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Doetinchem Actueel
Aan de slag Trofee: Doetinchem feliciteert Brabantse Omgevingsscan!
Maandag 18 november was het zover: de feestelijke uitreiking van de felbegeerde
Aan de slag Trofee vond plaats tijdens het Praktijkfestival in Amersfoort. Deze
trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest inspirerende Omgevingswetproject.
Doetinchem was met het Ontwerpend Onderzoek één van de 5 genomineerden.
Het Ontwerpend Onderzoek is het
cyclische proces waarin gemeente
Doetinchem haar omgevingsvisie en
omgevingsplan opstelt. Dit gebeurt in
continue samenspraak met inwoners en
ondernemers. Deze bijzondere aanpak
leverde een nominatie op.
Andere genomineerden waren:

•	Waterschap Vallei en Veluwe: de
Blauwe Omgevingsvisie 2050
•	3 Brabantse GGD’s en Telos: Brabantse
Omgevingsscan
•	Gemeente Meppel: Bestemmingsplan
Transformatiegebied Noordpoort
•	Landelijk Impulsprogramma
Omgevingsveiligheid, projectgroep

Data-Infrastructuur externe veiligheid:
Landelijke Signaleringskaart externe
veiligheid
Pitch: samen d’ran!
Tijdens het Praktijkfestival kregen
alle genomineerden de kans om
hun project nog één keer te pitchen
voor de jury. Wethouder Ingrid
Lambregts nam namens gemeente
Doetinchem het woord. Zij vertelde
over het Ontwerpend Onderzoek,
de Doetinchemse aanpak en over de

mentaliteit van inwoners van onze
streek: ‘samen d’ran!’
En de winnaar is…
Na de 5 pitches was het tijd voor het verlossende woord. De 3 Brabantse GGD’s
en kennisinstituut Telos gingen er uiteindelijk met de winst vandoor. Gemeente
Doetinchem feliciteert hen hartelijk met
deze fantastische prijs! En in Doetinchem?
Daar blijven we ‘samen d’ran gaan’! Voor
een omgevingsvisie waarin iedereen in
Doetinchem zich herkent.

Hulp voor bewoners met verwaarloosde tuin
Partijen werken samen aan leefbare woonomgeving door ‘Sociaal tuinieren’
“Met deze unieke samenwerking lossen we een probleem in Doetinchemse
wijken echt structureel op”, aldus Bennie Hebbink, projectcoach bij de
Stadskamer, tijdens de ondertekening van de intentieverklaring ‘Sociaal tuinieren’.
Vertegenwoordigers van Sité Woondiensten, Stadskamer, Pauropus en Present
Doetinchem ondertekenden deze verklaring op dinsdag 19 november.
Op initiatief van Vrijwilligerscentrale
Doetinchem startten de organisaties in
de loop van 2017 met de pilot ‘Sociaal
tuinieren’. Gezamenlijk bieden ze een
aanpak van het tuinonderhoud bij
inwoners van gemeente Doetinchem,
die niet in staat zijn om dit zelf op
te pakken. In de pilotfase was ook
gemeente Doetinchem betrokken.
Prettige wijken door goed
onderhouden tuinen
Goed onderhouden tuinen dragen
bij aan de leefbaarheid van de wijk.
Mensen die hun tuin niet meer kunnen
onderhouden, schamen zich daar
vaak voor. Met een opgeknapte tuin
maken zij weer makkelijker een praatje
met hun buren. De samenwerkende
organisaties zorgen dat tuinen
worden opgeknapt en ook daarna
onderhouden. Het doel daarbij is de
inwoners zoveel mogelijk de regie
terug te geven over hun tuin. De
samenwerkende partijen bieden een
permanente oplossing.

Samenwerking aanpak verwaarloosde
tuinen
De route binnen het project begint bij
de buurtcoach of een hulpverlener. Zij
melden verwaarloosde of achterstallige
tuinen aan bij Present. Wanneer een tuin
zwaar verwaarloosd is, wordt allereerst
gekeken of een vrijwilligersteam van
Present eenmalig groot onderhoud
kan doen. Nelly de Vries, regiodirecteur
Present: “Wij zijn goed in het eenmalig
mobiliseren van groepen vrijwilligers
die een flinke klus willen klaren. Maar bij
een aantal tuinen moet er daarna ook
onderhoud plaatsvinden. En daar zijn
onze partners goed in. Zo versterken
we elkaar.”

het belangrijk om, samen met onze
netwerkpartners, te kijken wat nodig
is om buurten en wijken leefbaar te
houden.”

Bij grote en zware werkzaamheden
wordt samengewerkt met Sité en
Pauropus. Els Birkenhäger, directeurbestuurder bij Sité licht toe: “Een
thuis wordt niet alleen gevormd
door een woning, maar ook door de
woonomgeving. Daarom vindt Sité

Hulp aan bewoners
Indien de bewoner het onderhoud niet
zelf kan oppakken, nemen tuinteams van
de Stadskamer het reguliere onderhoud
over. Nadat het grote opknapwerk heeft
plaatsgevonden, zorgen deze teams
dat een mooie tuin ook mooi blijft.

