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Doetinchem Actueel
Zet de eerste stap naar
een gezonde leefstijl!

Ronde van de Achterhoek
Op zondag 18 augustus 2019 wordt voor de derde keer de Ronde van de
Achterhoek georganiseerd: een wielerkoers van de Koninklijke Nederlandsche
Wielren Unie voor elite- en belofterenners. De wedstrijd wordt verreden
over een afstand van ongeveer 180 kilometer. Daarbij worden de acht
gemeentes van de Achterhoek aangedaan.
De wielerronde start op zondag
18 augustus om 12.30 uur op het
Simonsplein in Doetinchem. De
renners finishen rond 17.15 uur op
de Doetinchemseweg in Terborg
(nabij restaurant De Roode Leeuw).
De politie zet drukke doorgaande
kruisingen ten tijde van de
doorkomsten af en geeft deze daarna
weer vrij. De overige wegen worden
door verkeersregelaars ‘bewaakt’ als
de koers langs komt rijden.

Wilt u graag een eerste stap zetten naar een gezonde leefstijl?
Loop dan mee!
Onder leiding van een buurtsportcoach loopt u 5 weken om deel te nemen aan
het Wandel Festival Doetinchem dat op 29 september georganiseerd wordt
tijdens de Nationale Sportweek.

Toertocht
Ook recreanten kunnen zich meten
aan de wedstrijdrenners. Een dag
eerder dan de koers, op zaterdag
17 augustus, staat de Ronde van
de Achterhoek Toertocht gepland.
Toerfietsers kunnen kiezen voor een
rit van 160 kilometer of een rit van
105 kilometer. Zij kunnen op drie
verschillende locaties starten.
Meer informatie over de koers en de
toertocht vindt u op
www.rondevandeachterhoek.nl.

Bewegen heeft een positieve invloed op
diverse chronische aandoeningen, zoals
diabetes, COPD, hart- & vaatziekten
of reuma en kan de kwaliteit van leven
flink verbeteren. Heeft u te maken
met een chronische aandoening? Wilt
u meer kilo’s kwijt of gewoon meer
bewegen? Dan bent u van harte welkom
om mee te wandelen met dit gratis
trainingsprogramma.
Locaties en tijden trainingen
De wandelmogelijkheden zijn een
initiatief van Sportservice Doetinchem
om u voor te bereiden op het Wandel
Festival Doetinchem en daarnaast om
mensen te helpen bij het verbeteren van
hun leefstijl en gezondheid.
Vanaf 26 augustus zal er wekelijks op
de maandagmiddag en maandagavond
worden gewandeld.
•	Op maandagmiddag wordt er specifiek
getraind voor de 3 en 6 km. Starttijd:
13:00 uur, huisartsenpraktijk van
Rijn, Zuivelweg 136.

•	Op maandagavond wordt er getraind
voor de 3, 6 of 12 km. Starttijd:
19:00 uur, sporthal de Bongerd,
De Bongerd 81.

•	Raadhuisstraat (tussen Nieuwstad en
Terborgseweg)
•	Terborgseweg (tussen Raadhuisstraat
en Plantenstraat)
•	IJsselkade (tussen Prinsenhof en

Terborgseweg)
Omleidingen worden met borden
aangegeven. De parkeerplaats bij het
gemeentehuis is wel bereikbaar.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met buurtsportcoach
Rob Wentink, via r.wentink@
sportservicedoetinchem.nl of 06 - 282
461 58. Wilt u zich meteen aanmelden
voor de trainingsmogelijkheden? Ga dan
naar www.sportservicedoetinchem.nl.
Samen komen we in beweging!

Kermis in Doetinchem
Tijdens de Stadsfeesten van vrijdag
30 augustus t/m zondag 1 september
is er kermis op en rond het Stadhuisplein in Doetinchem. Met attracties
voor jong en oud is de kermis een
leuk uitje voor het hele gezin!

Openingstijden
De kermis is op vrijdag 30 augustus
geopend van 15.00 tot 0.00 uur, op
zaterdag 31 augustus van 13.00 tot 0.00
uur en op zondag 1 september van
13.00 tot 0.00 uur.

