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Doetinchem Actueel
Vuurwerkvrije zones in Doetinchem
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 is toegestaan.
In 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;
• Bergman Clinics Doetinchem;
• verpleegtehuizen;
• verzorgingstehuizen;
• kerken;
•	locaties die in gebruik zijn voor de
opvang van vluchtelingen;

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

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.

Per 1 januari betaald parkeren
van 9.00 tot 21.00 uur

Drinkt u weleens alcohol? En bent
u benieuwd wat er gebeurt als u
daar even mee stopt? Doe dan op 1
januari 2020 mee aan IkPas.

(met uitzondering van zondag)

Per 1 januari 2020 worden de tijden waarop betaald moet worden voor een parkeerplaats in Doetinchem verruimd. Op (straat)parkeerplaatsen met een parkeerautomaat geldt vanaf 2020 betaald parkeren van maandag t/m zaterdag tussen
9.00 en 21.00 uur. Op (koop)zondagen blijft het parkeren gratis. Ook de dagkaart
die voor € 4,-kan worden aangeschaft blijft bestaan voor parkeerplaatsen buiten het
historische centrum. De betaaltijden in de Amphion- en Catharinagarage blijven gelijk.

Veel mensen drinken alcohol. Op
feestjes, na het sporten, tijdens het
eten, na het werk of voor het slapen
gaan. Misschien vindt u het gezellig,
drinkt u omdat u stress hebt of omdat
u zich eenzaam voelt. Alcohol drinken
is voor veel mensen een gewoonte
geworden, waar ze niet meer zo vaak
bij stilstaan.

Ondersteuning
Inschrijven kan op ikpas.nl. Daarnaast is
er een IkPas app die u ondersteunt en
kunt u terecht op Facebook (https://
www.facebook.com/ikpasnl/), Twitter
(@ikpasnl) en Instagram (ikpasnl)
voor ondersteuning. Na inschrijving
kunt u via een persoonlijke online

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.

Vermijd altijd risico’s bij het afschieten van carbid.

30 dagen geen alcohol:
doe ook mee!

Maar wist u ook dat (tijdelijk) stoppen
met alcohol veel voordelen heeft?
• Het scheelt geld
•	U voelt zich fitter; geen ‘kater’ meer
de volgende dag
• U slaapt beter door
•	U kunt altijd autorijden, ook na een
feestje

Veilig carbidschieten in
gemeente Doetinchem

omgeving of de app gratis advies
krijgen van een IkPas coach en
nieuwsbrieven met tips ontvangen.
Zo helpt IkPas u om het 30 dagen vol
te houden! Gaat u de uitdaging ook
aan? Kijk dan op ikpas.nl voor meer
informatie.
Meer nodig?
Maakt u zich zorgen over uw
drankgebruik of het drankgebruik
van iemand in uw omgeving? En
wilt u er eens met een professional
over praten? Neem dan contact op
met Margriet de Winkel (m.winkel@
iriszorg.nl of 088-6061728) van Iris in
de Buurt.

Ondanks het feit dat er op meer
tijden betaald moet worden voor een
parkeerplek, wordt het ook eenvoudiger.
De betaaltijden zijn van maandag t/m
zaterdag aan elkaar gelijk. Daarnaast
zorgt het betaald parkeren in de
avonduren voor meer doorstroming
op parkeerplaatsen nabij het centrum.
Bijvoorbeeld in de omgeving van de
Kapoeniestraat, de Tramstraat en de Dr.
Huber Noodtplaats wordt het ’s avonds
gemakkelijker om een parkeerplek te
vinden.
Bezuinigingen
Het uitbreiden van de tijden waarop
moet worden betaald om te parkeren
is één van de bezuinigingsmaatregelen
die onlangs door de Doetinchemse
gemeenteraad zijn vastgesteld. Een
andere wijziging in dit kader is dat het
uurtarief van de betaalde parkeerplaats
op de Handelskade met ingang van het

