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Doetinchem Actueel
Fairtrade brunch in
Metzo College
Op zaterdag 2 november vindt de Fairtrade brunch plaats. Deze brunch wordt
samen met leerlingen van het Mezzo College georganiseerd. Zij hebben een
prachtig buffet samengesteld met Fairtrade, biologische en streekproducten,
onder andere van de Stadsboerin.

Bewonersbijeenkomst Gaanderen
4 november 2019
Hoe zien Gaanderen en het buitengebied ten zuiden van de A18 er in 2030
uit? Kom op maandagavond 4 november naar de bewonersavond in De Pol in
Gaanderen en denk mee over de toekomst van uw woonomgeving! De avond
wordt georganiseerd door gemeente Doetinchem en ontwerpbureau LOS
stadomland.
Praat mee over verschillende
vraagstukken voor de toekomst. En
deel uw ideeën voor Gaanderen en het
buitengebied met medebewoners én
wethouder Jorik Huizinga.
Wanneer	maandagavond
4 november
Hoe laat	19.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)
Waar	sport- en cultuurcentrum
De Pol in Gaanderen,
culturele zaal

Door gebruik van deze (h)eerlijke
producten stimuleren we de lokale
landbouw en veeteelt in Nederland en
kunnen boeren in ontwikkelingslanden
hun levensomstandigheden verbeteren,
hun kinderen naar school sturen en
bouwen aan een toekomst voor hun
bedrijf.

Wilt u aanschuiven?
Aanmelden kan tot 25 oktober via
a.peerenboom@fairtradedoetinchem.nl.
De kosten bedragen € 5,- p.p. en kinderen mogen voor € 2,50 aanschuiven.
U kunt het bedrag op 2 november
in het Metzo College voldoen. Deze
brunch is ook aangemeld bij het Meedoenarrangement

Van wonen tot recreatie
Tijdens de bewonersavond komen
diverse onderwerpen aan bod,
waaronder de inrichting van de
openbare ruimte, wonen, groen en de
recreatie in en om het dorp. Geef uw
mening en ideeën over vragen zoals:
•	Wat is de woonbehoefte nu en in de
toekomst?
•	Voor welke werkgelegenheid moeten
we ruimte zoeken?

In januari 2020 wordt de Doetinchem
doet mee-award uitgereikt. Een prijs
voor een persoon of organisatie
die zich in gemeente Doetinchem
op bijzondere wijze inzet voor een
samenleving waarin ook mensen met
een beperking, een chronische ziekte
of een afstand tot de arbeidsmarkt
optimaal mee kunnen doen.
Het uitgangspunt is dat iedereen mee
kan doen, naar eigen kunnen, ongeacht
zijn of haar beperking. Dit jaar staat deze
award volledig in het teken van de inzet
om sporten en bewegen mogelijk te
maken voor mensen met een beperking.

Wie nomineert u
voor de Doetinchem
doet mee-award?

•	Waar vraagt recreatie om versterking
en hoe pakken we dat aan?
•	Kunnen we de biodiversiteit in het
buitengebied vergroten, en hoe?
•	Hoe moeten het centrum en het
sociale leven zich verder ontwikkelen?
Schuif aan en stel uw vragen
Op deze avond zijn er verschillende tafels
ingericht zodat u zelf kunt kiezen over
welke thema’s u mee wilt denken. Uiteraard is er alle ruimte om vragen te stellen.
Omgevingsvisie
Het antwoord op de vraag ‘Hoe zien
Gaanderen en het buitengebied ten
zuiden van de A18 er in 2030 uit?’,
komt uiteindelijk in de overkoepelende
omgevingsvisie voor Doetinchem te
staan. Dat is een visie voor de langere
termijn, waarin de gemeente het beleid
en de gewenste ontwikkelingen vastlegt.
Vragen of meer informatie?
Stuur een e-mail naar:
omgevingswet@doetinchem.nl.

sporten en bewegen - en daarmee
participatie en integratie - voor mensen
met een beperking mogelijk te maken.
Initiatieven van personen of organisaties
die dit beogen, zijn dus belangrijk
en verdienen een podium. Met de
Doetinchem doet mee-award 2019
wordt dit mogelijk gemaakt.
Nomineren kan nog tot 1 november
Kent u een Doetinchemse inwoner (of
organisatie) die zich op bijzondere wijze
inzet om sporten en bewegen mogelijk
te maken voor mensen met een
beperking? Nomineer hem dan vóór 1
november voor de Doetinchem doetmee award via http://bit.ly/33BDFhy.

Waarom een award?
Gemeente Doetinchem zet zich in om
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Bekendmakingen

Vergaderingen
Gemeenteraad
Donderdag 31 oktober en
7 november 2019, 19.30 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem
De agenda van 31 oktober vermeldt o.a.:
Bestemmingsplan Gaanderenseweg 3812019; Onderwijsachterstandenbeleid
2019 t/m 2022; Beleidskader huisvesting
arbeidsmigranten; Stimuleringslening
duurzame maatregelen kleine en
micro-ondernemingen; Begroting 2020
en meerjarenraming GR Laborijn;
Benoeming leden Raad van Toezicht
Muziekschool; Benoeming leden Raad
van Toezicht stichting IJsselgraaf.
De agenda van 7 november vermeldt
de Begroting 2020 en Keuzerichtingen
bezuinigingen.
U kunt de voorstellen en achterliggende
informatie vanaf 24 oktober 2019 vinden
op https://besluitvorming.doetinchem.nl.
De vergaderingen van de gemeenteraad
kunt u rechtstreeks volgen op https://
besluitvorming.doetinchem.nl. Hier zijn
de vergaderingen ook naderhand terug
te zien.
Inlichtingen over raadsagenda’s en
-vergaderingen zijn te krijgen bij de
raadsgriffie, tel. (0314) 37 71 11 of
griffie@doetinchem.nl.