Op www.kermisdoetinchem.nl is een
overzicht te vinden van alle attracties.
Voor de echte waaghalzen zijn er
attracties als de booster, de Fireball en
de Break Dance. Of maak met de hele
familie een ritje in de achtbaan. Verder
is er natuurlijk weer veel lekkers te
koop!

Tijdelijk geen doorgaand verkeer
In verband met de kermis is er op
een aantal wegen in het centrum van
Doetinchem geen doorgaand verkeer
mogelijk. De volgende wegen zijn van
donderdag 29 augustus (15.00 uur) tot
en met maandag 2 september (12.00
uur) afgesloten voor al het verkeer:
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wedstrijd staat open voor alle inwoners
van de Euregio Rijn-Waal.

Inleveren klein chemisch afval
Inwoners van gemeente Doetinchem
kunnen op 20 en 22 augustus klein
chemisch afval inleveren op de volgende
inleverpunten:
Dinsdag 20 augustus
•	Stadhuis Doetinchem:
van 08.30 tot 10.00 uur
•	Winkelcentrum Overstegen:
van 10.30 tot 12.00 uur
•	Winkelcentrum De Bongerd, De Huet:
van 13.00 tot 14.30 uur
Donderdag 22 augustus
•	Winkelcentrum Ganderije, Gaanderen:
van 8.30 tot 11.00 uur
•	Weekmarkt, Wehl:
van 12.00 tot 14.30 uur
Wat hoort wel bij klein chemisch afval?
•	Batterijen, spaarlampen, led-lampen, tlbuizen, vloeibare gootsteenontstopper,
lampenolie of petroleum,
bestrijdingsmiddelen en insecticiden.
•	Injectienaalden, medicijnen en
kwikthermometers.
•	Fotofixeermiddel, fotoontwikkelvloeistof, etsvloeistoffen zoals
salpeterzuur, zwavelzuur en zoutzuur.
•	Verf, lak, beits en bijbehorende
oplos- en reinigingsmiddelen,
kwikschakelaars, zoals niet-digitale
verwarmingsthermostaten.
•	Accu’s, benzine, olie(filters),
koelvloeistof.
Wat hoort niet bij klein chemisch afval?
•	Lege verfblikken of lege spuitbussen
worden niet apart ingezameld. Lege
verfblikken en lege spuitbussen mogen
bij het restafval (container met grijze
deksel).
• Asbest.
U kunt klein chemisch afval het hele jaar
door inleveren bij het Buha brengpunt
aan de Havenstraat 80 (ingang
Roerstraat). Kijk voor meer informatie
en openingstijden op www.buha.nl.

Hobbyfotografen opgelet!
Euregio Rijn-Waal is op zoek naar
creatieve fotografen die mee willen
doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd.
Het thema is ‘Blik over de grens’ en de

Wat is voor u de mooiste plek in
het nabije buurland? Denk aan een
bijzonder gebouw, een mooie stad of
een natuurgebied, dat kenmerkend is
voor de grensstreek en voor de Euregio
Rijn-Waal.
Ga voor meer informatie over de
fotowedstrijd naar www.euregio.org/
fotowedstrijd2019.

Officiële bekendmakingen
Digitaal bekendmaken
Gemeente Doetinchem publiceert
haar bekendmakingen en
kennisgevingen digitaal. Via www.
officielebekendmakingen.nl blijft u op
de hoogte van alle bekendmakingen
en kennisgevingen. U kunt de
bekendmakingen in uw buurt zelf op
deze website opzoeken, maar u kunt
ook wekelijks een e-mail ontvangen
met de bekendmakingen die voor u
relevant zijn. U meldt zich aan voor
deze e-mailservice op www.overheid.
nl. U krijgt dan elke week automatisch
een overzicht van de voor u relevante
publicaties en kunt direct doorklikken
naar de bekendmaking.
Daarnaast kunt u via de ‘Over uw
buurt’ app snel en overzichtelijk zien
welke besluiten betrekking hebben op
uw buurt. De app is momenteel te
downloaden voor iOS, Windows en
Android-devices.

