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Doetinchem Actueel
Proefreis openbaar vervoer voor senioren
Door het reizen met het OV blijft
u langer zelfstandig/mobiel en dit
kan eenzaamheid voorkomen. Wilt
u ervaring opdoen in het reizen
met bus en trein? Of wilt u meer
weten over het in- en uitchecken
met de OV-chipkaart? Maak dan
op 21 oktober een proefrit, onder
begeleiding van ervaren OV-reizigers.
Tijdens de proefreis op maandag 21
oktober 2019 laten OV-ambassadeurs
senioren oefenen met het reizen
met bus en trein. OV-ambassadeurs
zijn ervaren reizigers die vrijwillig
leeftijdsgenoten op weg helpen. Op
de stations krijgt u duidelijk uitgelegd
hoe u bij verschillende vervoerders
kunt in- en uitchecken met uw OVchipkaart en hoe de kaartautomaat

werkt. Ook kunt u oefenen met het
laden van reissaldo en het ophalen
van verschillende producten, zoals een
keuzedag en meereiskorting.
Aanmelden voor de proefreis
Meld u aan via www.ervaarhetov.nl/
proefreis of (038) 45 40 130. Na
aanmelding ontvangt u informatie over
het exacte tijdstip en de opstapplaats.
Tijdens de proefreis reist u op eigen
kosten.
Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland
en Gelderland vinden het
belangrijk dat senioren zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen reizen.
Naast proefreizen organiseren zij
ook informatiebijeenkomsten en

maandelijkse inloopspreekuren. Kijk
op www.ervaarhetov.nl voor meer
informatie en een overzicht van alle

Achterhoekse Senioren Spelen

Zilveren eremedaille voor
Günter Giesen

24 en 25 september van 11.00 tot 16.00 uur,
Sportpark De Bezelhorst Doetinchem
In de Nationale Sportweek 2019
worden de 1e Achterhoekse Senioren
Spelen georganiseerd. Hieraan doen
niet alleen de sportverenigingen op
Sportpark Bezelhorst mee, maar ook
veel lokale en regionale verenigingen
en/of organisaties. Het doel is om
zoveel mogelijk senioren in beweging te
brengen: er is voor ieder wat wils!
Naast de lichamelijke voordelen die
sporten met zich meebrengt, kan
het een leuke sociale bezigheid zijn.
Bovendien helpt het om u lichamelijk
en mentaal fitter te voelen. Er zijn
veel verschillende manieren om in
beweging te komen. Nieuwsgierig naar
de mogelijkheden? Kom dan naar de
Senioren Spelen in Doetinchem!
Ruim aanbod
Maak kennis met een ruim aanbod aan
sporten, onder andere: kegelen, schaken,
bridge, biljarten, koersbal, bowls, tennis,
walking voetbal, walking tafeltennis,
walking rugby, voetgolf, meerkamp

activiteiten. Heeft u vragen? Bel dan
(038) 45 40 130 of stuur een e-mail:
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

atletiek, wandelen, stadswandeling,
sjoelen, jeu de boules, darts.
Meer dan sport
Naast sport en bewegen is er aandacht
voor:
• Gezondheid
• Leefstijl
• Welzijn en welbevinden
• Beweegadvies/Gezondheidscheck
• Vitaliteit en zorg
• Voeding
• Introductie strippenkaart
Herkent u zichzelf in onderstaande?
Kom dan op 24 of 25 september langs!
• U wilt graag een vaste activiteit doen.
•	U vindt sport leuk en wilt lekker
bewegen, zonder dat winnen voorop
staat.
•	U wilt uw bewegingsvaardigheden
verbeteren.
• U wilt uw sociale netwerk uitbreiden.
•	U voelt zich soms eenzaam en hebt
behoefte aan meer contact.

Op 30 augustus 2019 kreeg Günter
Giesen de zilveren eremedaille van
de gemeente Doetinchem uitgereikt
door locoburgemeester Jorik
Huizinga. De heer Giesen ontving
de zilveren eremedaille vanwege zijn
bijzondere prestaties en verdiensten
op het gebied van kunst en cultuur.
Günter Giesen heeft zich de afgelopen
17 jaar in diverse functies ingezet voor
het welslagen van het Stadsfeest in
gemeente Doetinchem. Het Stadsfeest
is het grootste buitenevenement
van onze gemeente. Günter Giesen
heeft zich onder andere bezig
gehouden met de voorbereidingen,
boekingen, podiumbouw, presentatie,
communicatie en PR. Het stadsfeest
heeft niet alleen lokaal, maar
ook regionaal een zeer grote
aantrekkingskracht. Door de inzet
van de heer Giesen is Doetinchem
mede op de kaart gezet op cultureelmuzikaal vlak.

