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Doetinchem Actueel
Juliette Fijten eerste
kinderburgemeester
van Doetinchem
Met trots maakt gemeente Doetinchem bekend dat Juliette Fijten uit
Doetinchem is verkozen tot allereerste kinderburgemeester. Burgemeester
Mark Boumans heeft afgelopen week officieel met Juliette kennisgemaakt en
haar gefeliciteerd met deze bijzondere functie. Juliette is 10 jaar oud en zit in
groep 7 van de Canadaschool.
De gemeente wil graag dichter bij
haar jongere inwoners staan en
weten wat hen bezighoudt. Daarnaast
hoopt zij dat kinderen een sterkere
band krijgen met de gemeente en de
Doetinchemse samenleving. Daarom
zocht gemeente Doetinchem (onder
leerlingen van 9 tot 12 jaar) voor dit
schooljaar een kinderburgemeester.
Zelfgemaakt filmpje
Juliette was één van de vele
enthousiaste kinderen die op deze
bijzondere functie solliciteerden. In een
zelfgemaakt filmpje stelde zij zich voor,
liet zij zien hoe ze Sinterklaas wil ont-

vangen en vertelde zij wat ze belangrijk vindt in Doetinchem. Burgemeester Mark Boumans, gemeenteraadslid
Rosa Giesen en centrummanager Jos
Tiemessen bekeken en beoordeelden
alle inzendingen en maakten samen
een keuze.
Sinterklaasintocht en kinderlintjes
De kinderburgemeester zal
burgemeester Boumans assisteren bij
de intocht van Sinterklaas op zaterdag
16 november en het uitreiken van de
kinderlintjes op vrijdag 22 november.
Ook zal zij dit schooljaar bij andere
officiële gelegenheden aanwezig zijn.

Inleveren klein chemisch afval
Inwoners van gemeente Doetinchem kunnen op dinsdag 19 en donderdag 21
november klein chemisch afval inleveren bij de chemokar.
Wat is klein chemisch afval?
Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk
afval met gevaarlijke bestanddelen.
Daarom levert u dit afval apart in bij het
brengpunt of de chemokar. Dit is gratis
en wel zo veilig. Bovendien zijn sommige
producten goed herbruikbaar.
Wat hoort wel bij klein chemisch afval?
•	Batterijen, spaarlampen, led-lampen, tlbuizen, vloeibare gootsteenontstopper
lampenolie of petroleum,
bestrijdingsmiddelen en insecticiden
•	Injectienaalden, medicijnen en
kwikthermometers
•	Fotofixeermiddel, fotoontwikkelvloeistof, etsvloeistoffen zoals
salpeterzuur, zwavelzuur en zoutzuur
•	Verf, lak, beits en bijbehorende
oplos- en reinigingsmiddelen,
kwikschakelaars, zoals niet-digitale
verwarmingsthermostaten
•	Accu’s, benzine, olie(filters),
koelvloeistof
Wat hoort niet bij klein chemisch afval?
•	Lege verfblikken of lege spuitbussen
worden niet apart ingezameld. Lege
verfblikken en lege spuitbussen mogen
bij het restafval (container met grijze
deksel).
•	Asbest

Inleveren bij de chemokar
Dinsdag 19 november
•	Stadhuis Doetinchem:
van 08.30 tot 10.00 uur
•	Winkelcentrum Overstegen:
van 10.30 tot 12.00 uur
•	Winkelcentrum De Bongerd, De Huet:
van 13.00 tot 14.30 uur
Donderdag 21 november
•	Winkelcentrum Ganderije,Gaanderen:
van 8.30 tot 11.00 uur
•	Weekmarkt, Wehl:
van 12.00 tot 14.30 uur
Inleveren bij het Buha brengpunt
Je kunt klein chemisch afval het hele jaar
door inleveren bij het Buha brengpunt
aan de Havenstraat 80 (ingang
Roerstraat). Kijk voor meer informatie
en openingstijden op www.buha.nl/
brengpunt.

