
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 26 januari 2023 

 

 

Op donderdag 26 januari heeft de gemeenteraad een beeldvormende raadsbijeenkomst. 
In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 26 januari 2023. 
 
De vergadering vindt plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om de vergadering 
in het stadhuis bij te wonen. De vergadering is live te volgen via 
https://besluitvorming.doetinchem.nl.  
 
 
Sessie 1A, 19.30 uur raadzaal     voorzitter: J. Berends, griffier: E. Radstaak 
 
1. Bestemmingsplan Broekstraat 6 - Wehl   
De eigenaar van Broekstraat 6 in Wehl heeft een verzoek ingediend om twee 
woongebouwen met elk twee wooneenheden te bouwen. De bestaande bedrijfswoningen 
worden burgerwoningen. De agrarische gebouwen worden gesloopt. Het varkensbedrijf 
op deze locatie wordt beëindigd.  
 
Voor dit plan is een apart bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu 
voor. De raad moet het ontwerpbestemmingsplan vaststellen. Het plan wordt later dit 
jaar, per 2 maart 2023, definitief, op voorwaarde dat er geen zienswijzen worden 
ingediend.  
 
Toelichting 
In de beeldvormende bijeenkomst informeren raadsleden zich over het voorstel op de 
agenda. Dat doen zij door het stellen van vragen aan betrokkenen en aan het college van 
burgemeester en wethouders. Zo vormen raadsleden zich een compleet beeld van het 
voorstel.  
 
Inspreken 
Wilt u uw mening of suggestie over het onderwerp op de agenda geven? U hebt de keuze 
uit:  
1. Deelnemen aan de vergadering. U kunt dan met de raadsleden in gesprek gaan. 

Insprekers kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie.  
2. Een schriftelijke bijdrage sturen. Stuur uw bijdrage voor 26 januari onder vermelding 

van ‘inspraak beeldvormende raad’ naar griffie@doetinchem.nl. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. 
 
Raadsbesluit 
De gemeenteraad neemt dezelfde avond een besluit over dit voorstel.  
 
Vergaderstukken 
Alle stukken vindt u op https://besluitvorming.doetinchem.nl. Hier vindt u ook de 
contactgegevens van raadsleden. U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie 
richten en proberen op die manier aandacht voor een zaak te krijgen.  
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