nieuwe jaar wordt verhoogd naar € 2,40.
Daarnaast vervalt voor de parkeerplaats
aan de Handelskade de mogelijkheid
om een dagkaart van 4 euro te kopen.
Ondanks de forse bezuinigingsopdracht
blijven de tarieven voor alle andere
parkeerplaatsen in Doetinchem gelijk.
Betaalmethodes
In Doetinchem kiest u zelf welke
betaalmogelijkheid bij u past. Bij de
betaalautomaat kunt u vooruit betalen
met contant geld, of (contactloos) met
uw pinpas. Hebt u geen zin om steeds
op u horloge te moeten kijken om op
tijd terug te zijn bij de auto? Dan koopt
u voor € 4,- een dagkaart of kiest u voor
achteraf betalen met de smartphone
door middel van belparkeren.
Kijk voor de meest actuele informatie
over parkeren in Doetinchem op
www.doetinchem.nl/parkeren.

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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Uw woning toekomstbestendig maken?
Kom op 14 januari naar de inloopavond over financieringsmogelijkheden!

Waarschijnlijk bent ook ú bezig met het toekomstbestendig maken van uw
woning. Het slopen van een oude schuur, het verwijderen van asbest, het
isoleren van een spouwmuur, het plaatsen van beugels naast de douche of het
plaatsen van zonnepanelen op het dak: allemaal voorbeelden van aanpassingen
die bijdragen aan een toekomstbestendige woning.
Met de Regeling ‘Toekomstbestendig
Wonen’ of met mogelijkheden via
uw eigen bank/Rabobank, kunt u als
woningeigenaar een aantrekkelijke
financiering krijgen om uw woning
klaar te maken voor de toekomst.
Kom dinsdag 14 januari tussen
17.30 en 20.00 uur naar het
gemeentehuis. Medewerkers van
gemeente Doetinchem, Rabobank,
Agem Energieloket (voorheen
Verduursaam Energieloket), Stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederland (SVn) en Kruiswerk
Zlimthuis informeren u graag over de
mogelijkheden.
Aanvragen
Voor de uitvoering van de regeling
Toekomstbestendig Wonen werkt
gemeente Doetinchem samen met het
Agem Energieloket. Dit betekent dat u
de Toekomstbestendig Wonen lening
aanvraagt bij het Agem Energieloket.
1.	U vraagt de Toekomstbestendig
Wonen lening aan bij Agem
Energieloket.

2.	Agem Energieloket beoordeelt of uw
aanvraag aan de voorwaarden van
gemeente Doetinchem voldoet.
3.	Is uw aanvraag door het Agem
Energieloket goedgekeurd, dan vraagt
u de lening aan bij SVn. SVn bekijkt
uw financiële situatie.
4.	Is SVn positief, dan krijgt u een offerte
met details van de lening.
5.	De lening wordt verstrekt vanuit
een bouwdepot; rekeningen van
werkzaamheden die u laat doen om
uw woning toekomstbestendig te
maken, worden uit dit depot betaald.
Agem Energieloket kan u ook adviseren
over duurzaamheidsmaatregelen,
bijvoorbeeld met een huisbezoek van
een energiecoach.
Wist u dat:
•	u ook als toekomstig eigenaar van
een kluswoning een lening aan
kunt vragen? Zo kunt u de woning
comfortabel en duurzaam maken.
• de lening 4 vormen kent met
verschillende voorwaarden? U kunt

€ 2.500 tot € 50.000 lenen.
• er in Schöneveld een
belevingswoning staat? Hier kunt u
ideeën opdoen en advies krijgen.
• u als alleenstaande oudere een jaar
gratis mee kunt doen met de pilot
LeefSamen? Deze pilot richt zich op
veilig wonen.

Meer informatie
U bent 14 januari 2020 tussen 17.30
en 20.00 uur van harte welkom in
het gemeentehuis, Raadhuisstraat
2 in Doetinchem. U kunt gebruik
maken van de ingang links naast de
hoofdingang. Meer informatie vindt u
op www.agemenergieloket.nl.