Na het Stadsfeest heeft de heer
Giesen zijn werkzaamheden
beëindigen. Het gemeentebestuur is
Günter Giesen zeer erkentelijk voor
zijn jarenlange inzet.
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Scholieren grensstreek aan de slag met VN-bouwstenen van de vrede
Vrede, vrijheid en duurzaamheid: dat
is waar het project Hallo Europa
voor staat. Het project Hallo
Europa maakt de ontmoeting en
samenwerking tussen Nederlandse
en Duitse scholieren in de grensregio
mogelijk. In de periode van
september 2019 tot en met maart
2020 gaan verschillende klassen bij
elkaar op schoolbezoek.
De scholieren van Almende College
Wesenthorst te Ulft, Rietveld
Lyceum te Doetinchem, Stadtische
Gesamtschule en de Städtisches
Gymnasium Willibrord in Emmerich
am Rhein doen mee aan dit project.
Naast bezoeken aan elkaar nemen
zij ook een kijkje bij bedrijven in
Nederland en in Duitsland.
Aftrap Hallo Europa
De aftrap van Hallo Europa is op

donderdag 19 september 2019. Op
deze dag maken 100 jongeren in de
leeftijd van 13 tot 17 jaar kennis met
elkaar. Zij werken samen op basis van de
bouwstenen van de vrede: de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties (VN). De scholieren gaan met
elkaar in gesprek over thema’s als
armoede, gelijkheid en onderwijs.
Het programma duurt van 9.30 tot
12.00 uur. De dagvoorzitter is Tako
Rietveld, oud-verslaggever bij het
NOS-Jeugdjournaal en de eerste
kindercorrespondent ter wereld.
Leerlingen van het Graafschap College
in Doetinchem - opleiding Facilitair
Leidinggevende, ondersteunen deze dag.
Interesse? Meld u aan!
Belangstellenden, jong én oud, zijn
donderdag zijn zeer welkom bij de
aftrap van het project Hallo Europa!

Het openbaar vervoer
Ook iets voor u?
Maandelijks inloopspreekuur voor senioren
over reizen met het openbaar vervoer.
OV-ambassadeurs beantwoorden graag uw vragen over:

Loop
gerust
binnen!

• hoe werkt de OV-chipkaart?
• welk abonnement past bij mij?
• hoe plan ik mijn reis?
Wanneer: woensdag 18 september, 16 oktober,
20 november, 18 december
Tijd:
10.00 - 11.30 uur
Locatie:
Bibliotheek IJsselkade 13 - 7001 AN,
Doetinchem

Ervaar het OV is een samenwerkingsverband van provincies Flevoland,
Gelderland en Overijssel, Arriva, Breng, OV regio IJsselmond en Keolis (Syntus)

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Vergaderingen
Beeldvormende raadsbijeenkomst
Donderdag 12 september 2019,
19.30 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2 Doetinchem.
19.30 uur, raadzaal: Ontwerp-verklaring
van geen bedenkingen Hotel van der
Valk; Kwalitatieve toetsingscriteria

woningbouw Achterhoek; Verordening
Starterslening; Verordening
Toekomstbestendig wonen Gelderland.
19.30 uur, werkcafé: Monitor
huishoudelijke ondersteuning;
Raadsmededelingen over Laborijn;
Terugkoppeling gemeentelijke
vertegenwoordigingen: Doetinchems
Fonds Gemeentespaarbank.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.
De locatie is Stadttheater Emmerich am
Rhein Grollscher Weg 6 in Emmerich am
Rhein. Meld u meteen aan via: https://
www.gelderland.nl/hallo-europa.

Deelnemende partners
Provincie Gelderland, INTERREG,
gemeenten Oude IJsselstreek,
Montferland en Doetinchem en de
Stadt Emmerich am Rhein betalen dit
project.