Wet basisregistratie personen
De gemeente houdt bij op welk adres
haar inwoners verblijven. Daarom moet
een burger hier verplicht, binnen vijf
dagen na de verhuizing, aangifte van
doen. Dit staat in de Wet basisregistratie
personen (BRP).
Met onbekende bestemming
vertrokken
Uit onderzoek blijkt, dat de volgende
personen niet (meer) op het adres
wonen, dat in de BRP staat geregistreerd:
F. Saloum (01-07-1988), P.T.L.B. Farla (1112-1980), R. Schrijver (30-07-1995), A.M.
Toro Mejia (09-03-2001).

De gemeentewinkel heeft deze
personen een brief gestuurd. In deze
brief staat dat ze verplicht zijn aangifte
te doen van verhuizing. Daarna heeft de
gemeente hen laten weten, dat zij het
adres gaat wijzigen in adres onbekend.
De betrokkenen hebben vervolgens vier
weken de tijd om hierop te reageren.
Dit hebben zij niet gedaan. Daarom
hebben wij hun adres in de BRP
veranderd in ‘onbekend adres’.
Hebt u bezwaar?
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.
U stuurt een brief naar het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Doetinchem. Zo’n brief heet
een bezwaarschrift. U moet deze brief
versturen binnen zes weken na de dag
waarop deze beslissing is gepubliceerd.
Het adres van gemeente Doetinchem is:
Postbus 9020, 7000 HA, Doetinchem.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Oosseld en Wijnbergen 2013
1e wijziging (Doetinchemseweg
3-5 Doetinchem)’ (gemeente
Doetinchem)
Vanaf 15 augustus 2019 ligt het
ontwerpbestemmingsplan ‘Oosseld
en Wijnbergen 2013 1e wijziging
(Doetinchemseweg 3-5 Doetinchem)’
en de daarop betrekking hebbende
stukken zes weken ter inzage.
Inzage
U kunt het plan op de volgende
manieren inzien:
• op papier in de gemeentewinkel;
•	digitaal via https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0222.R20W003A-0001;
•	in PDF-vorm op www.doetinchem.nl/
bestemmingsplaninprocedure.
Het plan bestaat uit diverse technische
bestanden. Bij het raadplegen van deze
bestanden hebt u een gml-viewer
nodig. De tekst die u kunt plakken in de
geopende viewer is:
http://bestemmingsplan.doetinchem.nl/
plannen/NL.IMRO.0222.R20W003A-/
NL.IMRO.0222.R20W003A-0001/
NL.IMRO.0222.R20W003A-0001.gml
Tegelijk met de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan
‘Oosseld en Wijnbergen 2013 1e

wijziging (Doetinchemseweg 3-5
Doetinchem)’ ligt ten behoeve van
dit ontwerpbestemmingsplan een
ontwerpbesluit ontheffing hogere
grenswaarde geluid ter inzage. Voor
meer informatie hierover wordt
verwezen naar de betreffende publicatie.
Fase ontwerp
Dit ontwerpbestemmingsplan betreft
het wijzigen van de huidige bestemming
‘Horeca’ naar de bestemming ‘Wonen’
en de bestemming ‘Tuin’ teneinde
medewerking te kunnen verlenen aan
het realiseren van twee vrijstaande
woningen.
Zienswijze
Een belanghebbende kan binnen de
gestelde termijn (t/m 25 september
2019) zijn zienswijze omtrent het
ontwerpbestemmingsplan naar
voren brengen bij burgemeester en
wethouders, Postbus 9020, 7000 HA
Doetinchem. Bent u belanghebbende?
Dan kunt u uw zienswijze mondeling
toelichten, als u daar in uw brief
uitdrukkelijk om vraagt. Deze
gelegenheid is er op maandag 30
september 2019 vanaf 15.00 uur
in het stadhuis, Raadhuisstraat 2 te
Doetinchem. U kunt dan geen nieuwe
argumenten inbrengen. De zitting is
strikt persoonlijk en niet toegankelijk
voor anderen. Als u om een mondelinge
toelichting hebt gevraagd, ontvangt u
een uitnodiging met het exacte tijdstip.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Gemeentewinkel,
telefoonnummer
(0314) 377 377.