Schoolontbijt bij Kentalis
Doetinchem

Samen met de leerlingen en leraren van Kentalis Doetinchem genoten de
burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris op dinsdag 5 november van
een fantastisch schoolontbijt: lekker, gezond en gezellig!

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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Uitvoering verdubbeling
Europaweg blijft prioriteit
Gemeente Doetinchem is, samen met provincie Gelderland en Rijkswaterstaat, al lange tijd bezig met
het ontwikkelen van plannen voor het verbeteren van de doorstroming van verkeer op de Europaweg.
De gemeenteraad heeft tijdens het behandelen van de begroting en de bezuinigingen op 7 november jl.
besloten dat uitvoering van onder andere dit project prioriteit behoudt.
Op 14 november 2019 wordt de wijziging van het
bestemmingsplan behandeld in de beeldvormende
raad (besluitvorming 28 november 2019). Het
gewijzigde bestemmingplan maakt de verdubbeling
van de Europaweg mogelijk. Daarmee wordt niet
het wegontwerp (de inrichting) van de Europaweg
vastgesteld. Het college heeft het wegontwerp op 15
oktober 2019 voorlopig vastgesteld. Op 13 januari
2020 is er een inloopavond voor geïnteresseerden.
Zij kunnen uitleg krijgen en vragen stellen over het
wegontwerp, de inrichting van het landschap en
de compensatie van groen en bomen. Het college
van burgemeester en wethouders beoordeelt of
eventuele wensen of opmerkingen tot een aanpassing
van het ontwerp moeten leiden. Vervolgens beslist
het college over het definitieve ontwerp.
Verbetering van de Europaweg
Verbetering van de Europaweg is noodzakelijk:
de verkeersdruk neemt de komende jaren alleen
maar toe. Bij het ontwerp voor de Europaweg zijn
verkeersveiligheid en doorstroming het uitgangspunt.
De belangrijkste besluiten die de afgelopen
jaren door de gemeenteraad ten aanzien van de
Europaweg reeds genomen zijn:
• Het verdubbelen van de rijbaan tussen de

aansluiting met de A18 en de spoorwegovergang
om de doorstroom van verkeer te verbeteren.
• Aanleggen van rotondes met twee rijstroken ten
behoeve van de doorstroming van verkeer.
• Verwijderen van gelijkvloerse kruisingen van
gemotoriseerd en langzaam verkeer (scheiden
van verkeersstromen), zodat voor alle
verkeersdeelnemers een veilige situatie ontstaat.
• Aanleg van een fietstunnel Sicco Mansholtweg/
Wals (gerealiseerd) voor een veilige kruising van
de Europaweg voor langzaam verkeer.
We beseffen dat het verdwijnen van fiets- en
voetgangersoversteken voor voetgangers en
fietsers een (beperkte) toename geeft van reistijd.
Echter is hiervoor gekozen omdat dit voor elke
weggebruiker de meest veilige oplossing is in
combinatie met een verbeterde doorstroming van
gemotoriseerd verkeer. Een gelijkvloerse oversteek
van de Europaweg levert onaanvaardbare risico’s
op voor de zwakkere deelnemers in het verkeer
(voetgangers en fietsers).
Op 13 januari 2020 vindt er een inloopavond plaats,
waar geïnteresseerden het ontwerp kunnen bekijken
en vragen kunnen stellen. Nadere informatie over de
inloopavond volgt in december.

Ondernemers: bedankt!
Er bestaat voor bijna alles een aparte dag: de Dag van de Bouw, Secretaressedag, Moederdag… maar
er was nog geen Dag van de Ondernemer. En dit terwijl er in Nederland ruim 1,5 miljoen ondernemers zijn die met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde zijn voor ons land. Ondernemers
creëren immers groei, banen en welvaart.
Ondernemers verdienen respect voor hun inzet
en verdienen een moment waarop aandacht
wordt gegeven aan het belang van ondernemers
voor Nederland, voor Gelderland, voor de
Achterhoek en voor Doetinchem. Een dag
waarop het ondernemerschap wordt gevierd.
Daarom heeft MKB-Nederland de derde vrijdag

van november uitgeroepen tot de Dag van de
Ondernemer.
Namens het Economisch Overleg Doetinchem en
haar partners willen wij hierbij alle ondernemers
in gemeente Doetinchem bedanken voor hun durf
en doorzettingsvermogen!