In deze beeldvormende bijeenkomst
bereidt de raad zich voor op de
raadsvergadering van donderdag 26
september 2019. Raadsleden gaan
in gesprek met inwoners en met
het college over voorstellen aan de
raad. Zo kunnen raadsleden goed en
makkelijk informatie verzamelen over de
onderwerpen voor de raadsvergadering.

vergadering achteraf terugkijken.

Meepraten met de raad
Voelt u zich betrokken bij één van deze
onderwerpen? Dan kunt u aan het
gesprek deelnemen. Via de griffie kunt
u zich aanmelden om in te spreken, via
(0314) 399 541 of griffie@doetinchem.nl.
Bij de griffie kunt u een folder aanvragen
over de werkwijze van de raad.

Het thema van Open Monumentendag
2019 is ‘Plekken van plezier’: waar gaan
mensen in hun vrije tijd naar toe? Denk
bijvoorbeeld aan een theater, dierentuin,
park of museum, waar mensen
samenkomen en zich ontspannen. Vaak
zijn dit ook historisch interessante
plaatsen en gebouwen. Regionaal is
het thema van Open Monumentendag
uitgebreid met de Wederopbouw, een
zeer passend thema voor Doetinchem
dat een mooie aansluiting kent bij 75
jaar herdenken.

Waar staan agenda en stukken?
De agenda voor de vergadering vindt u
op https://besluitvorming.doetinchem.nl.
Hier kunt u ook de raadsvoorstellen en
bijbehorende informatie vinden die op
de agenda staan.
Vergadering live volgen of achteraf
terugkijken
Wilt u de vergadering via internet
volgen? Via de website https://
besluitvorming.doetinchem.nl is
dat mogelijk. Ook kunt u daar de

Korte berichten
Open Monumentendag 2019 op
14 en 15 september
Plekken van plezier en Wederopbouw in
de Achterhoek

Opening
Iedere belangstellende is van harte
welkom bij de opening van Open
Monumentendag. Deze vindt plaats op
vrijdag 13 september om 19.00 uur
in de Muziekschool. Na en naast de
welkomstwoorden zal er ook muziek
worden gemaakt en zorgt theatermaker

Bekendmakingen
Jos Spijkers voor het theatrale element.
Koffie, thee en een drankje worden u
aangeboden door de Muziekschool.
Programmaboekje
Zie voor het volledige programma,
openingstijden en voorstellingen het
programmaboekje, gratis af te halen
bij de VVV, de gemeentewinkel en
alle deelnemende instellingen. Het
programmaboekje is ook digitaal te
vinden op de website:
http://www.openmonumentendag.nl/
gemeente/doetinchem.

‘SUPERBOEREN’ genomineerd
voor de Gouden Roos 2019
De tentoonstelling ‘SUPERBOEREN’
is een beleving van voetbalclub De
Graafschap, die dit jaar 65 jaar bestaat.
In samenwerking met de voetbalclub,
ondernemers uit Doetinchem en
omgeving heeft het Stadsmuseum
Doetinchem de interactieve
tentoonstelling samengesteld. Deze
tentoonstelling zit in de race voor de
Gouden Roos 2019.
De Gouden Roos
De Gouden Roos is een tweejaarlijkse
erfgoedprijs van Erfgoed Gelderland. Het
doel van de prijs is een podium bieden
voor inspirerende erfgoedprojecten
met betrekking tot de geschiedenis van
Gelderland. Erfgoed Gelderland wil zo
samenwerkingsprojecten en creativiteit
stimuleren. De Gelderse Gouden
Roos betrekt een groot publiek bij het
erfgoedveld en zet de vele vrijwilligers in
het zonnetje.
Breng uw stem uit!
Wilt u dat SUPERBOEREN de Gouden
Roos 2019 wint? Stem dan op https://
erfgoedgelderland.nl/gelderseroos/
superboeren-65-jaar-de-graafschap/.

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
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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
persoon niet (meer) op het adres
woont, dat in de BRP staat geregistreerd:
E.H.P. Bunschoten (06-09-1978).

planologische regeling waarin ten
behoeve van de veiligheid van
de inwoners de nieuwvestiging
en uitbreiding van bestaande
risicobronnen nader wordt
gereguleerd. De parapluherziening
heeft betrekking op het gehele
grondgebied van de gemeente
Doetinchem.
Er liggen nog geen stukken ter inzage

worden ingediend. Dat kan pas als
de ontwerpbestemmingsplannen
klaar zijn. Als het zover is wordt dat
bekend gemaakt in Doetinchems Vizier,
Gemeenteblad, Staatscourant en op de
website van de gemeente Doetinchem.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeentewinkel, tel.
(0314) 377 377.

