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Doetinchem Actueel
Nieuwjaarsvegen in gemeente
Doetinchem wederom groot succes

Inloopbijeenkomst
gebiedsontwikkeling Europaweg
De Europaweg en het gebied hier
rondom zijn erg belangrijk voor
omliggende wijken en bezoekers van
Doetinchem en omstreken. Om dit
ook voor de toekomst te behouden
is de gemeente al enige tijd bezig met
een nieuwe gebiedsuitwerking waarin
alle toekomstige ontwikkelingen zijn
verwerkt. Inmiddels is het definitieve
ontwerp bekend. U bent van harte
welkom om dit te komen bekijken
op maandag 13 januari tijdens een
inloopbijeenkomst op het stadhuis.
Iedere dag maken er circa 22.000
motorvoertuigen gebruik van de
Europaweg. Om de doorstroming
te verbeteren werken provincie
Gelderland, Rijkswaterstaat en de
gemeente Doetinchem samen om
bijna het volledige tracé verdubbelen.
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.
Inloopbijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst van 13 januari
tonen wij u het definitieve ontwerp
van de Europaweg. Medewerkers van
de gemeente zijn aanwezig om uw
vragen te beantwoorden. Daarnaast
tonen wij u ook de groene inrichting
van het gebied en geven we inzicht

Jaarlijks belandt er enorm veel vuurwerkafval op straat. Deze vuurwerkresten zijn
schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor kinderen. Daarom ruimen de inwoners van gemeente Doetinchem dit afval ieder jaar op 1 januari samen op tijdens
het Nieuwjaarsvegen. Op vrijdag 3 januari konden de zakken vuurwerkafval worden ingeleverd bij verschillende punten in Doetinchem, Gaanderen en Wehl.

in de (voorlopige) planning van de
werkzaamheden. Namens provincie
Gelderland is een medewerker
aanwezig die informatie kan geven
over de aansluiting van de Europaweg
op de A18.
Datum: Maandag 13 januari 2020
Tijdstip:	Vrije inloop tussen 16.30 en
19.00 uur
Plaats: In de foyer van het stadhuis,
Raadhuisstraat 2 Doetinchem.
		De ingang bevindt zich links
van de hoofdingang.
Definitieve vaststelling door college
van b&w
Het ontwerp van de Europaweg
is een lang en zorgvuldig proces.
Doorstroming van verkeer en
veiligheid voor alle weggebruikers zijn
daarbij de belangrijkste uitgangspunten.
Het ontwerp staat op hoofdlijnen
vast, ingrijpende wijzigingen zijn
niet meer mogelijk. Eventuele
wensen of opmerkingen die kunnen
leiden tot een verbetering van het
ontwerp, worden door het college
van burgemeester en wethouders
beoordeeld. Zij stelt vervolgens het
ontwerp definitief vast.

Wederom meer zakken ingeleverd
Er is al enige jaren een stijgende lijn te
zien in het aantal ingeleverde zakken. Na
450 zakken in 2017, 900 in 2018 en 933
in 2019 werden er dit jaar maar liefst
1.010 zakken vuurwerkafval ingeleverd!
Loterij
Inwoners die op vrijdag 3 januari de
gevulde vuurwerkzakken inleverden
bij de inleverpunten van Buha,
ontvingen €1,- en een lootje waarmee
ze kans maken op één van de 50
bioscoopbonnen. Vanaf dinsdag 14
januari kunt u zien of u gewonnen
hebt op www.buha.nl en op de

Meer informatie? Kijk op
www.doetinchem.nl/europaweg.

Inleveren klein chemisch afval
Dinsdag 14 en donderdag 16 januari
Inwoners van de gemeente
Doetinchem kunnen op dinsdag 14 en
donderdag 16 januari klein chemisch
afval inleveren bij de chemokar.

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 is klein chemisch afval?
Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk
afval met gevaarlijke bestanddelen.