Bekendmakingen
Vergaderingen
Beeldvormende raadsbijeenkomst
Donderdag 14 november 2019,
19.30 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2 Doetinchem.
19.30 uur, raadzaal: Bestemmingsplan
Verbreding Europaweg;
Woningbouwstrategie 2019 gemeente
Doetinchem.
19.30 uur, werkcafé: Transitie voortgezet
onderwijs in Doetinchem fase 1 –
aankoop gebouw Ruimzichtlaan van het
Graafschap College voor Achterhoek
VO; Krediet herstel buitenmuur MFA
Het Kleurrijk.
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,
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.
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Kersten Hulpmiddelen
Kersten Hulpmiddelen levert
hulpmiddelen aan inwoners die deze
ondersteuning nodig hebben. Het bedrijf
is een landelijke speler op het gebied
van medische hulpmiddelen. “Al ruim
dertig jaar staan wij garant voor kwaliteit
en persoonlijke aandacht. Tijdige levering
en een schoon en veilig hulpmiddel
zijn voor ons vanzelfsprekend”, laat de
nieuwe leverancier weten.
Zoveel mogelijk op locatie
Ook als een hulpmiddel onderhoud
nodig heeft, staat Kersten klaar. De
leverancier benadrukt: “Dit doen wij
zoveel mogelijk op locatie, zodat mensen
het middel niet onnodig lang hoeven te
missen. Het comfort van de gebruiker
staat voor ons centraal.”
Meer weten?
Meer informatie over de dienstverlening
van Kersten Hulpmiddelen staat op
www.kerstenhulpmiddelen.nl. Inwoners
met vragen kunnen gerust met het
bedrijf contact opnemen.

Snelheidsmeter met beloning in
Wehl
Een snelheidsmeter die goed weggedrag
beloont? Die staat vanaf 18 november in
Wehl, aan de Koksgoedweg. De Safetysafe, zo heet de snelheidsmeter, beloont
weggebruikers die zich aan de snelheid
van 30 km/uur houden door geld in de
spaarpot te stoppen. Het totaalbedrag
mogen bewoners besteden aan een
zelfgekozen doel voor de buurt. Op 18
november om 15.00 uur trappen we het
project af bij Koksgoedweg 8. Bewoners
en andere geïnteresseerden zijn van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!
De Koksgoedweg is een 30 km-zone
waar vaak te hard wordt gereden.
Bewoners hebben aangegeven
dat ze zich hier zorgen om maken.
Daarom is Veilig Verkeer Nederland
in samenwerking met gemeente
Doetinchem en de bewoners een
traject gestart. Met verschillende acties
wil Veilig Verkeer Nederland de buurt
veiliger maken. De Safety-safe is één van
die acties, later volgen er nog meer.

Korte berichten
Nieuwe leveranciers van Wmohulpmiddelen stellen zich voor (deel 1)
Kersten Hulpmiddelen:
‘Comfort staat bij ons centraal’
Zes Achterhoekse gemeenten,
waaronder gemeente Doetinchem,
hebben per 1 november 2019 nieuwe
contracten afgesloten met leveranciers
van Wmo-hulpmiddelen. Kersten
Hulpmiddelen is één van hen. Hierbij
een kennismaking.

