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Doetinchem Actueel
Milieueffectenrapportage: voor een toekomstbestendige omgevingsvisie
De ontwikkeling van de omgevingsvisie is in volle gang. Hier staat in hoe de
gemeente wil dat de toekomstige leefomgeving van Doetinchem eruitziet. Maar
wat is het effect van de beoogde plannen op het milieu? En passen de plannen
binnen wet- en regelgeving? Zelfstandig adviseur Willie Fikken ondersteunt de
gemeente bij het maken van de milieueffectenrapportage (m.e.r.). Hij vertelt:
‘Vroegtijdig inzicht voorkomt teleurstellingen achteraf.’

Afspraken maken
Willie: ‘Gemeente Doetinchem heeft de
ambitie om in de omgevingsvisie enkele
concrete stappen te zetten. Hoe gaat de
landbouw zich ontwikkelen? Waar kunnen windturbines komen? En waar creëren we zo nodig ruimte voor uitbreiding
van bedrijvigheid? Hierover denkt de
gemeente sámen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden na.’
Besluiten onderbouwen
Willie vervolgt: ‘Al die plannen hebben
invloed op het milieu en de omgeving.
Met een milieueffectenrapport toets je
die invloed én onderbouw je een bepaald
besluit. Kan de intensieve veehouderij
uitbreiden? En wat betekent dit voor de
leefomgevingskwaliteit van een nabijgelegen woonwijk? Denk bijvoorbeeld aan
geurhinder voor omwonenden. En hoe
verhoudt dit zich tot de ambitie om de
landbouw te verduurzamen?’

Vanaf 2021 krijgen we één omgevingsvisie voor heel Doetinchem. Om dit
behapbaar te maken, worden er de
komende tijd eerst deelvisies opgesteld voor elf verschillende deelgebieden. De deelvisies brengen de kansen

en uitdagingen van elk gebied in kaart
én vormen uiteindelijk de basis voor de
overkoepelende omgevingsvisie. Tegelijk
stellen we ons omgevingsplan op. Dit
proces noemen we het Ontwerpend
Onderzoek.

Milieueffectenrapportage versterkt
omgevingsvisie
Gemeente Doetinchem kiest ervoor om
de milieueffectenrapportages gelijktijdig
met het Ontwerpend Onderzoek uit
te voeren. Willie: ‘Dat juich ik toe. De
komende tijd gaan we de ideeën vanuit
de deelgebieden toetsen in de milieuef-

fectenrapportage. Dan zie je direct of
een bepaald plan realistisch, haalbaar,
wenselijk en passend bij de wet- en
regelgeving is. Zo niet? Dan kan de gemeente nú al kijken naar alternatieven.’
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De eerste stap binnen de m.e.r. is
de vaststelling van de zogenoemde
‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’.
Willie: ‘Daarin staat wat we wel
en niet toetsen in de m.e.r. en hoe
gedetailleerd we het onderzoek gaan
uitvoeren. Ook benoemen we hierin
de focuspunten, zoals klimaatadaptatie,
energietransitie, circulaire economie
en de ontwikkeling van het stedelijk
gebied.’
Geef uw reactie!
Wilt u ook meedenken over de
focuspunten binnen de milieueffectenrapportage? Dat kan! Willie: ‘Van
woensdag 9 oktober tot en met 19
november 2019 kunt u de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau inzien op
het stadhuis én hierop reageren via
omgevingswet@doetinchem.nl of via
postbus 9020, 7000 HA Doetinchem
o.v.v. Zienswijze NRD Omgevingsvisie
Doetinchem.’