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.

facebookpagina van Buha. Op woensdag
15 januari staat de uitslag op de
gemeentepagina in het Doetinchems
Vizier.
Kerstbomen inleveren
Kerstbomen kunt u inleveren op
de eerste zaterdag na driekoningen:
zaterdag 11 januari 2020. De
medewerkers van Buha staan bij
11 inleverpunten in de gemeente
Doetinchem klaar om uw boom in
ontvangst te nemen. Per boom ontvangt
u € 0,50 en een lootje waarmee u kans
maakt op een bioscoopbon. Kijk voor
meer informatie op www.buha.nl.

•	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.
Lees verder op de volgende pagina ➜

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

Inleveren bij de chemokar
Dinsdag 14 januari
•	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

Korte berichten
Workshops kadasteronderzoek bij
erfgoedcentrum
Op 3 maandagen in januari vinden
workshops kadasteronderzoek plaats
bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers te Doetinchem. De workshops
hebben een theoretisch en een
praktisch gedeelte. Aan de hand van
opdrachten leert u informatie zoeken
over percelen, de eigendomssituatie
en de veranderingen hierin. U leert
werken met de verschillende vormen
van kadastrale registraties die het
Erfgoedcentrum in huis heeft.
Data		
Maandag 13 januari van 09.30-12.00 uur
Maandag 27 januari van 09.30-12.00 uur
Maandag 20 januari van 19.30-22.00 uur
Locatie, kosten en aanmelding
De workshops vinden plaats bij het
Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers in ’t Brewinc (studiezaal eerste
verdieping), IJsselkade 13 te Doetinchem.
Wilt u zich opgeven voor één van
workshops of wilt u meer informatie?
Dat kan via info@ecal.nu of
(0314) 787 078.
De kosten bedragen € 15,-. Leden
van de Nederlandse Genealogische
Vereniging en donateurs van het
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
betalen € 12,50,-

Officiële bekendmakingen
Vastgesteld bestemmingsplan
‘Europaweg - 2019’ (gemeente
Doetinchem)
Vanaf 9 januari 2020 ligt het vastgestelde
bestemmingsplan ‘Europaweg - 2019’
en de daarop betrekking hebbende
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Donderdag 16 januari
•	Winkelcentrum Ganderije, Gaanderen:
van 8.30 tot 11.00 uur
•	Weekmarkt, Wehl:
van 12.00 tot 14.30 uur

Inleveren bij het Buha brengpunt
U 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.

stukken zes weken ter inzage.
Dit bestemmingsplan betreft het
planologisch mogelijk maken van de
verdubbeling van de Europaweg.

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.

Vaststelling
De gemeenteraad heeft het
bestemmingsplan zoals dat als ontwerp
ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd
vastgesteld in zijn vergadering van 19
december 2019. Er zijn ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan
geen wijzigingen. Het raadsbesluit ligt
eveneens ter inzage.
Inzien
U kunt het plan op de volgende
manieren inzien:
- op papier in de gemeentewinkel;
-	digitaal via https://www.
ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0222.DwB003-0002;
-	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.DwB003-/
NL.IMRO.0222.DwB003-0002/
NL.IMRO.0222.DwB003-0002.gml
Beroep
Een belanghebbende kan binnen de
gestelde termijn (t/m 19 februari
2020) 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. Een
beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Dit betekent dat het besluit

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.

Aanwijzingsbesluit
toezichthouders
in de zin van artikel 5.11 van de
Algemene wet bestuursrecht
De burgemeester en het college van
burgemeester en wethouders van
Doetinchem hebben op 17 december
2019 besloten om de medewerk(st)ers
met de volgende functies aan te wijzen
als toezichthouder voor de volgende
wet en verordening:
De Buitengewoon opsporingsambtenaren van BUHA BV die voldoen aan de
opleidingseisen als bedoeld in artikel 3
van de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet: Dranken Horecawet.
De Buitengewoon opsporingsambtena-

ren van BUHA BV: Bomenverordening
gemeente Doetinchem 2015.
Dit besluit is een aanvulling op het
eerdere besluit van 19 maart 2019 en
treedt in werking de dag na de dag van
de bekendmaking.

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).

