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Doetinchem Actueel
Wat zijn úw woonwensen in Gaanderen?
Kom naar de inloopbijeenkomst op 20 november en laat u horen!
Wij hebben uw inbreng nodig om ervoor te zorgen dat in Gaanderen de juiste
woning op de juiste plek staat: nu én in de toekomst, voor jong en oud. Op
woensdag 20 november wordt daarom door dorpsraad Gaanderen en gemeente
Doetinchem een inloopbijeenkomst georganiseerd.
De bijeenkomst richt zich specifiek
op uw woonbehoeften. Gaat u
binnenkort het huis uit en bent u op
zoek naar een starterswoning? Wilt

u, in verband met gezinsuitbreiding,
verhuizen naar een grotere woning? Of
gaat u over vijf jaar met pensioen en
wilt u tegen die tijd gaan genieten in een

toekomstbestendige woning met een
kleine(re) tuin?

willen? Ook dan bent u van harte
welkom. De koffie en thee staan klaar.

U bent van harte welkom
De inloopbijeenkomst vindt plaats in
basisschool Gaanderwijs, Pelgrimstraat
59C Gaanderen. U kunt tussen 16.00 en
20.00 uur vrij binnenlopen. Woont u niet
in Gaanderen, maar zou u dat wel graag

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan gerust
contact op met Yoeri Klein Braskamp
(contactpersoon vanuit gemeente
Doetinchem) via (0314) 377 377.
Wij stellen uw inbreng erg op prijs.

Project ‘Leefsamen Achterhoek’
genomineerd voor Europese Award
Het project ‘Leefsamen Achterhoek’ is genomineerd voor de ‘European Fire
Safety Award 2019’. In de Achterhoek zijn dit jaar duizend huizen uitgerust met
zogenaamde 'slimme sensoren'. Deze alarmeren het sociale netwerk bij een
noodgeval, zoals een brand. Op 18 november wordt de winnaar van de prijs
bekend gemaakt in het Europees Parlement. De jury bestaat uit de leden van het
bestuur van de Federatie van de Europese Unie voor brandweercommissies.
Het doel van het ‘Leefsamen
Achterhoek’ project is om het
langer thuis wonen veilig en
verantwoord te laten verlopen en
de samenredzaamheid te versterken.
Een nieuwe variant van naoberschap
waarmee de formele zorg deels
ontlast wordt. Het is voor het eerst
in Nederland dat op deze schaal de
techniek met behulp van buren en
andere mantelzorgers wordt ingezet.
Eerste ervaringen positief
In april 2019 zijn de eerste woningen
van ouderen in de Achterhoek
voorzien van slimme sensoren.
De eerste ervaringen zijn positief.
Mensen zijn in staat om veilig thuis
te wonen en voelen zich meer
verbonden met hun mantelzorgers.
De meeste deelnemers houden na
een proefperiode het systeem in
huis. Inmiddels zijn duizend huizen
aangesloten en wordt in regionaal

verband onderzocht om nog meer
huizen aan te sluiten. Het project is
begin dit jaar al bekroond met de
Gouden Rookmelder Award 2019, een
prijs van Brandweer Nederland, de
brandwondenstichting, het ministerie van
BZK en andere veiligheidspartners.
Samenwerking
De Achterhoekse gemeenten en de
Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland werken in dit project
samen met de vereniging Dorpshuizen
en Kleine Kernen (DKK) Gelderland,
Akkedeer, Stage.nu en Kruiswerk
Achterhoek en Liemers. Naast een
Europese LEADER-subsidie hebben
AVDD Beveiliging, het RCOAK
ouderenfonds en de Rabobank geholpen
om dit project mogelijk te maken. De
GGD Noord- en Oost-Gelderland doet
onderzoek onder ouderen en naasten
naar hun gebruikservaring en het
ervaren veiligheidsgevoel.

Burgemeester Mark Boumans sloot afgelopen zomer de woning van mevrouw
Wieggers aan op het platform met slimme sensoren en sociale alarmering.
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Wie verdient een podiumplaats op de Doetinchemse Sportverkiezing?
Vrijwilligers leveren fantastisch werk binnen sportverenigingen. Sporters en
sportteams zetten uitstekende resultaten neer. Daarnaast zijn er geweldige
initiatieven opgestart die extra aandacht verdienen. Al deze personen en
initiatieven krijgen een mooi podium tijdens de Doetinchemse Sportverkiezing
op maandag 27 januari 2020 in Schouwburg Amphion. Wie draagt u aan voor
een podiumplaats?
De Doetinchemse Sportverkiezing
staat voor een feestelijke avond
waarin de sport centraal staat. Er
worden sportprijzen uitgereikt
in acht verschillende categorieën.
Daarnaast wordt dit jaar ook de Doet
Mee-award uitgereikt. Tussen het
uitreiken van de prijzen door kunt u
genieten van spetterende optredens
van diverse lokale en professionele
artiesten en sporters.

De prijzen
De prijzen worden uitgereikt
in de volgende categorieën:
sportman, sportvrouw, sporttalent,
sportploeg, aangepast sporter,
sportvrijwilliger, schoolinitiatief en het
sportstimuleringsinitiatief. Prestaties en
initiatieven moeten zijn geleverd tussen
1 december 2018 en 30 november
2019.

