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Doetinchem Actueel
Vuurwerkvrije zones
in Doetinchem

Veilig carbidschieten in
gemeente Doetinchem

Tijdens de jaarwisseling mag er alleen van 31 december 18.00 uur tot 1
januari 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Het afsteken van vuurwerk is
niet zonder risico’s.Veel mensen, maar ook dieren ervaren het afsteken van
vuurwerk als hinderlijk. Sommigen van hen verblijven in een omgeving waar
het afsteken van vuurwerk niet alleen hinderlijk, maar soms zelfs gevaarlijk is
of per definitie overlast veroorzaakt.

Carbidschieten is een mooie traditie in de Achterhoek, maar bij ondeskundig
gebruik niet zonder gevaar.Veiligheid en respect voor de omgeving staan voorop.
Daarom vraagt gemeente Doetinchem jaarlijks extra aandacht voor de regels die
gelden bij carbidschieten.

Om personen en dieren tijdens
de jaarwisseling enige bescherming
te bieden, maar ook om overlast
en schade te voorkomen, heeft
het college van burgemeester en
wethouders plaatsen aangewezen
waar het afsteken van vuurwerk niet
toegestaan is.
In de gemeente Doetinchem is het
afsteken van vuurwerk verboden op
alle plaatsen binnen een straal van 50
meter vanaf:
•	Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
en dependances van dit ziekenhuis;
•	oogziekenhuis Zonnestraal
Doetinchem;
•	verpleegtehuizen;
•	verzorgingstehuizen;
•	kerken;
•	locaties die in gebruik zijn voor de
opvang van vluchtelingen;
•	begraafplaatsen;

•	kinderboerderijen Kokezier en
Canadapark;
•	dierenasiels en
dierenopvanginstellingen;
•	recreatiepark de Koekendaal;
•	park Overstegen;
•	natuurpark Ruigehorst;
•	stadscentrum;
•	winkelcentra;
•	kinderspeelplaatsen.

Zolang de regels voor veilig
carbidschieten worden nageleefd, blijven
de risico’s beperkt. Dit, samen met
intensieve toezichthouding door politie
en gemeente, heeft de afgelopen jaren
geleid tot minder meldingen van overlast
door carbidschieten.

Wat is carbid?
Carbid is een kalkachtig goedje dat in
contact met water het explosieve gas
acetyleen produceert. Het produceert
een luidere knal dan vuurwerk. Meestal
worden voor het carbidschieten
melkbussen gebruikt.

De regels
Carbidschieten is alleen toegestaan:
•	buiten de bebouwde kom;
•	onder toezicht van een volwassene
(18+);
•	van 10.00 uur op 31 december tot
02.00 uur op 1 januari;
•	met bussen van maximaal 40 liter, die
niet worden afgesloten met harde
voorwerpen, zoals metalen, houten en
andere vergelijkbare materialen;
•	op een afstand van minimaal 100
meter van een woning;
•	op een afstand van minimaal 300 meter
van stallen of andere dierenverblijven;
•	op een afgezet terrein zonder publiek
binnen de afzetting;
Vermijd altijd risico’s bij het afschieten
van carbid.

Controle
Rond de jaarwisseling gaan koppels
van gemeente en politie samen op pad
om te controleren of er veilig gebruik
wordt gemaakt van vuurwerk. Ook
bezoeken zij locaties waar met carbid
wordt geschoten. Doel hiervan is
gevaarlijke situaties te herkennen en/of
te voorkomen.

Joop Sarsplein officieel opgeleverd

Wat het carbidschieten betreft, wordt
er vooral gelet op te grote (melk)
bussen/kanonnen en gevaarlijke situaties,
zoals onvoldoende afstand tot onder
meer gebouwen en wegen. Daar waar
onveilige situaties zijn, wordt ingegrepen.

