
Gewijzigd 8-Jul-21 

Afhandeling toezeggingen uit de beeldvormende raden van 30 juni en 1 juli 2021, voor de 
raadsvergaderingen van 8 en 15 juli 2021 
 
 

Onderwerp Toezegging Pfhouder  
+ ambtenaar 

Stand van zaken 

Bestemmingsplan 
Tankstations Oostelijke 
Randweg en 
Wijnbergseweg 39-41 

De wethouder stuurt een 
overzicht naar de raad van de 
kosten die tot nu toe zijn 
gemaakt. 
De vragen van GroenLinks over 
de uitspraak van de Raad van 
State (RvS) worden schriftelijk 
beantwoord. 

I. Lambregts 
T. Nierkes 

05-07 toegezegde 
informatie naar de raad 
gestuurd en bij de 
vergaderstukken 
gepubliceerd.  
 
Afgehandeld  

Jaarstukken 2020 
gemeente Doetinchem 

De vraag van de SP over 
Uitvoeringsplan Binnenstad 
wordt schriftelijk beantwoord. 

H. Bulten 
P. Blij 

07-07 antwoorden 
ontvangen, gepubliceerd bij 
vergaderstukken. 
 
Afgehandeld. 

Kadernota 2022 De wethouder legt het 
onderzoek van Antea, dat de 
basis vormt van het 
Wegenbeleidsplan dat in het 
najaar aan de raad wordt 
voorgelegd, ter inzage 

R. Steintjes 
M. 
Cornelissen 

01-07 Onderzoek 
ontvangen, gepubliceerd bij 
vergaderstukken.  
 
Afgehandeld.  

Multicriteria analyse 
tool Transitievisie 
Warmte en 
buurtprofilering 

In verband met een foutieve 
vermelding van een wijk wordt 
het kaartje in bijlage 5 
vervangen. 

F. Langeveld 
J. Janssen 

05-07-2021 Geactualiseerde 
versie bijlage 5 ontvangen 
en gepubliceerd bij 
vergaderstukken. 
 
Afgehandeld. 

Beheersverordening 
landelijk gebied  

1. De wethouder zal de raad 
een wijziging voorstellen 
voor enkele percelen die de 
bestemming Natuur hebben 
in de beheersverordening.  

2. De wethouder komt 
schriftelijk terug op de vraag 
over de wegcategorie waar 
de zandweg aan de 
Kerkhofweg/ 
Heijendaalseweg in Wehl 
onder valt.    

3. Naar aanleiding van een 
recente rechterlijke uitspraak 
over een perceel aan de 
Hertelerweg 3 in Gaanderen, 
wordt de 
beheersverordening voor die 
locatie gewijzigd.  

4. ‘Bemesten’ wordt geschrapt 
uit de gebruiksregel. 
 

I. Lambregts 
G. Navis 

1. De wethouder heeft de 
wijziging toegelicht in 
een korte memo. 
Afgehandeld.  

 
2. 05-07 De beantwoording 

van deze vraag staat bij 
de stukken. 
Afgehandeld.  

 
 
 

3. 05-07 De 
beheersverordening is op 
dit punt aangepast; dit is 
toegelicht in het 
raadsvoorstel. 
Afgehandeld.  

 
4. De wethouder heeft de 

afhandeling van deze 
toezegging toegelicht in 
een korte memo. 
Afgehandeld. 

Beleidsregel 
Planologisch kader 
landelijk gebied 

De passages over het wijzigen 
naar bestemming ‘natuur’ in de 
Wehlse Broeklanden worden 
geschrapt (punt 5.11 en 5.12).   

I. Lambregts 
E. Wentink 

02-07 De stukken zijn 
gewijzigd.  
 
Afgehandeld.  

 


