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Doetinchem Actueel
Belangrijke wijziging in de
Starterslening!

Nieuw: de Toekomstbestendig
Wonen lening!

Gemeente Doetinchem kent al jaren de Starterslening. Met de Starterslening leen
je op een verantwoorde manier net dat beetje extra waardoor je je eerste woning
toch kunt kopen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van
het huis en het bedrag dat je bij de bank kunt lenen. De Starterslening is dus een
aanvulling van de gemeente op de eerste hypotheek. Het grote voordeel is dat je
over de Starterslening de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaalt.

Gemeente Doetinchem stelt vanaf 3 oktober een nieuwe lening beschikbaar.
Met deze lening kunnen particuliere woningeigenaren tegen een aantrekkelijke
rente maatregelen nemen die hun huis (ook monumenten) duurzamer,
levensloopbestendig en asbestvrij maken. Provincie Gelderland heeft deze
‘Toekomstbestendig Wonen lening’ samengesteld en draagt voor de helft bij
aan het budget.
Vertrekpunt voor de regeling is
duurzaamheid: er moet daarom altijd
minimaal één duurzaamheidsmaatregel
worden genomen. De maatregelen
mogen nog niet zijn uitgevoerd bij het
aanvragen van de lening.
Samenvoeging van bestaande leningen
De gemeenteraad van Doetinchem
heeft in de vergadering van 26
september 2019 besloten om de
Toekomstbestendig Wonen lening
ook aan te bieden. De nieuwe lening
vervangt de bestaande leningen,
namelijk: de Duurzaamheidslening voor
particulieren, de Blijverslening en de
Stimuleringslening voor Monumenten.
Deze leningen worden samengevoegd
tot de nieuwe Toekomstbestendig
Wonen lening.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (SVn) voert de
lening voor ons uit. De gemeenteraad
van Doetinchem heeft in de vergadering

Nieuw is dat ook inwoners met een
kleine portemonnee gebruik kunnen
maken van deze lening en dat het
asbestvrij maken van de woning is
opgenomen.
Aanvragen en meer informatie
Vanaf 3 oktober 2019 kan de
Toekomstbestendig Wonen lening bij
het Energieloket worden aangevraagd.
Meer informatie staat op de websites
van het Energieloket
(www.verduursaamenergieloket.nl),
SVn (www.svn.nl) en gemeente
Doetinchem (www.doetinchem.nl).

van 26 september 2019 de verordening
van de Starterslening aangepast.
Hieronder staat welke voorwaarden zijn
aangepast:

Starterslening gemeente
Doetinchem
- Maximale koopsom

Oude verordening

Nieuwe verordening

€ 170.000,-

€ 225.000,-

- Woningverbeteringen en
duurzaamheidsmaatregelen
meefinancieren

Niet mogelijk

Wel mogelijk

De nieuwe verordening is per 14 oktober 2019 van kracht. Ga voor meer informatie
naar www.doetinchem.nl of (www.svn.nl).

Doetinchem ontmoedigt
het oplaten van ballonnen
Het oplaten van ballonnen is een feestelijke gebeurtenis, maar heeft ook een
keerzijde. Het afval dat hierdoor ontstaat is immers belastend voor het milieu.
Gemeente Doetinchem ontmoedigt daarom het oplaten van ballonnen.
Afval van ballonnen spoelt met het
regenwater in het riool of blijft in de
natuur en in de zee achter. Dieren
zien de ballonnen aan voor voedsel
en raken verstrikt in de ballonlinten.
Met dit ontmoedigingsbeleid willen
we de vervuiling van de natuur
en het dierenleed verminderen.
Volgens schattingen laten we jaarlijks
ongeveer 1 miljoen ballonnen op in
Nederland, waarvan er 260.000 in
de Noordzee terechtkomen. Tijd dus
om er iets aan te doen. Dit past in

het duurzaamheidsbeleid Doetinchem
Natuurlijk Duurzaam. Bewustwording
door voorlichting is hierbij een belangrijk
onderdeel. Steeds meer gemeenten
kiezen voor een ontmoedigingsbeleid.
Samen kunnen we echt wat betekenen.
Deze ballon gaat niet meer op!
Bij evenementen die de gemeente
organiseert, worden voortaan geen
ballonnen meer opgelaten. Wij roepen
u op om hierbij aan te sluiten en dit
ook bij uw evenementen niet meer te

