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Doetinchem Actueel
Lichtmonument LEVENSLICHT
Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp
Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om
mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door
kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde: LEVENSLICHT.
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie
als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn
team hebben deze traditie als inspiratie
gebruikt. In gesprek met Holocaustoverlevenden en hun familie kwam hij tot
het ontwerp van LEVENSLICHT. Met
104.000 lichtgevende herdenkingsstenen
(gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool
voor de impact van de Holocaust.
LEVENSLICHT in Doetinchem
In elke betrokken gemeente wordt een
deel van de stenen tentoongesteld. In
het donker lichten de herdenkingsstenen
op. De stenen ‘ademen’ in licht
en symboliseren daarmee dat de
herinnering aan de slachtoffers in leven
moet blijven. Het is de verwachting
dat onze gemeente zo’n 600 stenen,
van totaal 60 kilo, zal ontvangen uit het
tijdelijk lichtmonument.
LEVENSLICHT bezoeken
De landelijke herdenkingsperiode
loopt van 22 januari tot 2 februari

2020. Er vinden in deze periode drie
herdenkingen plaats in de Catharinakerk:
• Opening herdenkingsperiode
Woensdag 22 januari, 16.00 uur
• Herdenking bevrijding Auschwitz
Maandag 27 januari, 17.00 uur
• Beëindiging herdenkingsperiode
Zondag 2 februari, 10.00 uur
Het lichtmonument is dagelijks tussen
9.00 en 17.00 uur te bezoeken in het
voorportaal van de Catharinakerk. U
kunt het monument bekijken vanaf de
stilteplek.

Inwoneraantal
Het afgelopen jaar is het inwoneraantal van gemeente Doetinchem gestegen
met 457 personen. Op 1 januari 2019 telde onze gemeente 57.555 inwoners
en een jaar later, op 1 januari 2020, lag dit aantal op 58.012.
Er zijn 529 baby’s geboren. Hieronder ziet u de meest voorkomende namen van
deze nieuwe inwoners:
Meisjes
1. Evi/Evy
2. Emma
3. Eva
4. Fien
5. Julia

Aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen 2020
Op 27 januari 2020 worden de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen weer
verstuurd. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staan de belastingen
die u moet betalen. Bent u eigenaar van een woning/niet-woning, gebruiker van
een huurwoning of gebruiker van een niet-woning? Dan staat de WOZ-waarde
ook op het aanslagbiljet.
De WOZ-waarde is bepaald op
basis van vergelijkbare woningen
die verkocht zijn rond de
waardepeildatum 1 januari 2019.
Vanaf 28 januari 2020 kunt u het
taxatieverslag opvragen via onze
website www.doetinchem.nl/
belastingbalie. Wilt u het taxatieverslag
via post ontvangen? Neem dan
contact op met de gemeente via
(0314) 377 377.
Woonlasten
De gemeenteraad van Doetinchem
heeft besloten om de woonlasten
met 5% te verhogen. Dit is meer dan
de gebruikelijke stijging van circa 1,5%
van de afgelopen jaren. Dit is besloten

Automatische incasso
Maakt u nog geen gebruik van
automatische incasso? Meld u dan
nu nog gratis aan via de digitale
belastingbalie op www.doetinchem.nl/
belastingbalie. Uw aanslag wordt
dan gespreid betaald in acht gelijke
maandelijkse termijnen. Om gebruik
te maken van de digitale belastingbalie
hebt u een DigiD-code nodig.

Houtkachel of open haard:

8 manieren om minder rook-en
geuroverlast te veroorzaken
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.
Wilt u toch een vuurtje aansteken? Met
de tips hieronder kunt u de uitstoot van
schadelijke stoffen beperken:
1.	Stook alleen droog hout. Vochtig
hout brandt niet goed en geeft extra
veel rook en fijnstof. Zelf hout hakken? Droog het hout minstens 2 jaar.
Het hout is droog als het gebarsten
is of als de bast loslaat. Gebruik een
vochtmeter om te meten of het
hout droog genoeg is. En gebruik
haardhout met het FSC- of PEFC-

Jongens
1. Guus
2. Jace
3. Noud/Nout
4. Mats/Matz
5. Daan

omdat de gemeente minder geld
krijgt van het Rijk en de zorgkosten
enorm zijn toegenomen. Voor een
meerpersoonshuishouden met een
gemiddelde woningwaarde betekent
dit een stijging van ongeveer € 35,00
ten opzichte van 2019.

keurmerk. Dat garandeert dat het uit
verantwoord beheerd bos komt.
2.	Stook geen geverfd of
geïmpregneerd hout: bij verbranding
komen zware metalen vrij.
	Het is daarom verboden om bewerkt
hout te verbranden. Ook (spaan)plaat
en laminaatvloeren horen níet in de
houtkachel of open haard vanwege
de lijm die erin zit.
Lees verder op de volgende pagina ➜
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➜ Vervolg

	Stook ook geen papier en karton.
Het geeft veel rook en vliegas en is
daarom zelfs verboden als brandstof.
3.	Leg het meest brandbare materiaal
(kleine houtjes) boven op het vuur
en steek het vuur van bovenaf aan.
Dit wordt ook wel de Zwitserse
methode genoemd. Dat betekent
dat u het meest brandbare materiaal
bovenop legt als u de kachel
aanmaakt en niet onderop, zoals
veel mensen doen. Het hout plaatst
u kruislings op elkaar, van dikke
blokken hout onderin naar dunne
losse houtjes en een aanmaakblokje
bovenop. Maak het vuur nooit
aan met brandbare vloeistoffen
(bijvoorbeeld spiritus), dat is gevaarlijk.
4.	Laat de open haard of houtkachel uit
bij windstil of mistig weer; raadpleeg
de Stookwijzer en let op het
stookalert. Op zulke dagen blijft de
rook hangen en hebt u rondom het
huis veel luchtvervuiling en rook- en
geuroverlast. Op stookwijzer.nu en op
rivm.nl/stookalert ziet u wanneer het
vuur beter uit kan blijven.
5.	Laat de schoorsteen minstens één
keer per jaar goed vegen. Dit is ook

