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Doetinchem Actueel
Natuurwerkdag: de grootste vrijwilligersdag in het groen
Op zaterdag 2 november zetten diverse organisaties hun ‘deuren’ open en
kunt u meedoen aan de Natuurwerkdag! Op de eerste zaterdag van november
werkt jong en oud aan het behoud en herstel van natuur en landschap.
Op meer dan 500 locaties door heel
Nederland krijgt het landschap een
opknapbeurt. De Natuurwerkdag
wordt georganiseerd door
LandschappenNL, in samenwerking
met Stichting Landschapsbeheer
Gelderland.
Wat kunt ú doen?
Op deze dag kunt u ook binnen
gemeente Doetinchem op
verschillende locaties aan de slag.
Wees lekker actief in de natuur en
kom ook helpen met bijvoorbeeld het
bij elkaar harken en verwijderen van
gras in Wehl, het knotten van wilgen in
de stad of het verwijderen van exoten
in De Zumpe.

Hebt u ook zin in actief buiten zijn?
Kom dan samen met uw gezin, (sport)
maatje of alleen en help mee! Kijk voor
meer informatie bij de locatie naar
keuze op www.natuurwerkdag.nl en
schrijf u snel in.
•	Buur maakt Natuur locatie ’t
Knapperslag: van 09.30 tot 12.00 uur.
•	KNNV Doetinchem locatie De
Zumpe: van 10.00 tot 14.00 uur.
•	Buur maakt Natuur locatie De
Watertap: van 09.30 tot 12.00 uur.
•	De Groene Knoop locatie
Natuurpark Overstegen: van 09.30
tot 15.00 uur.

Op zaterdag 9 november kunt u tijdens
een sfeervolle inspiratiemiddag - van
15.00 tot 18.00 uur - kennismaken met
natuurbegraafplaats Slangenburg. Er
worden rondleidingen gegeven door de
medewerkers van Buha en daarna kunt
u, met een beker warme chocolademelk in de hand, in de boskapel luisteren naar een optreden van zangeres
Laura van Kaam.

Maak kennis met
natuurbegraafplaats
Slangenburg

Natuurbegraafplaats Slangenburg ligt
tussen weelderige bossen en de landerijen van landgoed Slangenburg. In deze
historische omgeving met een rijke flora
en fauna vormt de natuurbegraafplaats
een prachtige laatste rustplaats voor wie
houdt van de Achterhoekse natuur. In dit
natuurgebied kunt u een bijzondere plek
uitkiezen waar u na uw overlijden wordt
begraven. Uw nabestaanden kunnen ook
na uw overlijden een mooie plek voor u
uitzoeken.
Liefde voor de natuur
Door te kiezen voor een laatste rustplaats op natuurbegraafplaats Slangenburg draagt u bij aan de bescherming,
de ontwikkeling en het behoud van een
bijzonder natuurgebied dat voor altijd zal

blijven bestaan. Het natuurgebied vormt
voor nabestaanden een bijzondere plek
om in alle rust te gedenken.
Overledenen worden op de natuurbegraafplaats begraven in een kist, wade of
urn van natuurlijke materialen. Op die
manier wordt het lichaam na overlijden
teruggegeven aan de aarde, zonder de
puurheid van het landschap uit balans
te brengen. Gaandeweg wordt een graf
weer één met de natuur. In plaats van
een stenen grafmonument, kunt u ervoor kiezen om een houten schijf op het
graf te laten plaatsen.
Rondleidingen en inspiratiemiddag
Om kennis te maken met de natuurbegraafplaats kunt u geheel vrijblijvend een
bezoek brengen aan de inspiratiemiddag op 9 november. Daarnaast worden
maandelijks rondleidingen gegeven. Op
6 november en 4 december kunnen bezoekers van 14.00 tot 16.00 uur doorlopend deelnemen aan wandelingen
waarbij verteld wordt over natuurbegraven, het natuurgebied en de flora en
fauna op de natuurbegraafplaats. Meer
informatie vindt u op www.natuur
begraafplaatsslangenburg.nl.
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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 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.

