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Doetinchem Actueel
Regionaal advies- en meldpunt Oefening Koninklijke Landmacht
verward gedrag
Vanaf 1 december kunnen inwoners en professionals die zich zorgen maken
over iemand in hun omgeving terecht bij het advies- en meldpunt verward
gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 23.00
uur via (088) 933 55 00. Wie het advies- en meldpunt belt, wordt voorzien van
advies. Als advies niet volstaat, wordt voor passende opvolging gezorgd. Per 1
januari kunnen inwoners en professionals hier ook melding doen in het kader
van de Wet verplichte ggz (Wvggz).
Inwoners en professionals kunnen
dit nummer bellen als zij zich zorgen
maken over iemand die verward
gedrag vertoont. Het kan bijvoorbeeld
gaan om een buurvrouw die al een
tijd haar gordijnen dicht heeft. Of over
een kennis die in een sociaal isolement
is beland en zichzelf verwaarloost. Als
een hulpverlener bekend is, kan deze
natuurlijk beter direct gebeld worden.
Hoe werkt het advies- en meldpunt?
De beller krijgt een ervaren
hulpverlener aan de lijn. Deze geeft de
beller advies, of zet de melding door
naar de gemeente waar de betrokkene
woonachtig is. In het tweede geval zal
de gemeente op korte termijn kijken
welke ondersteuning nodig is in de
specifieke situatie.
Waarom dit advies- en meldpunt?
Gemeenten willen tijdig ondersteuning
bieden aan kwetsbare mensen. Hierbij
is vroegtijdig signaleren belangrijk. Om
deze signalen op de juiste plek binnen
te krijgen, is het advies- en meldpunt in
het leven geroepen. Op deze manier
kunnen inwoners en professionals
tijdig hun zorgen uiten en kan de
gemeente, indien nodig, ondersteuning
starten of zorgprofessionals
inschakelen.

Per 1 januari 2020 is de Wet
verplichte ggz van kracht
Hebt u het vermoeden dat iemand
gedwongen zorg nodig heeft? Vanaf
1 januari kunt u hiervan ook melding
doen bij het advies- en meldpunt
verward gedrag. Daarvoor is de
nieuwe ‘Wet verplichte ggz’ het kader.
De Rijksoverheid informeert over
de kaders die voor gedwongen zorg
gelden: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/geestelijkegezondheidszorg/gedwongen-opnameen-dwang-in-de-zorg
Praktische informatie over het
advies- en meldpunt
Het advies- en meldpunt verward
gedrag neemt meldingen in ontvangst
voor de 16 gemeenten van de
regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en
Achterhoek. Het advies- en meldpunt
is iedere dag bereikbaar van 08:30 tot
23:00 uur via (088) 933 55 00.
Is er sprake van een acute noodsituatie?
Bel dan 112.
Zijn er vragen of zorgen rondom
zelfdoding? Neem dan contact op met
de zelfmoordpreventielijn via 0900
0113 of kijk op www.113.nl. Beide
telefoonnummers zijn anoniem, gratis en
24 uur per dag bereikbaar.

Om de geoefendheid op peil te
houden zullen van 3 tot 14 december
2019 eenheden van de Koninklijke
Landmacht, met name in de
buitengebieden van Doetinchem, actief
zijn. De oefening bestaat uit beveiligen,
verkennen, verplaatsten en opstellen. Er
wordt geen (oefen)munitie gebruikt.

Voor nadere informatie of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de heer
F. Hillebrink, afdeling bestuurszaken
van gemeente Doetinchem. De
heer Hillebrink is bereikbaar op
telefoonnummer (0314) 377 377.

Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen door de oefening schade
is ontstaan kunt u dit melden aan:
Ministerie van Defensie/sectie claims,
Postbus 90004, 3509 AA Utrecht,
telefoonnummer: (030) 2180420,
mailadres: jdvclaims@mindef.nl

Vergaderingen
Beeldvormende raad
Woensdag 4 december 2019, 19.30 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2 Doetinchem
19.30 uur, raadszaal:	Bestemmingsplan Verbreding Europaweg
vervolgbehandeling;
Kredietaanvraag tijdelijke accommodatie Houtsmastraat.
19.30 uur, werkcafé:	Controleprotocol en controleplan 2019;
Belastingverordeningen 2020; Technische
begrotingswijzigingen; Werkgeversvereniging
gemeenschappelijke regelingen; Evaluatie
vrachtwagenverbod Doetinchem Noord (raadsmededeling).
21.15 uur, raadszaal:	Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020;
Verordening jeugdhulp 2020.
In deze beeldvormende bijeenkomst
bereidt de raad zich voor op de
raadsvergadering van donderdag 19
december 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
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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Bekendmakingen

Commissie bezwaarschriften
Dinsdag 10 december 2019,
aanvang 14.30 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2 Doetinchem
Tijdens het openbare gedeelte van
de vergadering worden hoorzittingen
gehouden over de bezwaarschriften
tegen de volgende besluiten:
14.30 uur 	het verlenen van een
omgevingsvergunning
voor het bouwen van een
wasplaats en het plaatsen
van sleufsilo's aan de
Hertelerweg in Gaanderen.

