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ALDUS VASTGESTELD 15 APRIL 2016 

 

 

Vaststellen bebouwdekomgrenzen 

 

 

Voorstel: 

De bebouwdekomgrenzen Nieuw Wehl, Wehl, Doetinchem, Langerak, IJzevoorde,  
Gaanderen, Halle Nijman vaststellen. 

Inleiding 
In verband met een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Doetinchem is het noodzakelijk 
de bebouwdekomgrenzen opnieuw vast te stellen. Voor de gebieden Wehl Heideslag en het A18 
Bedrijvenpark hebt u de komgrenzen in 2013 vastgesteld. Omdat op een aantal locaties in de andere 
kernen de situatie op basis van de huidige besluiten niet meer overeenkomt met de in het veld  
gemeten situatie, is het noodzakelijk voor alle bebouwde kommen in de gemeente Doetinchem de 
grenzen opnieuw te beschrijven. Ook de aanleg van de Oostelijke Randweg maakte het noodzakelijk  
de komgrenzen aan te passen. De vaststelling van komgrenzen behoort tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad. 

Kern 
Ingevolge de uitvoeringvoorschriften BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer) wordt de grens van de bebouwde kom gekenmerkt door het begin van langs de weg 
gelegen aaneengesloten bebouwing. Bedoeling is dat er een herkenbaar verschil in karakter met het 
gebied buiten de bebouwde kom wordt verkregen. 

De gemeente Doetinchem bestaat uit de kernen Nieuw Wehl, Wehl, Doetinchem, Langerak, 

lJzevoorde, Gaanderen en Halle Nijman. Voor de exacte beschrijving van de grenzen verwijzen wij u 

naar de bijlage. De beschreven komgrenzen komen in grote lijnen overeen met het op 29 oktober 

2015 door u vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. 
De bebouwdekomgrens wordt aangegeven met portaalborden met daarin de plaatsnaam. Hieraan is 
juridisch gekoppeld dat de maximumsnelheid 50 km/uur bedraagt. Een verkeersbord dat deze  
snelheid aangeeft, is niet nodig. Wanneer de wegbeheerder kiest voor een maximumsnelheid van 
30 of 70 km/uur dan is het wel verplicht een verkeersbord in het portaal te plaatsen dat deze 
maximumsnelheid aangeeft. Voorbeeld: 30 km/uur in de bebouwde kom van Wehl en 70 km/uur bij 
de Oostelijke Randweg. 

Wijzigingen ten opzichte van huidige situatie 

In overleg met de dorpsraden van Wehl en Gaanderen zijn de veranderingen besproken. 
Nieuw Wehl  

Nieuwe Kerkweg: verplaatsing van huisnummer 46 naar huisnummer 44. Resultaat: sluit beter aan op 

aaneengesloten bebouwing. 
Nieuw Wehlseweg: verplaatsing zodat Hoekhorsterweg binnen de bebouwde kom valt.  
Wehl 
1. Zwembad deel uit laten maken van bebouwde kom. Resultaat: de maximumsnelheid is dan ook 

daar 30 km/uur. 
2. Molenweg. Verplaatsen naar kruispunt Melkweg!Hagelkruisweg/Leemkuilseweg zodat kruispunt in het 

bebouwde blijft vallen. Resultaat: sluit beter aan bij bebouwing. 
3. Plantage Allee. De Plantage AIlee maakt geen deel uit van de bebouwde kom maar de zijwegen die 

toegang geven tot nieuwe woongebieden moeten wel een maximumsnelheid krijgen van 
30 km/uur. Resultaat: de woonstraten hebben dan een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

 








