
Gemeenteraadsverkiezingen 
De voorzitter van het centraal stembureau 
voor de op 16 maart 2022 te houden 
verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Doesburg maakt het 
volgende bekend:

1.  Op 1 februari 2022 om 16.00 uur 
zal een niet-openbare zitting van 
het centraal stembureau tot het 
onderzoeken van de ingeleverde 
kandidatenlijsten (proces-
verbaal I1) plaatsvinden. Hierna 
zullen de kandidatenlijsten en 
ondersteuningsverklaringen ter inzage 

gelegd worden bij het KCC in het 
stadhuis. 

2.  Het centraal stembureau zal op 4 
februari 2022 om 16.00 uur, in een 
openbare zitting, beslissen over: 

 -  de geldigheid van de ingeleverde 
kandidatenlijsten;

 -   het handhaven van de daarop 
voorkomende kandidaten; 

 -  het handhaven van de daarboven 
geplaatste aanduiding van een 
politieke groepering. 

Tevens zal de nummering van de 
ingeleverde lijsten van kandidaten 
plaatshebben. 

In verband met de covid-19 maatregelen 
zal deze laatste zitting digitaal 
plaatsvinden en uitgezonden worden. De 
link hiervoor is te vinden op de website 
van de gemeente Doesburg:
www.doesburg.nl/verkiezingen 

Als u op de dag van de stemming zelf niet 
kunt stemmen kunt u een andere kiezer 
in Doesburg machtigen om voor u uw 

stem uit te brengen. U kunt daartoe een 
schriftelijke volmacht aanvragen. Dit kan 
bij het KCC in het stadhuis (model L-8) of 
digitaal (model G1 en G2) op onze website
www.doesburg.nl/verkiezingen.

Het verzoek moet uiterlijk 11 maart 
2022, 17.00 uur ontvangen zijn door de 
gemeente.

Vrijwilliger van de maand januari: Gerti Bregulla
Met wie kunnen we het jaar beter 
beginnen? Gerti Bregulla is vanaf het 
begin, in 2011, de coördinator van de 
Vrijwilligerscentrale in Doesburg! Bij 
haar komen de vragen van bedrijven en 
organisaties naar vrijwilligers terecht. En 
niet te vergeten die van ‘werkzoekenden’. 
 
Behalve op de website van de 
Buurtacademie Buurtacademie Doesburg 
| Circulus-Berkel waren die vacatures 
in pré-coronatijd ook te vinden in 
mappen bij apotheek, huisartsen, 
woningbouwvereniging en bibliotheek. 

Gelukkig kan dat laatste binnenkort 
hersteld worden.  
 
Is er een match met iemand die 
vrijwilligerswerk zoekt, dan voert Gerti 
zelf het 1e oriënterende gesprek. Voor 
corona kwamen er jaarlijks wel 100 
‘werkzoekenden’ langs. Nu zijn het er nog 
maar een stuk of 20.  

Verwarring is er soms bij inwoners die 
denken dat de Vrijwilligerscentrale een 
lade vol vrijwilligers op voorraad heeft. 
Dat is niet zo! Dus iemand die belt of er 

een vrijwilliger is, die even “een schroefje 
in de muur kan draaien”, kan helaas niet 
geholpen worden. 

De mensen die vrijwilligerswerk zoeken 
variëren van statushouders, die hoog 
opgeleid zijn in hun land en hier iets 
willen betekenen voor hun medemens, 
tot gepensioneerden en nieuwe 
inwoners. En Gerti staat hen allemaal te 
woord en helpt ze op weg! Gerti Bregulla, 
de spin in het vrijwilligersweb!

Haal ook de booster prik  
Wethouder Birgit van Veldhuizen: “Het 
coronavirus is nog steeds onder ons. 
Om Doesburg zo gezond mogelijk te 
houden, is het belangrijk dat zoveel 
mogelijk inwoners zich laten vaccineren. 
De boostervaccinatie helpt u om de 
bescherming tegen het coronavirus hoog 
te houden. U kunt deze extra prik drie 
maanden na uw laatste vaccinatie of 
coronabesmetting krijgen.”  