Bellen blazen: een milieuvriendelijk alternatief voor het oplaten van ballonnen
doen. We roepen iedereen op mee te
doen: jong en oud, (sport)verenigingen,
scholen, kinderdagverblijven, enzovoorts.
Help ons bij het verminderen van het
oplaten van ballonnen.
En wat dan wel?
Gelukkig zijn er ook feestelijke
alternatieven in plaats van ballonnen

oplaten. Denk bijvoorbeeld aan:
• Bellen blazen
• Windmolentjes maken
• Sierlinten op stokjes uitdelen
• Ballonnen lekprikken, in sommige zit
een winnend lootje
• Ballonnenboog: deze ballonnen gaan
niet de lucht in en kunnen na afloop in
de vuilnisbak

Contact: Raadhuisstraat 2 - 7000 HA Doetinchem - (0314) 377 377 - www.doetinchem.nl - gemeente@doetinchem.nl
Overig: Meldpunt onderhoud Buha BV: (0314) 377 444, meldpunt@buha.nl – Laborijn: (0314) 372 500, – Buurtplein BV: (0314) 341 919, info@buurtplein.nl
Kijk ook op:

gemeentedchem

@gemeentedchem

@gemeentedoetinchem

Bekendmakingen
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Keuzerichtingen bezuinigingen
De gemeente Doetinchem heeft een grote financiële uitdaging, als gevolg van
de tegenvallende meicirculaire en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Een
uitdaging, oplopend van € 9 miljoen in 2019 naar € 12 miljoen in 2023 op een
totale begroting van € 225 miljoen. De gemeente ontkomt dan ook niet, net
als veel andere gemeenten in ons land, aan de noodzaak om te bezuinigen en
keuzes te maken.
Keuzerichtingen
Met een set aan keuzerichtingen
geeft het college een invulling voor
het ontstane financiële tekort, met
het uiteindelijke doel een sluitende
begroting 2020-2023 en een gezond
meerjarenperspectief.
“We bezuinigen vanuit bewuste keuzes
vanuit de doelen uit de coalitieagenda
en gericht op de toekomst”, aldus
wethouder Henk Bulten van financiën.
Hierbij heeft het college gekeken
naar de thema’s Doetinchem
Centrumstad; Sterke Samenleving;
Veranderende Leefomgeving
en Financiën en belastingen. Dit
Relevante data
〉 10 oktober
〉 17 oktober
〉 7 november

heeft geresulteerd in een set met
voorgestelde keuzerichtingen die het
college ter vaststelling aanbiedt aan de
gemeenteraad. Deze keuzerichtingen
zijn te downloaden via
www.doetinchem.nl/keuzerichtingen.
Vervolg
Gezien de impact van bezuinigingen
op verschillende organisaties licht
het college op 7 oktober de set
aan keuzerichtingen toe. Hiervoor
worden de verschillende organisaties
uitgenodigd. De weergave van dit
gesprek geeft het college mee aan de
gemeenteraad ter voorbereiding op
de verdere besluitvorming.

Geveltuinen zorgen voor
groenere binnenstad
De eerste geveltuinen in de binnenstad zijn aangeplant. Deze tuintjes zijn in de
Korte Heezenstraat voor de Livera en de Hans Anders te vinden. De beplanting
helpt mee aan het steeds groener worden van de binnenstad.
Bij een geveltuin wordt een rij stenen
voor een gevel vervangen door
beplanting. Een geveltuin ziet er niet
alleen mooi uit, het brengt ook veel
voordelen met zich mee. Zo zakt water
na een hevige regenbui gemakkelijker
de grond in en komt er minder water
in het riool terecht. Daarnaast zorgt het
groen voor verkoeling van de omgeving
en voor meer biodiversiteit. De
plantensoorten zijn daarop uitgezocht.

Ook een geveltuin laten aanleggen?
De Projectgroep groen kan je helpen
met de aanleg van een geveltuin. In
ruil voor de aanleg onderhoud je zelf
het groen. Zo werken we samen aan
een leefbare en toekomstbestendige
stad. Wil je ook een geveltuin of meer
informatie hierover? Neem dan contact
op met Frederike Jager van Projectgroep
groen via binnenstad@doetinchem.nl

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
vergadering achteraf terugkijken.

stadhuis haar 50e verjaardag. Een kleine
tentoonstelling, te zien in de hal van
het stadhuis, belicht dit jubileum. Deze
tentoonstelling is gratis te bezoeken.

