
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.1 

 

 Doetinchem, 10 juli 2013 

 

ALDUS VASTGESTELD 18 JULI 2013 

 

Vaststellen komgrens A18 Bedrijvenpark 

 

 

Voorstel: 

Het A18 Bedrijvenpark aanwijzen als bebouwde kom Wehl en de grenzen 

vaststellen volgens de bij dit besluit behorende tekening. 

In de procedure tot het vaststellen van de komgrens direct overgaan tot het 

definitieve besluit, waarbij belanghebbenden alleen een bezwaarschrift in kunnen 

dienen. 

 

In het buitengebied van de woonplaats Wehl wordt het A18 Bedrijvenpark gerealiseerd. 

Het gebied ligt in grote lijnen ten noorden van de rijksweg A18 en ten oosten van de 

Weemstraat. De oostgrens ligt ruwweg ten westen van de Nieuwestraat in Wehl en de 

noordgrens ligt aan de zuidkant van de Kemnadeweg in Wehl. 

Inmiddels hebben de eerste bedrijven zich gevestigd. Dat betekent dat het noodzakelijk is om 

een besluit te nemen over het aanwijzen van de komgrens. De plaatsnaam is Wehl met onder 

de plaatsnaam een wit bord met zwarte letters A18 Bedrijvenpark + symbool industrieterrein. 

 

Juridisch 

De Wegenverkeerswet 1994, artikel 20a, schrijft voor dat de gemeenteraad het orgaan is om 

de komgrens aan te wijzen. 

Met bewoners, oudheidkundige vereniging en te vestigen bedrijven is overleg gevoerd over de 

plaatsnaam en de vast te stellen komgrens. Omdat met de belanghebbenden al overleg is 

gevoerd, stellen wij voor direct over te gaan tot het definitieve besluit. Belanghebbenden 

kunnen tot zes weken na publicatie op de gemeentepagina van de Gelderse Post een 

bezwaarschrift indienen.  

 

Beschrijving van de bebouwde komgrens Wegenverkeerswet 

Beginnend in de noordwesthoek van de woonplaats Wehl, nabij de aansluiting van de 

Kemnadeweg op de Weemstraat, in zuidelijke richting gaand, ligt de grens in het hart van de 

(toekomstige) watergang tot aan de nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein. Daar gaat de 

grens haaks over de weg en vervolgens via de teen (onderkant) van het talud verder tot aan de 

teen van het talud dat evenwijdig loopt aan de A18.  

Vandaar gaat de grens in oostelijke richting geheel via de teen van het (aan te leggen) talud 

over een lengte van circa 625 m’.  

Dan knikt de grens haaks in noordelijke richting via teen talud (circa 33 m’), om vervolgens in 

noordoostelijke richting de teen van het talud te volgen over een lengte van circa 395 m’ tot 

bij de Nieuwestraat in Wehl.  

Daar gaat de grens in noordwestelijke richting verder via teen talud, het verlengde teen talud 

bij het tankstation en vervolgens ook weer verder in noordwestelijke richting langs de 

Nieuwestraat via de teen van het (aan te leggen) talud tot bij de Kemnadeweg.  

Daar ligt de grens ten zuiden van de Kemnadeweg op 4 m’ evenwijdig aan de zuidelijke kant 

van de weg (grotendeels in de watergang) tot hij weer aansluit op het beginpunt, nabij de 

aansluiting van de Kemnadeweg op de Weemstraat.  

Deze beschrijving behoort bij tekening Bebouwde kom Wehl - A18 Bedrijvenpark  

d.d. 27-05-2013. Deze tekening en de afbeelding van het kombord liggen voor u ter inzage. 

 

Met het vaststellen van de komgrens Wehl, A18 Bedrijvenpark is ook direct vastgesteld dat de 

maximumsnelheid voor motorvoertuigen 50 km/uur is. 

Andere verkeersmaatregelen worden geregeld via te nemen verkeersbesluiten.  
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Financiën 

De ingangen van het A18 Bedrijvenpark worden voorzien van portalen met daarin het 

plaatsnaambord en een onderbord. De kosten voor portalen en borden komen ten laste van 

het budget A18 Bedrijvenpark. 

 

Slot 

Wij stellen u voor het A18 Bedrijvenpark aan te wijzen als bebouwde kom Wehl en dit te 

formaliseren door het plaatsen van portalen met daarin het plaatsnaambord Wehl en een wit 

onderbord met zwarte letter A18 Bedrijvenpark + symbool industrieterrein. 

Tegen het raadbesluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART DRS. H.J. KAISER 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over vaststellen komgrens 

A18 Bedrijvenpark; 

 

gelet op artikel 20a Wegenverkeerswet 1994; 

 

b e s l u i t : 

 

Het A18 Bedrijvenpark aan te wijzen als bebouwde kom Wehl en de grenzen vast te stellen 

volgens de bij dit besluit behorende tekening. 

In de procedure tot het vaststellen van de komgrens direct over te gaan tot het definitieve 

besluit, waarbij belanghebbenden alleen een bezwaarschrift in kunnen dienen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 juli 2013, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 

 