Commissie bezwaarschriften
Dinsdag 29 oktober,
aanvang 14.00 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem
Tijdens het openbare gedeelte van
de vergadering wordt een hoorzitting
gehouden over bezwaarschriften tegen
het volgende besluit:
14.00 uur	het verlenen van een
omgevingsvergunning
voor het verbouwen van
een kantoorpand tot
zorgappartementen aan de
Dr. Blomstraat in Wehl
In deze agenda kunnen wijzigingen
worden aangebracht. De
bezwaarschriften en alle verdere op
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de zaak betrekking hebbende stukken
liggen voor belanghebbenden ter inzage
op het secretariaat van de Commissie
bezwaarschriften.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de
commissie, telefoon (0314) 377 120 of
e-mail: bezwarencie@doetinchem.nl.

Korte berichten
Laat u inspireren tijdens de
Achterhoekse Duurzame
Huizenroute
Op zaterdag 2 november tussen
11.00 en 15.00 uur vindt de zevende
Achterhoekse Duurzame Huizenroute
plaats. In de hele Achterhoek stellen
deelnemers hun duurzame woning,
bedrijf of energiepark voor u open.
Vraag het aan mensen met ervaring
U hoort alles over het verduurzamen
van uw woning of bedrijf, van de
deelnemers die vertellen uit eigen
ervaring. Praktische bespaartips over
bijvoorbeeld goede isolatie, maar ook
voorbeelden van zelf duurzame energie
opwekken en duurzame manieren om
te verwarmen: de deelnemers vertellen
er graag over. Een bezoek aan een of
meer deelnemers van de Achterhoekse
Duurzame Huizenroute is een mooie
manier om energiebesparende
maatregelen in de praktijk te zien.
Ook in Doetinchem
Ook dit jaar is onze gemeente met
duurzame woningen vertegenwoordigd.
Kijk voor een actueel overzicht van de
huizen en bedrijven die u kunt bekijken op
www.achterhoekseduurzamehuizenroute.nl.

datum staat vermeld wanneer de zak
wordt opgehaald. U wordt verzocht de
kleding in de aangeboden zak gesloten
en goed zichtbaar aan de stoeprand te
plaatsen. Voor meer informatie over de
inzameling kunt u bellen met
033 75 23 500.

Spreekuur GrensInfoPunt
EUREGIO in Doetinchem
Heeft u vragen over wonen, werken
of studeren in ons buurland? Wilt u
meer weten over belastingen, sociale
zekerheid en gezinsbijslagen zoals
kinderbijslag? Kom dan naar het gratis
spreekuur van GrensInfoPunt EUREGIO
op woensdag 27 november. Deskundige
adviseurs helpen u onafhankelijk en
individueel bij uw vragen als grensganger
in de Duits-Nederlandse grensregio.
Praktische informatie
Spreekuur GrensInfoPunt EUREGIO
Woensdag 27 november 2019
Op afspraak: 10.00-11.00 en 13.00-14.00
Vrije inloop: 11.00-12.00 en 14.00-15.00
Stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2,
Doetinchem
Afspraak maken en meer informatie
Bel het GrensInfoPunt om een afspraak
te maken (NL-tel: 053 - 460 51 51 of
DE-tel: 0 25 62 - 702-0) of kom langs
op de inloopuren. Meer informatie
vindt u op https://grenzinfo.eu/eur/nl/.
Het project GrensInfoPunt EUREGIO
wordt mede mogelijk gemaakt door
INTERREG Duitsland-Nederland.

Werk aan de weg
De Ketting en De Wals,
woongebied Wijnbergen

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden duren van maandag
21 oktober 2019 07.00 uur tot vrijdag
13 december 2019 16.30 uur. De weg
is tijdens bestratingswerkzaamheden
volledig afgesloten.
Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de toezichthouder, de
heer René Gotink, via 06 11 64 00 61 of
r.gotink@upcmail.nl. U kunt ook bellen
met het Buha service- en meldpunt aan
de Havenstraat, via (0314) 377 444.

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.

Kledinginzameling
Jaarlijks verleent de gemeente aan vier
instellingen een vergunning voor het
houden van een kledinginzamelingsactie.
Aan de Maag Lever Darm Stichting
is een vergunning verleend voor het
houden van een kledinginzameling in de
maanden oktober t/m december 2019.
De kledinginzamelingsactie van de Maag
Lever Darm Stichting vindt plaats op
dinsdag 5 november 2019.
U ontvangt een inzamelzak waarop de

De Ketting en De Wals worden woonrijp gemaakt (de openbare delen van het
terrein worden afgewerkt voor uiteindelijk gebruik). De werkzaamheden nemen
in totaal circa acht weken in beslag, de
bewoners en bedrijven blijven bereikbaar. Wel zal er enige hinder ontstaan.
Tijdens deze werkzaamheden is de weg
afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Het doorgaande verkeer zal middels
bebording worden omgeleid over
aanliggende wegen.

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 geregistreerd staat:

Bekendmakingen
S.A. Weidum (14-04-1993) H.H. Jansen
(22-05-1972).
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’.
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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 postadres van gemeente
Doetinchem is: Postbus 9020, 7000 HA,
Doetinchem.

Volg onze gemeente
ook via social media
gemeenteDchem/

@gemeenteDchem

gemeentedoetinchem