Voorgenomen ontheffing hogere
grenswaarde geluid nieuwe
woning aan de Doetinchemseweg
5 in Doetinchem
Burgemeester en wethouders van
Doetinchem zijn van plan om in het
kader van de Wet geluidhinder een
hogere grenswaarde vanwege het
wegverkeerslawaai vast te stellen
voor een nieuwe woning aan de
Doetinchemseweg 5 te Doetinchem.
Het bouwplan is akoestisch
onderzocht en hieruit is gebleken
dat de geluidbelasting vanwege
het wegverkeerslawaai van de

Bekendmakingen
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Doetinchemseweg op de gevels van
de woning hoger is dan de wettelijke
voorkeurgrenswaarde. Voor deze woning
gaat de gemeente hogere waarden
vaststellen.

Voor informatie over dit voornemen
en het eventueel maken van een
afspraak voor een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met de
Gemeentewinkel, tel. (0314) 377 377.

De procedure tot het vaststellen
van hogere waarde geluid wordt
gecombineerd met de procedure
tot het vaststellen van het betrokken
ruimtelijke plan ‘Oosseld en Wijnbergen
2013 1e wijziging (Doetinchemseweg
3-5 Doetinchem)’.

Ontwerpbestemmingsplan
'Tankstations Oostelijke Randweg
en Wijnbergseweg 39-41 - 2019'
(gemeente Doetinchem)

Van 15 augustus tot en met 25
september 2019 ligt de aanvraag met
de daarbij behorende akoestische
rapportage en het ontwerpbesluit
ter inzage bij de Gemeentewinkel
van het stadhuis van Doetinchem.
Binnen deze aangegeven termijn
kunnen belanghebbenden schriftelijk
en/of mondeling hun zienswijzen
over het ontwerp kenbaar maken bij
burgemeester en wethouders van
Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA
Doetinchem.

Vanaf 15 augustus 2019 ligt het
ontwerpbestemmingsplan 'Tankstations
Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg
39-41 - 2019' zes weken ter inzage.
Inzage
U kunt het plan op de volgende
manieren inzien:
• op papier in de gemeentewinkel;
•	digitaal via https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0222.R17H064A-0001;
•	in PDF-vorm op www.doetinchem.nl/
bestemmingsplaninprocedure.
Het plan bestaat uit diverse technische

bestanden. Bij het raadplegen van deze
bestanden hebt u een gml-viewer
nodig. De tekst die u kunt plakken in de
geopende viewer is:
http://bestemmingsplan.doetinchem.nl/
plannen/NL.IMRO.0222.R17H064A-/
NL.IMRO.0222.R17H064A-0001/
NL.IMRO.0222.R17H064A-0001.gml
Fase ontwerp
Dit ontwerpbestemmingsplan betreft
het saneren van de planologische
mogelijkheid voor een tankstation met
lpg aan de Wijnbergseweg 39-41, en
het mogelijk maken van een tankstation
met lpg aan de Oostelijke Randweg.
Daarnaast wordt een deel van de
aangrenzende gronden, behorende
bij het beschermd natuurgebied De
Zumpe, omgezet van de bestemming
‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Natuur’.
Zienswijze
Iedereen kan binnen de gestelde termijn
(t/m 25 september 2019) zijn zienswijze
omtrent het ontwerpbestemmingsplan
naar voren brengen bij de

gemeenteraad, Postbus 9020, 7000 HA
Doetinchem.
U kunt uw zienswijze mondeling
toelichten, als u daar in uw brief
uitdrukkelijk om vraagt.
Deze gelegenheid is er op maandag
7 oktober 2019 vanaf 10.30 uur
in het stadhuis, Raadhuisstraat 2 te
Doetinchem. U kunt dan geen nieuwe
argumenten inbrengen. De zitting is
strikt persoonlijk en niet toegankelijk
voor anderen. Als u om een mondelinge
toelichting hebt gevraagd, ontvangt u
een uitnodiging met het exacte tijdstip.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeentewinkel,
telefoonnummer
(0314) 377 377.