Volg onze gemeente
ook via social media

Op woensdag 4 december werd het
Joop Sarsplein aan de Grutstraat in
Doetinchem officieel opgeleverd.
Wethouder Ingrid Lambregts en
gedeputeerde Kerris richtten het
woord tot de aanwezigen, waaronder
de familie Hendrixen (eigenaar van het
plein) en mevrouw Sars.
Feestlijke opening
In april 2020 wordt het flexibele
horecaplein feestelijk geopend voor
het grote publiek. Dan verschijnen er
terrassen en wordt het Joop Sarsplein
het levendig hart van de Grutstraat.
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Winters vuurtje stoken met minder rook- en geuroverlast
Nu het winter is, gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer
u in huis de houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat
schadelijke stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan
schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook
wanneer u de rook niet meer ziet.
Hout stoken veroorzaakt naast
geuroverlast ook schadelijke stoffen
zoals fijnstof en kankerverwekkende
koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en
koolmonoxide. Hoeveel schadelijke
stoffen er vrijkomen, hangt af van de
manier waarop u stookt.
Schadelijke stoffen verminderen
U kunt de hoeveelheid schadelijke
stoffen verminderen met de manier
waarop u hout stookt. Stook
bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig

weer en gebruik alleen kurkdroog hout.
Wilt u weten wanneer u uw open
haard of houtkachel beter uit kunt laten?
Stookwijzer.nu geeft advies, op basis van
actuele gegevens over het weer en de
luchtkwaliteit in uw buurt.
Als het RIVM op basis van de
verwachte weersomstandigheden en de
luchtkwaliteit afraadt om hout te stoken,
zal hier een stookalert voor worden
afgegeven. Dit kunt u zien op rivm.nl/
stookalert en in de stookwijzer.

Een laag inkomen of hoge zorgkosten?

Kies de GarantVerzorgd
zorgverzekering!
Gemeente Doetinchem biedt samen met Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten: GarantVerzorgd. Mogelijk is deze geschikt voor u.
GarantVerzorgd heeft een hoop
voordelen ten opzichte van een
‘normale’ zorgverzekering:
•	Uitgebreide dekking van medische
kosten, bijvoorbeeld voor een bril,
tandarts en de eigen bijdrage Wmo.
•	Menzis geeft u een korting op de
premie voor de basisverzekering en
de aanvullende verzekering.
•	De gemeente betaalt een deel van
de premie wanneer uw gezin een
inkomen heeft tot 120% van de
bijstandsnorm en weinig vermogen.
•	U verzekert het eigen risico wanneer
u kiest voor het meest uitgebreide
pakket.
•	Menzis accepteert u altijd, ook bij
een mindere gezondheid.
Hoe kunt u overstappen op de
GarantVerzorgd zorgverzekering?
Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan
kunt u het hele jaar door overstappen naar GarantVerzorgd. Bent u op
dit moment verzekerd bij een andere
zorgverzekeraar? Dan dient u vóór
1 januari 2020 over te stappen naar
GarantVerzorgd. U kunt dat doen via

www.gezondverzekerd.nl. Hier ziet u
precies wat de GarantVerzorgd biedt en
wat u uiteindelijk zelf per maand betaalt.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.doetinchem.nl/garantverzorgd of
op werkdagen tussen 9.00 en 10.30
uur contact opnemen met het Bureau
voor Financiële Ondersteuning via telefoonnummer (0314) 377 377. Daarnaast kunt u met uw vragen of voor
hulp bij het overstappen langskomen
op het speciale spreekuur:
•	Stadhuis Doetinchem,
Raadhuisstraat 2 Doetinchem
- 12 december 17.30 tot 19.30 uur
- 16 december 9.00 tot 12.30 uur
- 18 december 13.00 tot 16.30 uur
Om u goed te kunnen helpen is het
belangrijk dat u de volgende gegevens
meeneemt:
•	Geldig ID-bewijs
•	Gegevens voor vaststellen
van uw inkomen (loonstrook,
uitkeringsspecificatie, et cetera)
•	Polis huidige zorgverzekering

Wist u dat:
•	ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last
heeft van houtstook? Dit gaat vooral
over geuroverlast, irritaties aan ogen
en luchtwegen en het dicht moeten
laten van ramen en ventilatieroosters;