Politieke middag op donderdag 21
november 2019
Het Centraal Senioren OverlegDoetinchem (CSO-D) organiseert op
donderdag 21 november van 14.00 tot
16.00 uur een politieke themamiddag.
De bijeenkomst vindt plaats in de
Bongerd, De Bongerd 81, 7006 NH te
Doetinchem.
Deze themamiddag is een vervolg
op de in oktober 2017 gehouden
politieke middag in het kader van de

gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Deze middag, waarbij over en weer
veel informatie werd uitgewisseld over
het seniorenbeleid in onze gemeente,
werd door u, maar ook door veel van
de vertegenwoordigers van de politieke
partijen, als zeer waardevol ervaren.
Op deze middag zullen wij in de
vorm van een forumdiscussie
opnieuw in gesprek gaan met de
vertegenwoordigers van betreffende
politieke partijen met als onderwerp: de
stand van zaken van het seniorenbeleid
in onze gemeente twee jaar na de
gemeenteraadsverkiezingen.
Het bestuur van het CSO nodigt u van
harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Met
uw inbreng kunnen onze plaatselijke
politieke partijen beter werken aan een
goed seniorenbeleid. De onderwerpen
voor de forumdiscussie zijn:
• Armoedebeleid en eenzaamheid.
•	Wet Maatschappelijke ondersteuning
en Wet Langdurige Zorg: onderlinge
relatie.
•	Bezuinigingen sociaal domein en de
ouderen.
•	Woningbouw: voor senioren geschikte
woningen.
• Buurtcoaches: ouderen als doelgroep.

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.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Lubberslaan 18a - 2019’
Vanaf 14 november 2019 ligt het
bestemmingsplan ‘Lubberslaan 18a 2019’ zes weken ter inzage.
Fase ontwerp
Dit ontwerpbestemmingsplan betreft
het planologisch mogelijk maken van
een woning met bijgebouw(en) aan de
Lubberslaan 18a in Doetinchem.
Inzage
U kunt het plan op de volgende
manieren inzien:
- op papier in de gemeentewinkel;
-	digitaal via https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0222.R07H322A-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:
https://bestemmingsplan.doetinchem.nl/
plannen/NL.IMRO.0222.NL.R07H322A-/
NL.IMRO.0222.R07H322A-0001/
NL.IMRO.0222.R07H322A-0001.gml
Zienswijze
Iedereen kan binnen de gestelde termijn
(t/m 25 december 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 woensdag
8 januari 2020 vanaf 15.30 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,
telefoonnummer
(0314) 377 377.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Stationsstraat 29 Wehl - 2019’
(gemeente Doetinchem)

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).

Vanaf 14 november 2019 ligt het
bestemmingsplan ‘Stationsstraat 29 Wehl
- 2019’ zes weken ter inzage.
Fase ontwerp
Dit ontwerpbestemmingsplan betreft
het realiseren van een kleinschalig

Bekendmakingen
woon-zorgcomplex met 22 woonzorgeenheden voor (jong)volwassenen
met (licht) verstandelijke beperkingen en
drie aaneengesloten woningen aan de
Stationsstraat 29 in Wehl.
Inzage
U kunt het plan op de volgende
manieren inzien:
- op papier in de gemeentewinkel;
-	digitaal via https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0222.R50B228A-0001
-	in PDF-vorm op www.doetinchem.nl/
bestemmingsplaninprocedure.
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inzage. Iedereen kan in deze periode t/m
25 december een zienswijze (reactie)
over het ontwerpbesluit indienen.
Dit kan door een brief te sturen naar
het college van burgemeester en
wethouders van Doetinchem, Postbus
9020, 7000 HA in Doetinchem.
U kunt ook mondeling een zienswijze
indienen (op afspraak). U kunt alleen
beroep indienen tegen ons definitieve
besluit als u ook een zienswijze
(reactie) heeft ingediend tegen het
ontwerpbesluit.

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:
https://bestemmingsplan.doetinchem.nl/
plannen/NL.IMRO.0222.R50B228A-/
NL.IMRO.0222.R50B228A-0001/
NL.IMRO.0222.R50B228A-0001.gml

Vastgesteld bestemmingsplan
‘Gaanderenseweg 381 - 2019’
(gemeente Doetinchem)

Zienswijze
Iedereen kan binnen de gestelde termijn
(t/m 25 december 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).

