuwbouw en geeft u uitleg over wat u kunt verwachten tijdens
de bouw.
IJsselstraat en aansluiting Keppelseweg
De IJsselstraat wordt net als het Zaagmolenpad en de overige wegen als 30 km ingericht.
In 2018 hebben bewoners van de IJsselstraat meegedacht over het ontwerp. Het
inrichtingsplan is uitgewerkt en wordt getoond bij de inloop. Na de inloop neemt het
college een definitief besluit over de inrichting van de IJsselstraat.
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Inrichting groenstrook
Ook wordt dit jaar de inrichting van het tijdelijke groen tussen de woningen van Sité en
de Maria Montessoristraat opgepakt. Een werkgroep van bewoners gaat zich hiervoor,
samen met het wijknetwerk inzetten. Tijdens de inloopavond wordt u de mogelijkheid
geboden mee te praten of u aan te melden voor de werkgroep.
Genodigden
Alle inwoners van de wijk Heelweg worden met deze brief uitgenodigd voor de
inloopavond.
Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
heer B. Stokman, te bereiken via telefoonnummer (0314) 377 424. Per e-mail is de heer
Stokman het beste te bereiken via w.thus@doetinchem.nl.
Wij zien u graag op woensdag 6 februari.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Doetinchem,

B. Stokman
Projectleider Heelweg