Korte berichten
Geen uitgave reisdocumenten op
5 november
In verband met een update van het
documentensysteem is het niet mogelijk
om op 5 november een spoedaanvraag
voor een reisdocument te doen.
Deze kan de volgende dag namelijk
niet worden uitgegeven. Ook kan om
dezelfde reden op 6 november 2019
geen reisdocument worden aangevraagd
of uitgereikt. Vanaf 7 november
kunnen reisdocumenten weer worden
aangevraagd en uitgegeven.
Houdt u er rekening mee dat u hiervoor
een afspraak moet maken? Dit kan via
www.doetinchem.nl/afspraakmaken.
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Laat u inspireren tijdens de
Achterhoekse Duurzame
Huizenroute
Zaterdag 2 november is het zover:
van 11.00 tot 15.00 uur vindt de
Achterhoekse Duurzame Huizenroute
plaats.
Wat is er te zien?
In de hele Achterhoek, dus ook in
onze gemeente, stellen eigenaren hun
duurzame woning of bedrijfspand
voor u open. Stuk voor stuk zijn deze
Achterhoekers enthousiast over de
verduurzaming van hun pand. Het
levert ze een goed gevoel, meer
comfort én veel minder of soms zelfs
geen energielasten op. Of het nu
gaat om volledig gasloos wonen of
ondernemen, verschillende varianten
op warmtepompen, (natuurlijke)
isolatievormen, hemelwateropvang of
zonnepanelen: er zijn veel woningen
en bedrijven waar u een kijkje kunt
nemen. Er zijn inmiddels zo’n 30 panden
aangemeld en er komen nog steeds
nieuwe bij!
Deelnemers in de buurt
Hebt u zelf ook interesse om uw huis
te verduurzamen? Maak gebruik van
de ervaring die anderen al hebben
opgedaan en bezoek één van de
deelnemers in de buurt. Op www.
achterhoekseduurzamehuizenroute.nl
is een overzicht te vinden van de
deelnemende locaties. In de hele
Achterhoek zijn de deelnemers te
herkennen aan een poster voor het
raam.
U hoort het eerlijke en onafhankelijke
verhaal van de bewoners en
ondernemers zelf. Mis dit niet!

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 verplicht binnen vijf dagen na
de verhuizing, hiervan aangifte doen. Dit
staat in de Wet basisregistratie personen
(BRP).

Vastgesteld bestemmingsplan
‘Buitengebied - 2012 6e wijziging
(Slagenweg 2 en 2a Wehl)’
(gemeente Doetinchem)
Vanaf 31 oktober 2019 ligt het
bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2012
6e wijziging (Slagenweg 2 en 2a Wehl)’
zes weken ter inzage.

Digitaal bekendmaken

Inhoud bestemmingplan
Dit bestemmingsplan betreft de
locatie Slagenweg 2 en 2a met
omliggende gronden. De agrarische
bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. Het
agrarische bouwvlak wordt daarom
verwijderd. De landbouwgronden
worden hoofdzakelijk ingericht
als natuurterrein en krijgen een
natuurbestemming. De bedrijfswoning,
welke reeds dubbel wordt bewoond,
wordt planologisch gesplitst naar een
dubbele woning.

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

Fase vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben
het bestemmingsplan zoals dat als
ontwerp ter inzage heeft gelegen,
ongewijzigd vastgesteld in hun
vergadering van dinsdag 22 oktober
2019. U kunt het wijzigingsplan op de
volgende manieren inzien:

Officiële bekendmakingen

• op papier in de gemeentewinkel;
•	digitaal via https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0222.R07W317A-0002;
•	in PDF-vorm op www.doetinchem.nl/
bestemmingsplaninprocedure.
Het wijzigingsplan bestaat uit diverse
technische bestanden. Bij het raadplegen
van deze bestanden hebt u een gmlviewer nodig. De tekst die u kunt
plakken in de geopende viewer is:
https://bestemmingsplan.doetinchem.nl/
plannen/NL.IMRO.0222.R07W317A-/
NL.IMRO.0222.R07W317A-0002/
NL.IMRO.0222.R07W317A-0002.gml
Het vaststellingsbesluit ligt eveneens ter
inzage.
Beroep
Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 11 december 2019)
tegen het besluit van burgemeester en
wethouders schriftelijk beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 2019, 2500
EA te 's-Gravenhage. Om beroep in te
stellen moet u uw zienswijze kenbaar
hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase
van de bestemmingsplanprocedure.
Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit
van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen
de beroepstermijn door de indiener
van een beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State is ingediend, treedt
het besluit tot vaststelling niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Kosten
Voor zowel beroep als verzoek om
voorlopige voorziening moet de indiener
griffierecht betalen. Voor de hoogte van
de bedragen kunt u de website van de
Raad van State raadplegen via https://
www.raadvanstate.nl/bestuursrecht
spraak/. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeentewinkel, tel.
(0314) 377 377.

Lees verder op volgende pagina ➜

Bekendmakingen
Voorbereiding bestemmingsplan
‘Stedelijk gebied - najaar - 2019’
(vooraankondiging als bedoeld in artikel
1.3.1. Bro)
Burgemeester en wethouders
van Doetinchem bereiden het
bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied najaar - 2019’ voor. Dit bestemmingsplan
bevat de kern Gaanderen en de
woonwijken De Huet, De Hoop,
Dichteren en Wijnbergen in Doetinchem
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West. Het betreft een actualiserend en
conserverend bestemmingsplan, zonder
nieuwe planologische ontwikkelingen.
Er liggen nog geen stukken ter inzage
en er kunnen nog geen zienswijzen
worden ingediend. Dat kan pas als het
ontwerpbestemmingsplan klaar is. Als
het zover is wordt dat bekend gemaakt
in Doetinchems Vizier, Gemeenteblad,
Staatscourant en op de website van
gemeente Doetinchem.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeentewinkel, tel.
(0314) 377 377.

Volg onze gemeente
ook via social media
gemeenteDchem/
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gemeentedoetinchem