Korte berichten
Ervaar het openbaar vervoer
Speciaal voor senioren organiseren
OV-ambassadeurs een inloopspreekuur
in Doetinchem. Dit inloopspreekuur
vindt plaats op woensdag 18 december
2019, van 10.00 tot 11.30 uur in de
bibliotheek, IJsselkade 13 Doetinchem.
Inloopspreekuur OV
OV-ambassadeurs beantwoorden
tijdens het maandelijkse inloopspreekuur
veelgestelde vragen over reizen met bus
en trein. De ambassadeurs zijn ervaren
OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten
op weg helpen. Met duidelijk
informatiemateriaal krijgen senioren
uitleg over de OV-chipkaart, tarieven
en abonnementen, het plannen van
een reis en in- en uitchecken bij diverse
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15.15 uur 	het weigeren van een
omgevingsvergunning
voor het kappen van een
eikenboom aan de Rijksweg
in Gaanderen.
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, via telefoon (0314) 377 120
of e-mail bezwarencie@doetinchem.nl.

vervoerders. Ook geven zij informatie
over het deelnemen aan een proefreis.
Belangstellenden mogen kosteloos en
vrijblijvend binnenlopen.
Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland en
Gelderland vinden het belangrijk dat
senioren zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen reizen. Daarom maken zij
het mogelijk dat OV-ambassadeurs
gedurende het gehele jaar activiteiten
organiseren in diverse gemeenten. Naast
inloopspreekuren organiseren zij ook
informatiebijeenkomsten en proefreizen.
Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer
informatie en een overzicht van alle
activiteiten. Voor vragen kunt u bellen
met (038) 45 40 130, of een e-mail
sturen naar:
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

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
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 staat geregistreerd:
J.J. Maduro (08-10-1986), M.J.G.J. Wild
(22-12-1989).
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 adres van gemeente Doetinchem is:
Postbus 9020, 7000 HA, Doetinchem.

Kennisgeving
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing
van onroerende zaken ter onteigening
in de gemeente Doetinchem voor de
uitvoering van het bestemmingsplan
‘Ziekenhuis - 2017’ van de gemeente
Doetinchem
Onteigeningsplan Slingeland Ziekenhuis
Doetinchem
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Doetinchem deelt
mee dat op verzoek van De Minister
voor Milieu en Wonen, ingevolge
artikel 78 van de onteigeningswet,
een ontwerp koninklijk besluit met
de daaraan ten grondslag liggende
stukken ter inzage zal worden gelegd.
Het ontwerp koninklijk besluit wijst op
verzoek van de gemeente Doetinchem
onroerende zaken ter onteigening aan
die nodig zijn voor de uitvoering van het
bestemmingsplan ‘Ziekenhuis - 2017’.
Het bestemmingsplan voorziet in
de realisatie van een ziekenhuis
met bijbehorende voorzieningen en
landschappelijke inpassing. Het nieuwe
gebouw bevat maximaal 45.000 m²
bruto vloeroppervlakte waarvan
maximaal 40.000 m² beschikbaar zal zijn
voor de ziekenhuisfunctie en maximaal
5.000 m² voor de huisvesting van
zorggerelateerde functies en direct aan
het ziekenhuis gerelateerde retailfuncties.
Ook worden parkeervoorzieningen,
waaronder een parkeergarage voor
circa 800 auto’s, een entree, een
natuurpark en een landschapspark
voor het ziekenhuis gerealiseerd. De
woonfunctie van de woonboerderij,
een gemeentelijk monument
gelegen aan de Kemnaderallee 5/5a,
is komen te vervallen. De huidige
bestemming is ‘Maatschappelijk’. De
twee desbetreffende woningen en het
bijgebouw krijgen een aan het ziekenhuis
gerelateerde functie.
Lees verder op volgende pagina ➜

Bekendmakingen
Aan de ter onteigening aan te wijzen
onroerende zaken zijn de bestemmingen
Maatschappelijk en Natuur en de
dubbelbestemmingen Waarde Archeologische verwachting 2, Waarde
- Archeologische verwachting 3 en
Waarde - Archeologische verwachting 4
toegekend.
Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk
besluit is de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing. Het ontwerp koninklijk
besluit en de, ingevolge artikel 79 van de
onteigeningswet, vereiste stukken liggen
ter inzage op de volgende locaties:
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•	gemeente Doetinchem, Raadhuisstraat 2,
te Doetinchem (openingstijden staan
op de website van de gemeente).
•	Rijkswaterstaat Corporate Dienst,
Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op
afspraak).
Het ontwerp koninklijk besluit en het
onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf
5 december 2019 tot en met 15 januari
2020.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de
hiervoor genoemde periode schriftelijk
of mondeling hun zienswijzen over
het ontwerp koninklijk besluit naar
voren brengen. Schriftelijke reacties

worden gericht aan Zijne Majesteit de
Koning, d.t.v. de Minister voor Milieu
en Wonen, Rijkswaterstaat Corporate
Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder
vermelding van dossiernr. ON4-2018100186. Een schriftelijke reactie kan per
post worden verzonden naar postbus
2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail
naar cdloketonteigening@rws.nl.
Voor nadere inlichtingen over de
procedure, voor het maken van een
afspraak als u een zienswijze mondeling
kenbaar wilt maken of wanneer u
het ontwerpbesluit in Utrecht wilt
komen inzien, neemt u contact op met
Rijkswaterstaat Corporate Dienst,
Dhr. J.N. Baalbergen, tel.nr.

06 46 13 11 63 of mevrouw C. Visser,
tel.nr. 06 15 94 82 74.
Hoorzitting
In het kader van deze procedure
is een hoorzitting gepland. Deze is
uitsluitend bedoeld voor degenen die
in hun zienswijzen kenbaar hebben
gemaakt dat zij gebruik willen maken
van de mogelijkheid om te worden
gehoord. Deze hoorzitting vindt
plaats op 28 januari 2020 om 13.00
in het gemeentehuis van Doetinchem,
Raadhuisstraat 2 te Doetinchem.
Hiervoor wordt geen afzonderlijke
uitnodiging verzonden.

