
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9 

 

 Doetinchem, 9 juli 2014 

 

 

Hamerstukken 

 

 

1. Verordening leerlingenvervoer speciaal onderwijs 
Wij stellen u voor: 

1. de Verordening leerlingenvervoer gemeente Doetinchem 2014 vast te stellen. 

2. de Verordening leerlingenvervoer gemeente Doetinchem 2012 in te trekken. 

 

2. Planologisch verbod dak- en thuislozenvoorziening 
Wij stellen u voor: 

1. 

2. 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4. 

de ‘Nota van Zienswijze’ vaststellen. 

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Verbod dak- en 

thuislozenvoorziening – 2013’ ongewijzigd vaststellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 

GML bestand NL.IMRO.0222.R70B012A-0003 waarbij als ondergrond is 

gebruikt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), versie 15-03-

2012 en de kadastrale kaart, versie 15-03-2012. 

Het bestemmingsplan Verheulsweide – Vredesteinterrein 2010 – 1e 

herziening (Verbod dak- en thuislozenvoorziening) ongewijzigd 

vaststellen, een en ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0222.R04B105A-

0003 waarbij als ondergrond is gebruikt de Grootschalige Basiskaart 

Nederland (GBKN), versie 15-03-2012 en de kadastrale kaart, versie 15-

03-2012. 

Het bestemmingsplan Norman Belvealstraat 2009 – 1e herziening 

(Verbod dak- en thuislozenvoorziening) ongewijzigd vast stellen, een en 

ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in 

het GML bestand NL.IMRO.0222.R50B224A-0003 waarbij als ondergrond 

is gebruikt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), versie 15-03-

2012 en de kadastrale kaart, versie 15-03-2012. 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

Het bestemmingsplan Saronixterrein e.o. 2012 – 1e herziening (Verbod 

dak- en thuislozenvoorziening) ongewijzigd vaststellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 

GML bestand NL.IMRO.0222.R36B026A-0003 waarbij als ondergrond is 

gebruikt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), versie 15-03-

2012 en de kadastrale kaart, versie 15-03-2012.  

Geen exploitatieplan vaststellen. 

 

 

3. Bestemmingsplan Nieuwestraat 6, Wehl-2014 
Wij stellen u voor: 

1.  het bestemmingsplan Nieuwestraat 6 Wehl - 2014 ongewijzigd vast te 

stellen, een en ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0222.R52H005A-

0002, waarbij als ondergrond is gebruikt de Basiskaart Doetinchem, versie 

01-02-2014 en de kadastrale kaart, versie 01-02-2014. 

2.  Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

 

 



4. Bestemmingsplan Spoorverdubbeling Wehl-2013 
Wij stellen u voor: 

1.  De Nota van Zienswijzen en Nota van wijzigingen vast te stellen. 

2.  Het bestemmingsplan Spoorverdubbeling Wehl - 2013 gewijzigd vast te 

stellen overeenkomstig de ‘nota van wijzingen’, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het 

GML bestand NL.IMRO.0222.R50B225A-0003 waarbij als ondergrond is 

gebruikt de Basiskaart Doetinchem, versie 01-07-2013 en de kadastrale 

kaart, versie 01-07-2013. 

3.  Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,  De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART  N.E. JOOSTEN BC. 