Informatieve raadsbijeenkomst (begroting 2020-2023,
keuzerichtingen, sociaal domein)
Beeldvormende raad
Besluitvormende raadvergadering

Vergaderingen
Beeldvormende raadsbijeenkomst
Donderdag 17 oktober 2019, 19.30 uur
In het stadhuis, Raadhuisstraat 2
Doetinchem.
19.30 uur, raadzaal: Bestemmingsplan
Gaanderenseweg 318-2019;
Onderwijsachterstandenbeleid 2019 t/m
2022; Benoeming leden Raad van Toezicht
Muziekschool en Raad van Toezicht
st. IJsselgraaf; Beleidskader huisvesting
arbeidsmigranten.
19.30 uur, werkcafé: Begroting 2020
en meerjarenraming GR Laborijn;
Stimuleringslening duurzame maatregelen
kleine en micro ondernemingen.
21.15 uur, raadzaal: Keuzerichtingen
bezuinigingen, Primitieve begroting 2020.
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.
Meepraten met de raad
Als u zich betrokken voelt bij een van
deze onderwerpen, kunt u aan het
gesprek deelnemen. Via de griffie kunt
u zich aanmelden om in te spreken,
telefoon (0314) 399 541 of per e-mail
griffie@doetinchem.nl. Bij de griffie
kunt u een folder aanvragen over de
werkwijze van de raad.

Korte berichten
Tentoonstelling 50 jaar stadhuis

Waar staan agenda en stukken?
De agenda voor de vergadering vindt
u vanaf 5 oktober 2019 op https://
besluitvorming.doetinchem.nl. Hier
kunt u ook de raadsvoorstellen en
bijbehorende informatie vinden die op
de agenda staan.

Op 24 september 1969 was er een
grote menigte Doetinchemmers op
de been. Prins Claus opende namelijk
het stadhuis. Op dezelfde dag werd
het eerste huwelijk in het nieuwe
stadhuis voltrokken. Intussen viert het

Wie verdient de Doetinchem doet
mee-award 2019?
Nomineer nu een initiatief!
De Doetinchem doet
mee-award is een prijs
voor een persoon of
organisatie die zich met
een lokaal initiatief in
de gemeente Doetinchem inzet voor
een samenleving waarin ook mensen
met een beperking, chronische ziekte
of een afstand tot de arbeidsmarkt

Bekendmakingen
optimaal mee kunnen doen. Dit jaar
staat deze award volledig in het teken
van de inzet om sporten en bewegen
mogelijk te maken voor mensen met
een beperking. Iedereen kan vanaf
nu zo’n initiatief nomineren via www.
doetinchemdoetmee-award.nl

VIT-hulp bij mantelzorg
Activiteiten voor mantelzorgers
• De laatste plaatsen
voor de hierna genoemde
bijeenkomst en training,
u kunt gratis deelnemen,
geef u snel op •
Zorgen voor een ander
Onder de titel ‘De zorg goed
volhouden’, start VIT-hulp bij mantelzorg
op woensdagochtend 2 oktober een
gratis training voor iedereen die zorgt
voor een naaste.
De training van vier dagdelen wordt
gehouden in Het Raadhuis in Wehl.
De vier bijeenkomsten zijn op
woensdagochtend 2, 9, 16 en 30
oktober, steeds van 10.00 tot 12.00
uur in Het Raadhuis in Wehl. Deze
training leert u hoe u de balans kunt
houden tussen zorgen voor een ander
en de zorg voor uzelf. Tijdens de
bijeenkomsten is er volop ruimte om
ervaringen uit te wisselen.
Mantelzorgcafé; tref- en informatiepunt
voor mantelzorgers
Woensdagochtend 2 oktober van
10.00 tot 11.30 uur bij ‘Borghuis’ in
Doetinchem, Burg. Van Nispenstraat 4.
Iedere maand is er een mantelzorgcafé.
Bij het Mantelzorgcafé ontmoet u
andere mantelzorgers in een informele
sfeer. U kunt gewoon binnenlopen.
Behalve met elkaar in gesprek gaan
kunt u ook uw vragen kwijt aan de
mantelzorgconsulent. Zij ontvangt u met
een kopje koffie of thee.
Training: Omgaan met mensen met
dementie
Op dinsdag 15 oktober start de
training ‘Omgaan met mensen met
dementie’. In vier bijeenkomsten krijgen
deelnemers informatie, advies en tips
aangereikt. Deze training geeft VIT-hulp
bij mantelzorg in samenwerking met
het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen
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West Achterhoek en het Netwerk
Dementie Oost Achterhoek. Deelname
is gratis. De training vindt plaats op
dinsdag 15 en 29 oktober en 12 en 26
november van 10.00 tot 12.00 bij De
Linie in Doesburg.

leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl
of bel op werkdagen tussen 9.00 en
15.00 uur met VIT via (0544) 82 00 00.

