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Aan: 
College van burgemeester en wethouders,  de gemeenteraad en de monumentencommissie van 
de gemeente Doetinchem 
 
Postbus 9020 7000 AH Doetinchem 
Verzonden per post en e-mail naar gemeente@doetinchem.nl                                                                                                                       
 
 
Onderwerp: Bedreiging villa en erf Plantsoenstraat 73  
 
 

Zutphen, 9 augustus 2022 
 
 
Geacht college, leden van de raad en monumentencommissie, 
 
Indachtig onze doelstellingen ter bescherming van cultuurmonumenten en landschap in 
Nederland, waardoor wij als belanghebbend dienen te worden aangemerkt, vragen wij als 
Heemschut Gelderland uw aandacht voor het volgende. 
 
Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van de monumentale villa Plantsoenstraat 73 en 
het betreffende perceel te Doetinchem.  
 
Het artikel in “Oproep bewoners: red het monument” in Doetichems Vizier van 26 juli door Bert 
Vinkenborg en de brief van de historische vereniging Deutekom van 31 juli aan u gericht zijn voor 
ons redenen om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen en mogelijke afspraken die er wellicht 
al zijn gemaakt met de projectontwikkelaar om dit perceel te bebouwen. 
 
Wij maken bezwaar tegen vervanging van de kap en het plaatsen van meerdere dakkapellen. Dit is 
een ernstige aantasting van de architectuur die in 1886 door de befaamde architect Jan Ovink 
senior (1836-1925) is ontworpen en gerealiseerd. Het is immers een gemeentelijk monument dus 
deze waarden verdienen bescherming door de gemeenschap. 
 
Ook maken wij bezwaar tegen de geplande bebouwing op het erf.  
In voorgaande periodes is helaas al veel groen verdwenen in deze straat. Het oorspronkelijke 
karakter van een villalaan is nog deels zichtbaar, mede door het groen van Plantsoenstraat 73. 
Verdere bebouwing en verstening van de straat is ook uit maatschappelijk oogpunt niet 
acceptabel. Recente studies laten zien dat verstening bijdraagt aan klimaatverandering en dat 
juist groen in steden nodig is om een gezond leefklimaat te scheppen voor de inwoners.  
 
Heemschut ondersteunt daarom de bewoners. 
Wij verzoeken u om deze plannen van de ontwikkelaar af te wijzen en hem aan te schrijven om 
het monument te behouden zoals het in het monumentenregister is vastgelegd.  
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Het zou de eigenaar sieren als hij het perceel gaat terugbrengen in de oorspronkelijke staat met 
meer groen om zo het centrum mooier en gezonder te maken. Wellicht kun u hem op die 
gedachte brengen en hem daarbij faciliteren. 
 
Graag worden wij op de hoogte gehouden van de stappen die u zet om aan ons verzoek te 
voldoen om dit monumentale perceel te beschermen, ook als u deze niet wilt zetten. 
 
Uiteraard zijn wij bereid bovenstaande toe te lichten in een persoonlijk gesprek. 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Maud Arkesteijn van Willigen 
 
 
 
Voorzitter commissie Heemschut Gelderland 
 
 
 
Correspondentieadres: 
Secretariaat Heemschut Commissie Gelderland 
Hessenweg 9 
6999 BH Hummelo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