Bestemmingsplan
Dit vastgesteld bestemmingsplan
betreft de wijziging van de bestemming
'Detailhandel' naar 'Horeca' en ‘Wonen’,
waardoor aan de Gaanderenseweg 381
een restaurant en twee burger-woningen
mogelijk worden. De karakteristieke
glazen kas is momenteel al in gebruik
genomen als restaurant; de bestaande
woning wordt al bewoond.

U kunt uw zienswijze mondeling
toelichten, als u daar in uw brief
uitdrukkelijk om vraagt.
Deze gelegenheid is er op woensdag
8 januari 2020 vanaf 10.00 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,
telefoonnummer
(0314) 377 377.

Ontwerp-maatwerkbesluit
(uitgebreide procedure)
Het college is van plan om
maatwerkvoorschriften op te leggen aan:
-	Logistiekweg 18, 7007 CJ Doetinchem:
maatwerkvoorschriften ter
voorkoming van stofhinder, dossiernr.
2019W0087 (activiteit milieu).
Vanaf 13 november kunt u het
ontwerpbesluit digitaal bekijken bij
de gemeentewinkel, loket bouwen en
wonen. Hiervoor moet u eerst een
afspraak maken met het loket bouwen
en wonen, telefoonnummer (0314) 377
377. De stukken liggen zes weken ter

Vanaf 14 november 2019 liggen
het vastgestelde bestemmingsplan
‘Gaanderenseweg 381 - 2019’ en de
daarop betrekking hebbende stukken zes
weken ter inzage.

De gemeenteraad heeft het
bestemmingsplan zoals dat als ontwerp
ter inzage heeft gelegen, gewijzigd
vastgesteld in zijn vergadering van
31 oktober 2019. De wijzigingen zijn
weergegeven in de Nota van wijzigingen.
Het raadsbesluit ligt eveneens ter inzage.
Fase vastgesteld
U kunt de plannen op de volgende
manieren inzien:
- op papier in de gemeentewinkel;
-	digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl:
	bestemmingsplan:
https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.0222.
R07H318A-0002
Het bestemmingsplan 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:
https://bestemmingsplan.doetinchem.nl/
plannen/NL.IMRO.0222.R07H318A-/
NL.IMRO.0222.R07H318A-0002/
NL.IMRO.0222.R07H318A-0002.gml
Beroep
Een belanghebbende kan binnen de
gestelde termijn (t/m 25 december
2019) tegen het vaststellingsbesluit
schriftelijk beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage.

Om beroep in te stellen moet u
uw zienswijze kenbaar hebben
gemaakt tijdens de ontwerpfase
van de bestemmingsplanprocedure.
Heeft u dat niet gedaan, dan kunt
u alleen beroep aantekenen tegen
wijzigingen die de gemeenteraad
heeft aangebracht ten opzichte van
het vastgesteld bestemmingsplan. 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/
bestuursrechtspraak/. 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.

Besluit ontheffing hogere
grenswaarde geluid nieuwe
woning aan de Gaanderenseweg
381 in Doetinchem
Burgemeester en wethouders van
Doetinchem hebben in het kader van de
Wet geluidhinder hogere grenswaarden
vanwege het wegverkeerslawaai
vastgesteld voor een nieuwe woning
aan de Gaanderenseweg 381 te
Doetinchem.
Het bouwplan is akoestisch
onderzocht en hieruit is gebleken
dat de geluidbelasting vanwege
het wegverkeerslawaai van de
Gaanderenseweg op de gevels van
de woning hoger is dan de wettelijke
voorkeurgrenswaarde. Voor deze woning
heeft de gemeente hogere waarden
vastgesteld.
Van 14 november tot en met 25
december 2019 ligt de aanvraag met
de daarbij behorende akoestische
rapportage en het besluit ter inzage bij
de Gemeentewinkel van het stadhuis
van Doetinchem.