Omleiding
i.v.m.
wegwerkzaamheden Raadhuisstraat
en er kunnen nog
geen zienswijzen
periode 16i.v.m.
september
t/m 15 november
Omleiding
wegwerkzaamheden
Raadhuisstraat
periode 16 september t/m 15 november
Werk aan de weg

De gemeentewinkel heeft deze persoon
een brief gestuurd. In deze brief
staat dat hij/zij verplicht is aangifte te
doen van verhuizing. Daarna heeft de
gemeente laten weten, dat zij het adres
gaat wijzigen in adres onbekend. De
betrokkene heeft vervolgens vier weken
de tijd om hierop te reageren. Dit heeft
hij/zij niet gedaan. Daarom hebben
wij het 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
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 de gemeente
Doetinchem is: Postbus 9020, 7000 HA,
Doetinchem.

Voorbereiding van de
bestemmingsplannen
‘Zonnepark Europaweg - 2019’
en ‘Lubberslaan 18a - 2019’
en de parapluherziening
‘Externe veiligheid - 2019’
(vooraankondiging als bedoeld in
artikel 1.3.1. Bro)
Burgemeester en wethouders
van Doetinchem bereiden twee
bestemmingsplannen en een
parapluherziening voor. Het betreft:
1.	bestemmingsplan ‘Zonnepark
Europaweg - 2019’ waarmee de aanleg
van een zonnepark mogelijk wordt
gemaakt in het agrarisch gebied tussen
de Europaweg en de wijk Dichteren;
2.	bestemmingsplan ‘Lubberslaan 18a 2019’ waarmee de eerder vergunde
bouw van een woning op het perceel
Lubberslaan 18a wordt vastgelegd;
3.	de parapluherziening ‘Externe
veiligheid - 2019’ bevat een

Afgesloten weggedeelte Rozengaardseweg
Weggedeelte bereikbaar
Afgesloten weggedeelte Rozengaardseweg
Omleiding
Weggedeelte bereikbaar
Afgesloten wegvak
Omleiding
Afgesloten wegvak Bereikbaarheid
Reconstructie Rozengaardseweg
Als gevolg van de wegwerkzaamheden
en Raadhuisstraat
in fase 5 is het aanrijden vanaf de Dr.
Gedeelte tussen Amphionstraat en Dr.
Huber Noodstraat de Rozengaardseweg
Huber Noodtstraat (fase 5)
in niet mogelijk. In de Houtkampstraat
Na de stadsfeesten zijn wij gestart met
worden tijdelijk de afzetpalen ter hoogte
het vernieuwen van het weggedeelte
van de kruising met de Holterweg
van de Amphionstraat tot op de kruising verwijderd om de bereikbaarheid van
met de Dr. Huber Noodstraat. Deze
woningen en bedrijven mogelijk te
werkzaamheden lopen door tot het
maken.
einde van het werk op 15 november
2019.
De parkeerplaatsen in ‘De kuil’
tegenover het appartementengebouw
Gedeelte tussen Dr. Huber
zijn tijdelijk alleen bereikbaar via
Noodtstraat en Houtkampstraat
een noodverbinding vanaf de
(fase 6 en 7)
Raadhuisstraat ter hoogte van de
Op 16 september aanstaande starten
invalidenparkeerplaatsen achter de
wij met het vernieuwen van het
bushalte. Op bijgaand kaartje ziet u de
weggedeelte tussen de Dr. Huber
tijdelijke verkeerssituatie.
Noodtstraat en de Houtkampstraat.
Ook deze werkzaamheden lopen door
Omgevingsmanager
tot het einde van het werk op 15
Voor meer informatie over de
november 2019. De kruising met de Dr.
bereikbaarheid en de planning van het
Huber Noodstraat zal korte tijd niet
project kunt u contact opnemen met
gebruikt kunnen worden. Wij zullen u
Reinier Roerdink via (06) 12 55 21 88 of
daarover tijdig informeren.
reinier@hoornstra-infrabouw.nl.