Belevingswoning Schöneveld
In de Belevingswoning in Schöneveld kunt u ervaren hoe u uw eigen woning
geschikt maakt voor nu en de toekomst. Want als u nu prettig woont, wilt u
dat toch graag zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven doen?
Gemeente Doetinchem, Kruiswerk Achterhoek & Liemers, Zlimthuis, Sité
Woondiensten en Graafschap College bieden u met de Belevingswoning
in Schöneveld graag inzicht in alles wat er op het gebied van een veilige en
comfortabele woonomgeving mogelijk is.
Tijdens een bezoek aan de
Belevingswoning ontvangt u gratis
ideeën en advies. Het maakt daarbij
niet uit of u in een huurwoning
woont of in een koopwoning.
De mogelijkheden die u in de
Belevingswoning ziet, zijn vooral
praktisch van aard. Er worden steeds
oplossingen in diverse prijsklassen
getoond. De Belevingswoning is er dus
voor iedereen. Ook als u nog geen
hulp nodig hebt, maar alvast nadenkt
over de (woon)toekomst in uw
geliefde en vertrouwde woning.
Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u
bij ons terecht voor meer informatie.

Bekendmakingen
Korte berichten
Wijzigingen eigen bijdrage 2020
voor inwoners met een Wmo–
maatwerkvoorziening
Voor inwoners die een
maatwerkvoorziening ontvangen
vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) wijzigt de
eigen bijdrage. Voorbeelden van
een maatwerkvoorziening zijn: hulp
bij huishouden, begeleiding of een
scootmobiel. Inwoners betalen hiervoor
een eigen bijdrage van € 17,50 per vier
weken. De eigen bijdrage wordt geïnd
door het Centraal Administratie Kantoor
(CAK).
Wat verandert er in 2020?
•	Vanaf 1 januari 2020 betaalt u niet
meer per 4 weken, maar per maand.
De eigen bijdrage bedraagt dan
€19,00 per maand. U betaalt per
maand aan het CAK. In plaats van per
vier weken (28 dagen).
•	Bent u getrouwd of heeft u een
partner? En is minimaal één van u nog
geen 66 jaar en 4 maanden (AOWleeftijd)? Dan hoeft u in 2020 voor
de meeste hulp uit de Wmo niets
te betalen. Het CAK informeert u
hierover.
•	Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere
facturen in één maand ontvangen:
de laatste facturen voor hulp of
ondersteuning in 2019 en de eerste
facturen voor 2020.
Inwoners met een Wmomaatwerkvoorziening worden per brief
geïnformeerd door het CAK over de
eigen bijdrage.
Meer weten?
Heeft u een vraag over de hulp of een
vraag over de ondersteuning die u
ontvangt? Neem dan contact op met
Buurtplein. Buurtplein is bereikbaar op
telefoonnummer (0314) 341 919. Dit
kan van maandag tot en met vrijdag
van 08.30 uur tot 17.00 uur. Ook
kunt u terecht op de hoofdlocatie aan
de Terborgseweg 21 of één van de
locaties in de wijk. Meer informatie over
Buurtplein is te vinden op
www.buurtplein.nl.
Heeft u vragen over de betaling
van de eigen bijdrage? Neem dan
contact op met het CAK. Het CAK is
bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op
telefoonnummer 0800 - 1925. Op de
website van het CAK vindt u meer
informatie over de eigen bijdrage:
www.hetcak.nl.

Lichtjesavond
Op kerstavond (24 december
2019) is het, net als op honderden
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andere begraafplaatsen in Nederland,
lichtjesavond op de Doetinchemse
begraafplaats aan de Loolaan. Kinderen
plaatsen lichtjes op de oorlogsgraven.
Stichting Doetinchem Herdenkt
organiseert dit.
Programma
Er is een korte toespraak en het
Overdagkoor brengt enkele liederen
ten gehore. Ook kan er een gedicht
voorgedragen worden of een
boodschap over vrijheid. Degenen
die dat willen, dienen dat via info@
doetinchemherdenkt.nl te laten weten.
U bent van harte welkom
Van 16.45 tot 17.00 uur is de
inloop bij het Informatie- en
Documentatiecentrum op de
begraafplaats. De bijeenkomst start om
17.00 uur. Na afloop (rond 17.30 uur) is
er voor iedereen warme chocolademelk.
Ook lichtjes op het Canadese Ereveld
in Groesbeek
Ook op de graven, op het Canadese
Ereveld in Groesbeek, van de negen
Canadezen die in Doetinchem
sneuvelden, worden lichtjes geplaatst.
Evenals op de ruim 2.600 andere graven
op die begraafplaats.
Meer informatie
Voor verdere informatie neemt u
contact op met Karel Berkhuysen via
(0314) 343 417 of
k.berkhuysen@kpnmail.nl.