•	veel mensen schade aan hun
gezondheid krijgen door fijnstof, dat
ook afkomstig is van houtstook? Zoals
klachten aan luchtwegen, hart en
bloedvaten, en stress door langdurige
geuroverlast;
•	rook via ramen en ventilatieroosters
bij de buren kan binnendringen?
•	Het verboden is om afval of geverfd
of geïmpregneerd hout te verbranden?
Bij verbranding ervan komen zware
metalen vrij.
• de uitstoot van fijnstof door
houtstook gelijk is gebleven terwijl die
van het wegverkeer is afgenomen?
Inmiddels is de fijnstofuitstoot van
houtstook ongeveer even groot als de
fijnstofuitstoot uit de uitlaten van auto’s
en vrachtwagens.

Bekendmakingen
Vergaderingen
Gemeenteraad
Donderdag 19 december 2019,
19.30 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem
De agenda vermeldt o.a. Bestemmingsplan Verbreding Europaweg;
Kredietaanvraag tijdelijke accommodatie
Houtsmastraat; Controleprotocol en
controleplan 2019; Werkgeversvereniging gemeenschappelijke regelingen; Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020; Verordening jeugdhulp 2020;
Belastingverordeningen 2020; Technische
begrotingswijzigingen.
U kunt de voorstellen en achterliggende informatie vanaf 12 december
2019 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.

Officiële bekendmakingen
Besluit m.e.r.-aanmeldnotitie
Koningsweg 5 in Wehl
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Doetinchem maken bekend,
dat zij op 4 december 2019 een
beslissing hebben genomen op m.e.r.aanmeldnotitie voor het outdoorbedrijf
Teamgamez. De voorgestelde locatie
betreft de Koningsweg 5 in Wehl.
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Besluit
Een m.e.r.-procedure is voor
outdoorbedrijf Teamgamez niet
nodig. Dit hebben burgemeester en
wethouders besloten. Er is een m.e.r.beoordeling gedaan om de huidige
fietscrossbaan als racebaan voor
gemotoriseerde voertuigen (elektrisch)
te gaan gebruiken. De openstelling zal
meer dan 8 uren per week zijn. Uit de
toetsing bleek dat er geen sprake is van
bijzondere omstandigheden ten aanzien
van de kenmerken en locatie van het
project, die zouden kunnen leiden tot
belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu. De conclusie is dan ook dat
belangrijke nadelige milieugevolgen zijn
uitgesloten. Het volgen van een m.e.r.procedure is daarom niet nodig.
Raadplegen van de stukken
Vanaf dinsdag 10 december 2019
kunt u het besluit en de stukken die
daarbij horen digitaal bekijken bij het
loket bouwen en wonen. Hiervoor
moet u eerst een afspraak maken. De
stukken liggen zes weken ter inzage (t/m
maandag 20 januari 2020).
Rechtsmiddelen
Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een
voorbereidingsbeslissing in de zin
van artikel 6:3 van de Algemene
wet bestuursrecht, waartegen geen
zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk
is, tenzij een belanghebbende door dit
besluit rechtstreeks in zijn belang wordt
getroffen. U kunt uw zienswijzen te
zijner tijd kenbaar maken in het kader
van de omgevingsvergunning milieu.

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
persoon niet (meer) op het adres
woont, dat in de BRP staat geregistreerd:
D. Schigt (22-01-1985).
De gemeentewinkel heeft deze persoon
een brief gestuurd. In deze brief
staat dat hij/zij verplicht is aangifte te
doen van verhuizing. Daarna heeft de
gemeente laten weten, dat zij het adres
gaat wijzigen in adres onbekend. De
betrokkene heeft vervolgens vier weken
de tijd om hierop te reageren. Dit heeft
hij/zij niet gedaan. Daarom hebben
wij het 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.

Houd
inbrekers
buiten
de deur
Sluit altijd ramen en deuren, ook al bent u maar 'heel even' weg