Vergaderingen

14.00 uur 	het niet toetsen van een
meldingsformulier aan
de voorwaarden voor
deelname aan loting voor
een coffeeshop en het niet
deelnemen aan deze loting

Gemeenteraad
Donderdag 7 november 2019, 19.30 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2 Doetinchem
De agenda 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.

14.30 uur 	het afwijzen van een
verzoek om handhaving met
betrekking tot een bedrijf aan
de Slakweg in Gaanderen
15.00 uur	het opleggen van lasten
onder dwangsom inzake
vijf overtredingen bij een
bedrijf met locaties aan de
Voltastraat, Mercuriusstraat
en Zaagmolenpad in
Doetinchem
16.00 uur	het verlenen van een
omgevingsvergunning
voor het bouwen van een
bedrijfspand op het A18
Bedrijventerrein in Wehl

Commissie bezwaarschriften
Dinsdag 12 november 2019, aanvang
14.00 uur
Gemeentehuis Oude IJsselstreek,
Staringstraat 25 Gendringen
Tijdens het openbare gedeelte van
de vergadering worden hoorzittingen
gehouden over de bezwaarschriften
tegen de volgende besluiten:

In deze agenda kunnen wijzigingen
worden aangebracht. De
bezwaarschriften en alle verdere op
de zaak betrekking hebbende stukken
liggen voor belanghebbenden ter inzage
op het secretariaat van de Commissie
bezwaarschriften in Doetinchem.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de
commissie, telefoon (0314) 377 120 of
e-mail: bezwarencie@doetinchem.nl.

Doetinchem Doet Mee-award
De Doetinchem Doet Mee-award is een
prijs voor een persoon of organisatie die
zich 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. Dit jaar
staat deze award volledig in het teken
van de inzet om sporten en bewegen
mogelijk te maken voor mensen met
een beperking.
Aandragen kandidaten
Vindt u ook dat een sporter, vrijwilliger
of initiatief deze aandacht en een
podium verdient? Zet deze dan in het
zonnetje door hem of haar aan te

Beeldvormende raad
Donderdag 14 november 2019,
19.30 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2 Doetinchem
19.30 uur, raadszaal: Bestemmingsplan
Verbreding Europaweg;
Woningbouwstrategie 2019 gemeente
Doetinchem.
19.30 uur, werkcafé: Krediet herstel
buitenmuur MFA Het Kleurrijk; Transitie
voortgezet onderwijs in Doetinchem
fase 1 - aankoop gebouw Ruimzichtlaan
van het Graafschap College voor
Achterhoek VO.
In deze beeldvormende bijeenkomst
bereidt de raad zich voor op de
raadsvergadering van 28 november
2019. 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, via
(0314) 399 541 of per mail via
griffie@doetinchem.nl. Bij de griffie
kunt u een folder aanvragen over de
werkwijze van de raad.

dragen voor de
Doetinchemse
Sportverkiezing.
De vakjury
nomineert
vervolgens per
categorie drie kandidaten die op 27
januari kans maken op een van de acht
titels. Het aandragen van kandidaten is
mogelijk tot 3 december 2019. Wees
er dus snel bij!
Iemand aandragen of meer
weten over de Doetinchemse
Sportverkiezing?
Kijk dan op www.doetinchemsport.nl.
Noteer 27 januari 2020 alvast in uw
agenda en zorg dat u er bij bent!

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.

Korte berichten
Kom op 8 november naar
de gratis Achterhoekse
Archeologiedag in Erve Kots
De Omgevingsdienst Achterhoek
organiseert op vrijdag 8 november
bij Erve Kots in Lievelde de gratis
Achterhoekse Archeologiedag. ‘s
Ochtends worden er lezingen gegeven
over verschillende archeologische
opgravingen in de regio. ’s Middags kunt
u tijdens verschillende workshops zelf
met archeologie aan de slag. Iedereen
die een bijzondere archeologische
vondst heeft kan deze meenemen om
te laten bekijken door de aanwezige
archeologen.

Lees verder op volgende pagina ➜

Bekendmakingen
Lezingen en workshops
Vanaf 09.30 uur worden lezingen
gegeven over onder meer de kazemat in
Doetinchem, middeleeuws Winterswijk
en grafheuvels bij Eibergen en Lievelde.
Vanaf 13.30 uur zijn er workshops over
bijvoorbeeld Erve Kots, koken in de
Gouden Eeuw en historische kaarten.
Kijk voor het volledige programma op
www.odachterhoek.nl.
Interesse? Meld u aan!
De entree voor deze dag, inclusief
lunch en drankjes, is gratis. Wel vragen
we u om u vooraf aan te melden door
een mail te sturen naar archeologie@
odachterhoek.nl. Geef daarbij aan of
u de hele dag of alleen de ochtend
of middag komt. Ook willen we graag
weten of u deelneemt aan de lunch en
aan welke workshops u mee wilt doen
(graag drie voorkeuren aangeven).
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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.

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

Houd
inbrekers
buiten
de deur

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).

Sluit altijd ramen en deuren,
ook al bent u maar
'heel even' weg