Kruisberg
Op vrijdagmiddag 27 december zijn de
oorlogscellen van de Kruisberg aan de
Doetinchemse Klootsemastraat weer
opengesteld voor publiek. Stichting
Doetinchem Herdenkt (SDH) heeft
de cellen zoveel mogelijk ingericht in
de staat van de Tweede Wereldoorlog.
SDH-vrijwilligers vertellen er verhalen
van enkele gevangenen uit die periode.
Aanmelden
Aanmelding via de website www.
doetinchemherdenkt.nl is noodzakelijk
vanwege de geringe grootte van de
cellen. Degenen die zich aanmelden,
ontvangen vervolgens een bevestiging
met een tijdstip.
Meer informatie
Meer informatie is te lezen op www.
doetinchemherdenkt.nl. De toegangsprijs
bedraagt € 4,50. De jeugd (t/m 15
jaar) heeft gratis toegang. De bijdragen
komen ten goede aan de stichting.
Neem voor verdere informatie contact
op met Karel Berkhuysen via (0314) 343
417 of k.berkhuysen@kpnmail.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.

heeft vervolgens vier weken de tijd om
hierop te reageren. Dit heeft hij niet
gedaan. Daarom hebben wij zijn adres
in de BRP veranderd in ‘vertrokken naar
een ander land’.
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 de
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 de gemeente
Doetinchem is: Postbus 9020, 7000 HA,
Doetinchem.

Overeenkomst Holterhoek
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.

Op 16 december 2019 heeft gemeente
Doetinchem een overeenkomst,
waarin afspraken over planschade en
kostenverhaal in verband met de aanleg
van toekomstig openbaar gebied zijn
vastgelegd, met KlaassenGroep b.v en
Stichting Elver gesloten.

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:
T. Beumer (20-07-1989), S. Al Ali (1402-1987), M. Kadro (01-01-2000), R.
Berenschot (02-04-1989).
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’.
Vertrokken naar een ander land
Uit onderzoek blijkt, dat de volgende
persoon niet (meer) op het adres
woont, dat in de BRP staat geregistreerd:
Y. Muneer (28-09-1985).
De gemeentewinkel heeft deze persoon
een brief gestuurd. In deze brief staat
dat hij verplicht is aangifte te doen van
vertrek naar het buitenland. Daarna
heeft de gemeente hem laten weten, dat
zij het adres gaat wijzigen in vertrokken
naar een ander land. De betrokkene

Deze overeenkomst heeft betrekking
op de percelen, kadastraal bekend Ambt
Doetinchem, sectie M, perceelnummers
5166 (gedeeltelijk), 5167, 5172 en
5173 (gedeeltelijk) plaatselijk bekend
als de locatie Holterhoek ter hoogte
van Holterhoek 10/Holterweg 138 in
Doetinchem.
In de overeenkomst zijn de afspraken
tussen gemeente Doetinchem,
KlaasenGroep en Stichting Elver
vastgelegd over de realisatie van
3 woongebouwen voor Stichting
Elver. Hierdoor kunnen in totaal 48
zorggerelateerde wooneenheden
gerealiseerd worden. Ook zijn afspraken
gemaakt over de inrichting van het
omliggende gebied, waaronder de
aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg
aan de Holterhoek en de realisatie van
parkeerplaatsen in het openbaar gebied.
KlaassenGroep en Stichting Elver zijn
verplicht voor haar rekening en risico
bouwrijp te maken, de bebouwing te
realiseren en vervolgens woonrijp te
maken.
Met de publicatie van deze zakelijke
inhoud van de overeenkomst wordt
voldaan aan de verplichtingen op grond
van artikel 6.12, lid 2 Wro en artikel
6.24 Wro. Tegen deze overeenkomst
kan geen bezwaar of beroep worden
ingediend.