Fietsen in het voetgangersgebied
Fietsen in het voetgangersgebied in de binnenstad van Doetinchem is toegestaan
op de volgende tijden:
Maandag t/m donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag en koopzondag:
Overige zondagen:

voor 12.00 uur en na 18.00 uur
voor 12.00 uur en na 21.00 uur
voor 12.00 uur en na 17.00 uur
de gehele dag

Op de overige tijden kunnen fietsers te
voet met de fiets aan de hand door het
voetgangersgebied lopen.
Fietsers zijn te gast
Op de tijden dat er gefietst mag worden
in het voetgangersgebied zijn fietsers
te gast. Dat betekent dat zij alert zijn
op (overstekende) voetgangers en hun
best doen om geen onveilige situaties

te creëren. Door deze regels kunnen
fietsers buiten winkelopeningstijden snel
van A naar B fietsen, maar blijft tijdens
winkelopeningstijden de veiligheid van
voetgangers en fietsers gewaarborgd.
Controles
Sinds de invoering van de nieuwe
regels in 2017 zijn fietsers die de regels
overtreden regelmatig gewaarschuwd

door team Handhaving en de politie.
Begin oktober 2019 hebben er extra
controles plaatsgevonden en is een

aantal fietsers bekeurd voor het fietsen
in het voetgangersgebied op tijden
waarop dit niet is toegestaan.
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gemeentedchem

@gemeentedchem

@gemeentedoetinchem

Bekendmakingen

11e jaargang, nummer 42 • woensdag 16 oktober 2019

Zes Achterhoekse gemeenten sluiten nieuwe contracten af:

Inwoners kunnen kiezen
uit twee leveranciers voor
hulpmiddelen

Inwoners van de gemeenten Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek,
Oost Gelre, Montferland en Winterswijk kunnen vanaf 1 november 2019
voor hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen terecht bij twee nieuwe
leveranciers: Hulpmiddelencentrum en Kersten.
Inwoners die na 1 november 2019
voor het eerst een hulpmiddel van
hun gemeente in bruikleen krijgen,
kunnen voor één van de twee
leveranciers kiezen. Inwoners die vóór 1
november 2019 al gebruik maakten van
hulpmiddelen, krijgen binnenkort een
brief van de nieuwe leverancier.

Afspraken voor vier jaar
In de nieuwe contracten is geregeld dat
inwoners en huishoudens met meerdere
hulpmiddelen te maken krijgen met één
leverancier. De afspraken met de twee
leveranciers voor levering, service en
onderhoud van hulpmiddelen gelden
voor de komende vier jaar.

Doe mee aan de
valpreventietraining
In de Achterhoek is een toename van de vergrijzing te zien en daarnaast
blijven ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen wat de kans op vallen
vergroot. Om dit te voorkomen is een valpreventietraining zinvol. Sportservice
Doetinchem start daarom voor de tweede keer een valpreventietraining.
Op woensdag 13 november start een nieuwe valpreventietraining die wordt
verzorgd door een buurtsportcoach. Mensen die angst hebben om te vallen
of graag handvatten willen om vallen op latere leeftijd te voorkomen, kunnen
aan deze training deelnemen. Gedurende 10 weken wordt er in groepsverband
gewerkt aan bewustwording, kennis en vaardigheden rond het voorkomen van
een val. Na de training van 10 weken worden de deelnemers begeleid naar
structureel beweegaanbod bij een lokale sportaanbieder. Aanmelden voor de
training kan nog tot 21 oktober 2019!

Valpreventietraining
Periode
Woensdag 13 november 2019 t/m woensdag 29 januari 2020
Tijd
11.00 - 12.00 uur
Locatie
Gymzaal Wolborgenmate, Wolborgenmate 8 te Doetinchem
Kosten
€ 40,- voor 10 weken
Aanmelden	Neem contact op met Martine Steijvers via m.steijvers@
sportservicedoetinchem.nl of 06 24 89 91 52.