Afspraak voor vaccinatie en prikken 
zonder afspraak  
Via www.coronavaccinatie-afspraak.nl 
kunt u 24 uur per dag online een afspraak 
inplannen voor de extra vaccinatie. 
U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode 
nodig. U kunt ook het Landelijk Vaccinatie 
Afsprakennummer bellen via 0800-7070. 
Dit kan iedere dag tussen 08.00 en 20.00 
uur.  

Op steeds meer plekken kunt u zonder 
afspraak een prik halen. Op  

www.prikkenzonderafspraak.nl vindt u 
alle GGD-vaccinatielocaties in Nederland 

waar u zonder afspraak terecht kunt. 

Komt u er niet uit? Caleidoz helpt   
Komt u er niet uit en wilt u wel graag de 
boosterprik halen? Neem dan contact op 
met Caleidoz. Zij helpen u zodat ook u 
uw vaccinatie kunt halen. Bel naar 0313-
820030. Bij geen gehoor kunt u bellen 
naar 0316-243204 ma t/m vr 09.00 tot 
12.30 uur.  

Vervoer naar de vaccinatie locatie    
Als u geen vervoer heeft naar de 
vaccinatie locatie, kunnen de vrijwilligers 
van de Plus Bus of de Hulpdienst Vervoer 
u brengen. Zij werken volledig corona-
proof. 

Bel om een afspraak in te plannen:   
Plus Bus: 06-41917757, Hulpdienst 
Vervoer: 0313-820030.

Nieuws  
uit het stadhuis
26 januari 2022, week 4



 BESTUURSVERGADERINGEN 
Raadsvergadering 
Op donderdag 27 januari 2022 om 19:30 uur vergadert 
de gemeenteraad van Doesburg. 
 
*  NB: de raad vergadert DIGITAAL. Publiek en pers 

kunnen de vergadering live volgen via de website: 
https://doesburg.raadsinformatie.nl/live. Nadere 
informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / diana.
voorhof@doesburg.nl  

  
De agenda vermeldt de volgende punten: 
-  Opening, mededelingen en vaststellen definitieve 

agenda 
-  Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 

16 december 2021 
-  Regiovisie op Samenwerking en opdrachtgeverschap 

Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen 
-  Startnotitie herijking parkeervergunningensysteem 
-  Bestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg  
-  Rondvraag raadsleden 
 
Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / 
diana.voorhof@doesburg.nl  
 
Raadplegen actuele agenda’s en stukken  
U kunt alle actuele agenda’s met openbare stukken 
van gemeenteraad en raadscommissies gratis 
digitaal raadplegen via de website: http://doesburg.
raadsinformatie.nl 
 
Raads- en commissievergaderingen volgen via 
internet  
Via de website: http://doesburg.raadsinformatie.nl/live 
kunt u vergaderingen live volgen en achteraf raadplegen. 
 

 VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING 
Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:

20-01-2022  Didamseweg 2, Het aanbrengen van een 
hekwerk als tijdelijke valbeveiliging

Het publiceren van een aanvraag om een vergunning 
wil nog niet zeggen dat de vergunning al is verleend. Er 
mag dan ook nog niet met de uitvoering gestart worden. 
Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg, 
integrale mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 1 februari 2022 vanaf 
13:30 uur aan het stadhuis van Doesburg. Tijdens deze 
openbare zitting worden de nieuw ontvangen plannen 
voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen en 
overige verzoeken die moeten voldoen aan redelijke 
eisen van welstand voor advies voorgelegd aan de 
integrale mandaatcommissie. Voor inlichtingen en/
of het maken van een afspraak kunt u voorafgaand 
aan deze zitting contact opnemen met het Wabo-loket 
0313 481410, bereikbaar ma. t/m do. van 9:00 tot 12:00 
uur. De definitieve agenda is circa twee dagen voor 
de vergaderdatum vanaf 12.00 uur te raadplegen op 
www.doesburg.nl onder – Wonen en leven – Huizen 
en bouwen – Welstand – Integrale mandaatzitting 
Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg.