Vaststelling beleidskader
Bedrijventerreinen in Verandering
(BIVA)
Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad
het beleidskader Bedrijventerreinen in
Verandering (BIVA) vastgesteld.
Algemeen
Gemeente Doetinchem heeft
acht bedrijventerreinen, namelijk:
Keppelseweg, A18 Bedrijvenpark,
Wijnbergen, Verheulsweide,
Hamburgerbroek, De Huet,
Diepenbroek-Zuid en Akkermansweide.
De gemeente ontvangt regelmatig
verzoeken van ondernemers
die op deze bedrijventerreinen
bedrijfsactiviteiten willen ontwikkelen die
volgens de huidige bestemmingsplannen
niet zijn toegestaan. Het gaat dan met
name om bedrijfsactiviteiten uit de
categorieën detailhandel, kantoren en
overige (dansscholen, commerciële
sportvoorzieningen, kerken et cetera).
Dergelijke verzoeken brengen de
gemeente vaak in een moeilijke
situatie. Aan de ene kant is er de wens
om zoveel mogelijk bedrijvigheid
te faciliteren. Aan de andere kant
is er de plicht om initiatieven te
toetsen op onder meer de geldende
bestemmingsplannen en het vastgestelde
beleid.
Het beleidskader Bedrijventerreinen
in Verandering (BIVA) zorgt voor
duidelijkheid, door de volgende vier
gemeentelijke ambities vast te leggen:
1.	Aansluiten op actuele ontwikkelingen
op bedrijventerreinen en daar
ruimte bieden voor gewenste
bedrijfsactiviteiten.
2.	Uitsluiten van ongewenste
bedrijfsactiviteiten op
bedrijventerreinen (bijvoorbeeld
illegale kringloopwinkels en illegale
zelfstandige kantoren).
3.	Verplichte leegstandstoets bij
initiatieven voor de vestiging van
nieuwe bedrijven.
4.	Actief aanpakken van
ongewenste ontwikkelingen op
bedrijventerreinen (onder andere
illegale kringloopwinkels en illegale
zelfstandige kantoren).
Op www.officielebekendmakingen.nl
leest u wat het beleidskader BIVA
concreet inhoudt.
Gevolgen voor bestaande
kringloopwinkels en zelfstandige
kantoren op bedrijventerreinen
Uitsterfregeling voor kringloopwinkels en
zelfstandige kantoren
Voor bestaande kringloopwinkels
en zelfstandige kantoren op
bedrijventerreinen gaat de gemeente
een uitsterfregeling hanteren. Die

Bekendmakingen
regeling houdt in dat de betreffende
kringloopwinkels en kantoren voor
onbepaalde tijd op hun huidige locaties
op bedrijventerreinen kunnen blijven
zitten. Deze regeling geldt echter alleen
voor alle huidige gebruikers en is niet
overdraagbaar aan andere (opvolgende)
gebruikers.
Verplaatsen kringloopwinkels
Voor kringloopwinkels die zich willen
verplaatsen zijn er twee mogelijkheden:
•	verplaatsen naar een reguliere
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detailhandelslocatie;
•	verplaatsen naar het aangewezen
bedrijventerrein Hamburgerbroek.
Aanmelden voor uitsterfregeling
Alle bestaande en bij de gemeente
bekende illegale kringloopwinkels
en illegale zelfstandige kantoren op
bedrijventerreinen zullen actief door de
gemeente worden geïnformeerd over
de hierboven beschreven uitsterfregeling.
Als uw kringloopwinkel of kantoor

volgens u niet bij de gemeente bekend
is, maar u wel graag in aanmerking
wilt komen voor de uitsterfregeling,
kunt u zich melden via het e-mailadres
gemeente@doetinchem.nl.
Let op:
Het is belangrijk dat u zich zo spoedig
mogelijk bij de gemeente meldt, want
de gemeente werkt per direct niet
meer mee aan de vestiging van nieuwe
kringloopwinkels en zelfstandige
kantoren op bedrijventerreinen en gaat

in geval van overtreding handhavend
optreden.
Als u zich niet tijdig meldt loopt u dus
het risico dat u uw kringloopwinkel of
kantoor moet sluiten.
Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer B. Berenbak van
de afdeling Ruimte, via telefoonnummer
(0314) 377 444.