De bewoner stemt met dit team af
hoe vaak het nodig is om langs te
komen. Hiervoor betaalt de bewoner
een kleine bijdrage, eventueel
door inzet van punten vanuit het
Meedoenarrangement van gemeente
Doetinchem. Het project is bedoeld
voor mensen die geen of weinig
netwerk, lichamelijke problemen en/of
weinig inkomen hebben en begeleiding
krijgen van een buurtcoach of andere
professional.
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Bekendmakingen

Vergaderingen
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Officiële bekendmakingen

Gemeenteraad

Digitaal bekendmaken

Donderdag 28 november 2019,
19.30 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem

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.

Let op: deze agenda is gewijzigd ten
opzichte van de publicatie van vorige
week.
De agenda vermeldt Mondelinge
beantwoording artikel 38-vragen
Reglement van Orde over werk door
arbeidsmigranten en over Escape;
Benoeming gemeentelijk Ombudsman;
Krediet herstel buitenmuur MFA
Het Kleurrijk; Transitie voortgezet
onderwijs in Doetinchem fase 1 aankoop gebouw Ruimzichtlaan van het
Graafschap College voor Achterhoek
VO; Woningbouwstrategie 2019.
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) 377 111 of
griffie@doetinchem.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.

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).

Korte berichten
Kom naar de Talententuin voor
een baan in de Achterhoek!
Op vrijdag 29 november, van 12.00 tot
16.00 uur, vindt in de DRU in Ulft de
Talententuin Achterhoek plaats. Het
gratis evenement wordt georganiseerd
door Achterhoek Werkt, met als doel
jonge talenten aan te trekken en te
behouden voor de Achterhoek.
Bent u op zoek naar een stage,
afstudeeropdracht of baan? In de
inspiratietuin komt u laagdrempelig in
contact met ruim 100 topwerkgevers uit
de Achterhoek! De medewerkers van
deze organisaties vertellen u graag meer
over de vacatures/carrièrekansen. De
Achterhoekse gemeenten zijn ook van
de partij.
Kijk voor meer informatie op
www.talententuinachterhoek.nl.

Met onbekende bestemming
vertrokken
Uit onderzoek blijkt, dat de volgende
personen niet (meer) op het adres
wonen, dat in de BRP staat geregistreerd:
S.F.F. Bruijsten (31-07-1999), Filmon
Tesfamichael Haile (12-03-1998), J.T.H.
Epskamp (06-01-1991).
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’.

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.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Parapluherziening Kantoren,
uitsluiten woningbouw en
supermarkten - 2019’ (gemeente
Doetinchem)
Vanaf 28 november 2019 ligt het
bestemmingsplan ‘Parapluherziening
Kantoren, uitsluiten woningbouw en
supermarkten - 2019’ zes weken ter
inzage.
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft
betrekking op de kernen Wehl,
Nieuw-Wehl, Langerak, alsook op het
gebied Binnenstad en de Veentjes in
Doetinchem. Met het bestemmingsplan
worden:
-	ongebruikte woningbouwmogelijkheden geschrapt, eventuele nieuwe
woningen zijn alleen met een afwijkingsprocedure mogelijk;
-	bestaande supermarkten op basis van
de huidige verkoopvloeroppervlakte
toegestaan, nieuwe supermarkten
en uitbreiding van bestaande
supermarkten bij recht wordt
uitgesloten;
-	zelfstandige kantoren beperkt in de
bruto-vloeroppervlakte, tenzij het bij
recht al groter is.
Fase ontwerp
U kunt het ontwerpbestemmingsplan op
de volgende manieren inzien:
- op papier in de gemeentewinkel;
-	digitaal via https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0222.R70B015A-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.R70B015A-/
NL.IMRO.0222.R70B015A-0001/
NL.IMRO.0222.R70B015A-0001.gml
Zienswijze
Iedereen kan binnen de gestelde termijn
(t/m 8 januari 2020) 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
13 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
‘Stedelijk gebied - najaar - 2019’
(gemeente Doetinchem)
Vanaf 28 november 2019 ligt het
bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied najaar - 2019’ zes weken ter inzage.
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft
betrekking op de kern Gaanderen en de
Doetinchemse woonwijken De Huet,
De Hoop, Dichteren en Wijnbergen.
Het betreft een actualiserend en
conserverend bestemmingsplan, zonder
nieuwe planologische ontwikkelingen.
Fase ontwerp
U kunt het plan op de volgende
manieren inzien:
- op papier in de gemeentewinkel;
-	digitaal via https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0222.SgB001-0001;
-	in PDF-vorm op www.doetinchem.nl/
bestemmingsplaninprocedure.
Het plan bestaat uit diverse technische
bestanden. Bij het raadplegen van deze

Bekendmakingen
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.SgB001-/
NL.IMRO.0222.SgB001-0001/
NL.IMRO.0222.SgB001-0001.gml
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Zienswijze
Iedereen kan binnen de gestelde termijn
(t/m 8 januari 2020) 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 dinsdag
14 januari 2020 vanaf 11.00 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.