In samenwerking met onderwijsinstellingen,
UWV en Achterhoekse gemeenten

Start Actieplan
Achterhoekse Jongeren
Ondanks dat de economie groeit, blijft het voor een groep jongeren niet
makkelijk om de weg naar werk of school te vinden. Ook in de Achterhoek is
dit het geval. Samen met een grote groep betrokkenen uit de Achterhoek is het
Actieplan Achterhoekse Jongeren ontwikkeld. Het plan helpt jongeren te werken
aan hun toekomst. Om het plan te laten slagen is de samenwerking tussen
onderwijsinstellingen, het UWV, ons bedrijfsleven en gemeenten uit de Achterhoek
essentieel. Op 17 oktober gaan betrokken partijen tijdens een event met het
Actieplan aan de slag bij Prakticon om kennis en ervaringen te delen.
Lees verder op de volgende pagina ➜

Bekendmakingen
➜ Vervolg 'Start actieplan'
In de Achterhoek wordt al jaren
geïnvesteerd in de ondersteuning van
jongeren in een kwetsbare positie.
Het uitgangspunt in de Achterhoek is
altijd: school gaat voor werk en werk
gaat voor een uitkering. Alleen is voor
sommige jongeren een (vervolg)
opleiding niet haalbaar. Dit kan komen
door het niveau of persoonlijke
omstandigheden.
De feiten op een rij
In de Achterhoek zijn 38.000 jongeren
in de leeftijdscategorie 16 tot 27 jaar.
Van deze groep heeft het merendeel
geen ondersteuning nodig. De grootste
groep (64%) volgt een opleiding en
29% is aan het werk. De overige 7% is
onderverdeeld in 4% met een uitkering
en 3% die geen opleiding volgt, geen
werk heeft en ook geen uitkering. Een
deel hiervan woont in een instelling of
neemt deel aan dagbesteding via de
Wmo of WLZ.
Actieplan Achterhoeks Jongeren
De wens is om toe te willen werken
naar een gezamenlijke en structurele
aanpak voor de ondersteuning aan
jongeren. Organisaties en gemeenten
in de Achterhoek doen al veel om
jongeren in beeld te krijgen en waar
nodig te ondersteunen. Alleen kan het
ondersteuningsaanbod nog worden
verbeterd. Ook is het niet altijd duidelijk
waar de ander mee bezig is. “De focus
van dit plan ligt op de begeleiding van
jongeren naar werk of terug naar school.
Als deze stap niet mogelijk is kan volgens
organisaties en onderwijsinstellingen
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dagbesteding een geschikt alternatief
zijn.“, aldus wethouder Jorik Huizinga van
gemeente Doetinchem.
Behalen doelstelling
“In 2020 gaan alle Achterhoekse
jongeren tussen de 16 en 27 jaar naar
school, hebben werk of een daginvulling”,
dat is de doelstelling die is gesteld met
de komst van het plan. Wethouder Jos
Hoenderboom van gemeente Oost
Gelre vult aan: “Het is een uitdagend
doel, maar met de hulp van professionals
en buurgemeenten is het haalbaar. Het
is fijn dat Achterhoekse gemeenten
deelnemen en het belang zien om dit
actieplan tot een succes te maken. Het
plan zorgt voor verbinding tussen alle
bestaande initiatieven. Door samen te
werken kunnen we elkaar versterken.
Iedereen wil een extra tandje bijzetten
om de jongeren te helpen die het nodig
hebben, want daar doen we het voor.
Nu het plan er ligt is het tijd voor actie.”
Stimuleren samenwerking
“Voor het goed en gedegen kunnen
uitvoeren van het plan, is in ieder
geval voor de komende drie jaar
ondersteuning vastgesteld. Zo kunnen
we ons focussen op het realiseren van
het actieplan en gewenste resultaten
halen”, aldus wethouder Hoenderboom.
Een belangrijke aanzet daarvoor is half
oktober waar alle organisaties samen
komen bij Prakticon in Doetinchem.
Prakticon is een van de deelnemers van
het plan. Hier krijgen ze informatie over
het plan en er is ruimte om kennis en
ervaringen te delen. De uitkomsten van
deze bijeenkomst worden gebruikt om
het actieplan verder vorm te geven.

en keuzerichtingen bezuinigingen).
Raadsleden gaan in gesprek met
inwoners en met het college van
burgemeester en wethouders 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.
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
vergadering achteraf terugkijken.