Brandweer Doetinchem
zoekt nieuwe collega’s

een stuk veiliger: u hebt dan minder
kans op een schoorsteenbrand.
6.	Zet de luchttoevoer in de kachel
helemaal open, net als de klep
in de schoorsteen. Het hout kan
dan beter verbranden waardoor u
minder schadelijke stoffen hebt (zoals
kankerverwekkende koolwaterstoffen
(PAK’s ) en koolmonoxide). Schuif de
luchttoevoerklep nooit dicht om het
vuur te 'smoren'; het hout verbrandt
dan niet volledig waardoor er extra
veel schadelijke stoffen ontstaan.

Op zaterdag 18 januari organiseert
brandweer Doetinchem een actie
op het Simonsplein in Doetinchem
om nieuwe vrijwilligers voor de
brandweer te werven. De actie,
genaamd The Next Step, staat in
het teken van inhoudsbekendheid
van en werving voor de brandweer
en wordt in samenwerking met
studenten van de minor Public
Relations & Mediarelaties aan de
HAN georganiseerd. Mannen en
vrouwen tussen de 18-45 jaar zijn
die middag vanaf 13.00 uur welkom
om te kijken of de brandweer een
volgende stap in zijn of haar leven is.
Op het Simonsplein worden diverse
brandweergerelateerde oefeningen
uitgestald om passanten op een

actieve manier indruk te geven
van het vak. Oefeningen die hierbij
onder meer aan bod komen zijn
een stairmaster (brandweertrap),
een autowrak knippen en een
reddingscasus in rook. Daarnaast
zal er ook een brandweerwagen
aanwezig zijn om van binnen en
buiten te bekijken en kunnen mensen
op de foto in brandweerpak. En
belangstellenden kunnen speeddaten
met brandweermannen en -vrouwen
van korps Doetinchem. Het doel van
de actie is het werven van nieuwe
brandweerkrachten.
Mensen die nu al meer willen weten
over een extra uitdaging náást hun
normale baan kunnen terecht op
www.bijdebrandweer.nl

7.	Houd ventilatieroosters tijdens het
stoken open (of zet een raampje
open). Het vuur kan dan lucht
aantrekken en de rook kan via de
schoorsteen afgevoerd worden.
Wordt het binnen te warm met
de houtkachel aan? Stook dan met
minder hout.
8.	Controleer regelmatig of u goed
stookt: een goed vuur heeft gele,
gelijkmatige vlammen en er komt
bijna geen rook uit de schoorsteen.
Oranje vlammen en donkere rook
geven aan dat de verbranding
niet goed is: zorg dan voor meer
luchtaanvoer.

Wilt u meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor het milieu
en de gezondheid van uzelf en uw omgeving? Check dan de website van
voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal: https://www.milieucentraal.nl/.

Vergaderingen
Beeldvormende raadsbijeenkomst
Woensdag 15 januari 2020, 19.30 uur
Stadhuis, Raadhuisstraat 2 Doetinchem
19.30 uur, raadszaal: Opnemen
rijksvaccinatieprogramma in GR GGD

Noord- en Oost-Gelderland 2016;
Kwartaalrapportage Q3 2019 GR
Laborijn (raadsmededeling 2019-107);
Uittreding gemeente Oude IJsselstreek
uit Laborijn (raadsmededeling 2019116); Evaluatie armoedebeleid 2019
(raadsmededeling 2019-119)
19.30 uur, werkcafé: Vaststelling Notitie

Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER
Omgevingsvisie; Resultaten auditrapport
2019 Buurtplein (raadsmededeling
2019-121)
In deze beeldvormende bijeenkomst
bereidt de raad zich voor op de
raadsvergadering van donderdag 30
januari 2020. 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

Bekendmakingen
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.

Commissie bezwaarschriften
Dinsdag 21 januari 2020,
aanvang 14.00 uur,
Stadhuis, Raadhuisstraat 2 Doetinchem
Tijdens het openbare gedeelte van
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de vergadering worden hoorzittingen
gehouden over bezwaarschriften tegen
de volgende besluiten:
14.00 uur 	het niet (tijdig) verstrekken
van informatie op grond van
de Wet openbaarheid van
bestuur
14.30 uur 	het opleggen van een last
onder dwangsom ten aanzien
van overtredingen van het
Bouwbesluit bij een bedrijf
aan de Plakhorstweg in
Doetinchem
15.15 uur	het verlenen van een
omgevingsvergunning
voor het bouwen van een
wasplaats en het plaatsen
van sleufsilo's aan de
Hertelerweg in Gaanderen
16.00 uur 	het verlenen van een
omgevingsvergunning voor
het tijdelijk gebruiken van het
H-gebouw van de voormalige
PI De Kruisberg voor locatie
theater voorstellingen aan
de Hogenslagweg 8 in
Doetinchem

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.

caties 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

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 publi-

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).

Volg onze gemeente
ook via social media
gemeenteDchem/
@gemeenteDchem
gemeentedoetinchem