Indien nodig zullen de vergadering(en) digitaal worden 
afgehandeld. Meer informatie kunt u vragen via het 
Wabo-loket.

 VERKEER EN VERVOER 

Verkeersbesluit opheffen 
gehandicaptenparkeerplaats 
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het 
opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de 
Monseigneur Bekkerslaan 11. Dit besluit is online in 
te zien via het Gemeenteblad. Hier vindt u ook meer 
informatie over de bezwarenprocedure. 

Colofon

Stadhuis Doesburg
Philippus Gastelaarsstraat 2
Postbus 100, 6980 AC Doesburg

T (0313) 48 13 13 
 info@doesburg.nl
www.doesburg.nl

Openingstijden
In verband met het coronavirus is het stadhuis alleen op 
afspraak te bezoeken. Om een afspraak te maken, belt u 
naar het publieksbureau op het nummer 0313 – 48 13 13.

Oproep Wijkraad Binnenstad: Wat kan er beter in 
de binnenstad van Doesburg?
De gemeenteraadsverkiezingen vinden al weer 
over twee maanden plaats. De wijkraad Binnenstad 
organiseert daarom op dinsdag 8 maart in De Waag 
een informatieavond. De vijf politieke partijen zullen 
met de bewoners uit de binnenstad in debat gaan en 
vragen beantwoorden. Hierdoor kunnen deze bewoners 
een goed afgewogen keuze maken aan welke partij zij 
hun stem willen geven. De binnenstad kent zijn eigen 
specifieke problemen zoals de vergrijzing, de voor-
nadelen van het toerisme, wateroverlast om er een paar 
te noemen.

Om organisatorische redenen moet er op die avond een 
strak tijdsschema gehanteerd worden. Vooraf krijgen 
de huidige gemeenteraadsfracties een vijftal stellingen 
toegezonden waar ze hun zienswijze op moeten geven. 
Elke partij krijgt een gelijk aantal spreek minuten om 
hun zienswijze op de gepresenteerde stellingen te 
geven. Deze stellingen zijn een samenvatting van de 
ingezonden wensen/opmerkingen die de bewoners van 
de binnenstad vanaf nu tot 1 februari kunnen mailen. 
Bijvoorbeeld vragen over een snelheidsbeperking op de 

buitensingels, de parkeerdruk en handhaving etc. De 
stellingen en de zienswijze van elke partij kunnen door 
de bewoners dan vanaf begin maart onder andere op 
onze website worden bekeken.

De gemiddelde Doesburger weet precies wat er allemaal 
mis is in ons mooie Hanzestadje. Het moet daarom 
niet moeilijk zijn om uw wensen kenbaar te maken. Wij 
hebben, als bestuur van de wijkraad, de afgelopen vier 
jaar de samenwerking met het college en de raadsleden 
als heel erg plezierig en nuttig ervaren. Er is in deze 
periode veel gerealiseerd of in gang gezet. Een mooi 
voorbeeld is bijvoorbeeld de aanpak van de Kloostertuin. 
Toch zullen er ongetwijfeld nog punten zijn die beter 
kunnen. Daarom is het nu uw kans om deze wensen aan 
de nieuwe raadsleden duidelijk te maken. De wijkraad 
ontvangt uw wensen of verbeterpunten graag voor 1 
februari via de mail info@wrbinnenstaddoesburg.nl of 
telefonisch via Henny Slokker tel 0612398294. Met de 
beantwoording zullen de verschillende fracties “kleur” 
moeten bekennen zodat u een wel overwogen keuze kan 
maken.

De omikronvariant verspreidt zich heel snel. 
Daarom is het belangrijk dat iedereen die al 

eerder gevaccineerd is een boosterprik neemt. 
Zodat je weer veel antistoffen in je lichaam hebt. 

En dus goed bent beschermd tegen corona en 
ziekenhuisopname. 

Bescherm jezelf en de mensen om je heen!

Ben je boven de 18? Wacht niet op je uitnodiging. 
Maak nu direct online je afspraak.

Boost je weerstand sky high op 
coronavaccinatie-afspraak.nl!