Openbare vergadering
Sociale Raad
Donderdag 17 oktober 2019,
aanvang 13.30 uur
Gemeentehuis Doetinchem,
locatie Raadzaal
Wat bespreekt de Sociale Raad?
•	Toelichting op de nota ‘Keuzerichtingen
2019-2013’
•	Adviesaanvraag uitvoeringsagenda
Statushouders
•	Dienstverlening mantelzorg door VIT
en budget Mantelzorg
•	Adviesaanvragen wijziging beleidsregels
en verordeningen

Jos Hoenderboom, wethouder gemeente Oost Gelre; Jorik Huizinga, voorzitter
stuurgroep en Hanneke Pennings, aanjager Actieplan.
(Fotograaf: Kyra Broshuis)

Vergaderingen
Beeldvormende raadsbijeenkomst
Donderdag 17 oktober 2019, 19.30 uur
In het stadhuis, Raadhuisstraat 2
Doetinchem.
19.30 uur, raadzaal
Bestemmingsplan Gaanderenseweg 3812019; Onderwijsachterstandenbeleid
2019 t/m 2022; Benoeming leden Raad
van Toezicht Muziekschool en Raad van
Toezicht stichting 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
Begroting 2020; Keuzerichtingen
bezuinigingen.
In deze beeldvormende bijeenkomst
bereidt de raad zich voor op de
raadsvergadering van 31 oktober
2019 (overige onderwerpen) en 7
november 2019 (begroting 2020

Bent u geïnteresseerd in (één van) deze
onderwerpen?
Dan bent u van harte uitgenodigd
de vergadering bij te wonen. De
vergadering van de Sociale Raad is een
openbare vergadering en iedereen is
welkom.
Wie is de Sociale Raad?
De Sociale Raad is dé adviesraad
van het college van burgemeester
en wethouders. De Sociale Raad
geeft gevraagd, maar ook ongevraagd
advies over onderwerpen binnen de
WMO, Jeugdwet en Participatiewet.
Tevens behartigt men de belangen
van inwoners die te maken hebben
met de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning), de Participatiewet en
de Wet op de Jeugdzorg.
U vindt de agenda en verslagen op

www.doetinchem.nl/socialeraad. Hebt u
nog vragen? Neem dan contact op met
het secretariaat van de Sociale Raad:
Jolanda Spaan via (0314) 399 655.

Korte berichten
Themamiddag Centraal Senioren
Overleg
Het bestuur van het CSO nodigt u uit
voor een themamiddag op donderdag
17 oktober 2019, van 14.00 tot 16.00
uur in sporthal De Bongerd. De
thema's van deze middag zijn Stichting
Ambulance Wens Nederland en
Cliëntenraad Santiz van het Slingeland
Ziekenhuis. Vrije toegang inclusief
drankje.
Voor de pauze vertelt de heer Kees
Veldboer, directeur en oprichter van
Stichting Ambulance Wens Nederland,
over het vervullen van wensen voor
mensen die lijden aan een ongeneeslijke
ziekte en niet lang meer te leven
hebben. Het gaat soms om hele kleine
dingen die voor de zieke belangrijk maar
eigenlijk niet meer mogelijk zijn, omdat
hij of zij niet meer mobiel is en niet
op een gewone manier vervoerd kan
worden.
Na de pauze vertelt de heer Klaas
Horneman, voorzitter van de
Cliëntenraad van het Slingeland
ziekenhuis over:
• het ouderenbeleid in het ziekenhuis;
• informatie voor bezoekers, controle
en opname en ontslag;
• het parkeerbeleid in en om het
ziekenhuis;
• het nieuw te bouwen ziekenhuis (tips
zijn welkom).
De Bongerd 81, 7006 NH Doetinchem,
(0314) 377 336