Workshop Levensalbum maken
Op dinsdagochtend 15 oktober van
09.30 tot 12.00 uur geeft Annemiek
Ebbers van VIT-hulp bij mantelzorg
een workshop ‘Levensalbum maken’
bij locatie De Zuwe, De Bongerd 2 in
Doetinchem. De bijeenkomst is voor alle
mantelzorgers uit het werkgebied van
VIT en is gratis toegankelijk.
Een levensalbum is een boek voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen en de naaste(n). Hierin is plaats
voor belangrijke gebeurtenissen uit
zijn of haar leven. Een levensalbum kan
houvast bieden om gesprekken met uw
naaste meer inhoud te geven. Tijdens de
workshop levensalbum maken leert u als
mantelzorger/naaste hoe u dit persoonlijke album thuis met degene waarvoor
u zorgt kunt maken. U krijgt een map
met voorbeeldpagina’s aangereikt en de
mantelzorgconsulent helpt u op weg
om hiermee aan de slag te gaan. Daarna
kunt u dit album met dierbare herinneringen thuis verder samenstellen.

De afdeling Oost-Gelderland van
Alzheimer Nederland organiseert elke
tweede dinsdag van de maand een
Alzheimer Café in Doetinchem. Voor
iedereen die op welke manier dan
ook te maken heeft met dementie.
U ontmoet lotgenoten en kunt met
elkaar in gesprek gaan over de dingen
die u meemaakt of bezighouden. Er
bestaat een grote kloof tussen de
werkelijkheid en de belevingswereld
van de persoon die lijdt aan dementie.
In de mediaproductie Alzheimer
Experience wordt het leven van iemand
met de ziekte van Alzheimer gevolgd,
gezien door de ogen van de persoon
zelf (dinsdag 8 oktober 19.30 uur,
bijzonder restaurant Borghuis, Burg. Van
Nispenstraat 4 Doetinchem). Voor meer
informatie bel naar Alzheimer OostGelderland: 06 13 51 44 11.

Alzheimer café Doetinchem

Werk aan de weg
Liemersweg te Doetinchem

De mantelzorgconsulent spreken?
Elke week kunt u binnenlopen
op het inloopspreekuur van onze
mantelzorgconsulent. U kunt zonder
afspraak terecht op de plek en het
tijdstip die u het beste uitkomen.
Wijkcentrum De Zuwe, De Bongerd 2:
elke eerste dinsdag van de maand van
9.00 tot 10.30 uur. Wijkcentrum De
Zonneboom, Zonneplein 4: elke eerste
dinsdag van de maand, van 11.00 tot
12.30 uur. Wijkcentrum De Daele,
Stevinlaan 9: elke tweede dinsdag van
de maand van 9.00 tot 10.30 uur. Het
Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Wehl: elke
derde woensdag van de maand van
11.00 tot 12.30 uur. Het Noorderlicht,
Bezelhorstweg 117: elke vierde dinsdag
van de maand van 9.00 tot 10.30 uur.
Wijkcentrum de Trefkuul, Pelgrimstraat
59a (De Gaanderbalie) in Gaanderen:
elke tweede maandag van de maand: van
17.00 tot 18.30 uur.

Maandag 30 september starten de
werkzaamheden aan de rotonde
Liemersweg/Plattenburgstraat/
Edisonstraat. Naar verwachting zullen de
werkzaamheden tot en met 13 oktober
duren.
Ten behoeve van de doorstroming zal
een tijdelijke bypass naast de rotonde
worden gemaakt tussen de Edisonstraat
en Liemersweg richting Wehl. Daarnaast

Vanaf maandag 14 oktober zijn het
industrieterrein en de Plattenburgstraat
weer bereikbaar via de rotonde.
Vragen
Kijk voor meer informatie op www.
buha.nl/liemersweg. Heeft u vragen over
het project betreffende planning en/
of bereikbaarheid? Neem dan contact
op met Martijn van den Berg via
m.vandenberg@ntp.nl of 06 12 45 81 26.

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.

Volg onze gemeente
ook via social media
gemeenteDchem/

Vragen aan de mantelzorgconsulent?
Meer informatie over alle activiteiten

blijft het industrieterrein te bereiken via
de Energieweg.

@gemeenteDchem

gemeentedoetinchem