Architectuur Prijs Achterhoek
2019
Wie wordt de winnaar van de
Architectuur Prijs Achterhoek 2019?
Kiest u voor strak design, herboren oud
of innovatief? Breng uw stem uit! De
winnaar wordt op 1 november bekend
gemaakt. http://bit.ly/2LKme8p

Werk aan de weg
Werkzaamheden
Rozengaardseweg/Raadhuisstraat
In september is gestart met de
werkzaamheden aan het tweede
gedeelte van de Rozengaardseweg/
Raadhuisstraat. De werkzaamheden
lopen door tot 15 november 2019. Er
wordt gewerkt aan het weggedeelte
tussen de Amphionstraat en de Dr.
Huber Noodtstraat en daaropvolgend
tussen de Dr. Huber Noodtstraat en

periode 16i.v.m.
september
t/m 15 november
Omleiding
wegwerkzaamheden
Raadhuisstraat

Bekendmakingen

periode 16 september t/m 15 november
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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.
Afgesloten weggedeelte Rozengaardseweg
Weggedeelte bereikbaar
Afgesloten
Omleidingweggedeelte Rozengaardseweg
Weggedeelte
bereikbaar
Afgesloten wegvak
Omleiding

de Houtkampstraat, aanAfgesloten
onder andere
wegvak In verband met (asfalt)werkzaamheden
de fiets- en voetpaden, de weg en de
en de veiligheid van weggebruikers en
huisaansluitingen.
werknemers, wordt de kruising met de
Dr. Huber Noodtstraat van 21 t/m 27
Kruising Dr. Huber Noodtstraat/
oktober 2019 (herfstvakantie) komende
Raadhuisstraat tijdelijk afgesloten
vanaf de J.F. Kennedylaan volledig
Komende vanaf de Dr. Huber
afgesloten.
Noodtstraat (vanaf het centrum) wordt
de kruising met de Raadhuisstraat
Kijk voor actuele informatie op:
afgesloten van week 41 t/m 43 (7-25
www.doetinchem.nl/rozengaardseweg
oktober). Voor de bereikbaarheid van de
aangrenzende woningen en bedrijven
Vragen?
mag de Dr. Huber Noodtstraat
Heeft u vragen over de uitvoering
(komende vanaf de Burgemeester van
van de werkzaamheden? Dan kunt
Nispenstraat) daarom in week 41 t/m
u terecht bij de Omgevingsmanager
43 gebruikt worden in twee richtingen.
Reinier Roerdink. U bereikt hem op
Na deze periode geldt weer de
telefoonnummer (06) 125 521 88 of via
eenrichtingssituatie.
reinier@hoornstra-infrabouw.nl

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.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Kilderseweg bij 41 en 41a - 2019’
(gemeente Doetinchem)
Vanaf 17 oktober 2019 ligt het
bestemmingsplan ‘Kilderseweg bij 41 en
41a - 2019’ zes weken ter inzage.
Fase ontwerp
Dit ontwerpbestemmingsplan betreft
de partiële herziening van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2012’
teneinde de uitloop van leghennen op
de gronden bij het agrarische bedrijf
Kilderseweg 41 en 41a mogelijk te
maken.

U kunt het plan op de volgende
manieren inzien:
• op papier in de Gemeentewinkel;
• digitaal via http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0222.R07H320A-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.R07H320A-/
NL.IMRO.0222.R07H320A-0001/
NL.IMRO.0222.R07H320A-0001.gml
Zienswijze
Iedereen kan binnen de gestelde termijn
(t/m 27 november 2019) zijn zienswijze
omtrent het ontwerpbestemmingsplan
naar voren brengen bij de
gemeenteraad, Postbus 9020, 7000 HA
Doetinchem. Dit kan niet elektronisch
(dus niet per e-mail).
U kunt uw zienswijze mondeling
toelichten, als u daar in uw brief
uitdrukkelijk om vraagt.
Deze gelegenheid is er op maandag
2 december 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, tel.
(0314) 377 377.

