
Ontwerp Projectplan Waterwet Optimalisatie watersysteem 
Beinum – Doesburg ter inzage
Vanaf 27 februari ligt het ontwerp 
projectplan Waterwet voor de 
herinrichting van zeven vijvers van de 
Doesburgse wijk Beinum ter inzage. 
Het doel van de maatregelen is om de 
waterkwaliteit te verhogen, piekbuien 
beter te kunnen opvangen en de 
leefbaarheid in de wijk te vergroten. 
De gemeente Doesburg en het 
Waterschap Rijn en IJssel hebben dit 
inrichtingsplan opgesteld in nauw overleg 
met wijkbewoners en de gemeente 
Doesburg. De opbrengst van al die 
gesprekken is zoveel mogelijk in het plan 
verwerkt. Het inrichtingsplan betreft de 
watermaatregelen waar het waterschap 
verantwoordelijk voor is maar ook 
de inrichting van het openbaar groen 
rondom de vijvers waar de gemeente 
verantwoordelijk voor is. Het projectplan 
waterwet gaat uitsluitend over de 
watermaatregelen. 

De watermaatregelen betreffen het 
vervangen van de folie-laag onder de 
vijvers door een natuurlijke kleilaag. De 
folie, die voorkomt dat de vijvers droog 
vallen, is aan het eind van zijn levensduur. 
In de loop van de jaren heeft zich een 
sliblaag op het folie gevormd die voor 
waterkwaliteitsproblemen zorgt. Deze 
sliblaag wordt gebaggerd.
De nieuw in te richten vijvers kunnen 
meer water bergen in pieksituaties en 
houden het water langer vast door stuwen 
aan te brengen. Door middel van wadi’s 
die aangesloten worden op de vijvers kan 

het eventueel overtollige water infiltreren 
in de bodem. Daarnaast krijgen de 
vijvers een natuurlijker karakter door het 
plaatsen van natuurvriendelijke oevers 
en verder krijgen de vijvers een variabele 
diepte zodat verschillende soorten 
waterplanten zich kunnen ontwikkelen. 
Dat is goed voor de soortenrijkdom in en 
om het water.

Onderdeel van Naar buiten in Beinum
Het inrichtingsplan van de vijvers is een 
onderdeel van het grotere wijkproject 
‘Naar buiten in Beinum’, waarin het 
waterschap, de gemeente en inwoners 
gezamenlijk optrekken om het groen en 
water in de wijk een impuls te geven. De 

ontwerpen van de vijvers kunt u inzien of 
downloaden via de projectpagina https://
www.doesburg.nl/naar-buiten-in-beinum. 
Nieuws over de werkzaamheden en de 
andere onderdelen van Naar buiten in 
Beinum zijn ook terug te vinden op de 
projectpagina.

Afspraak maken
Om de plannen toe te lichten waren 
we liever met u persoonlijk in gesprek 
gegaan tijdens een inloopbijeenkomst, 
maar de Corona maatregelen maken 
dit helaas onmogelijk. Mocht u toch een 
persoonlijke toelichting op prijs stellen, 
dan kunt u hiervoor een afspraak maken 
zodat we u online, telefonisch of middels 

een bezoek kunnen informeren. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met de heer 
C.(Carlo) Egging, bereikbaar via c.egging@
wrij.nl. 

Zienswijzen indienen 
Het ontwerp projectplan Waterwet 
wordt digitaal bekendgemaakt en 
kan gedurende zes weken met 
de bijbehorende stukken worden 
geraadpleegd op de website: https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/
waterschapsblad.

Een belanghebbende heeft de 
mogelijkheid om haar of zijn zienswijze 
ten aanzien van het ontwerp projectplan 
Waterwet kenbaar te maken. Na de 
definitieve besluitvorming is beroep bij de 
rechtbank mogelijk.

Zienswijzen op dit ontwerpbesluit 
kunnen schriftelijk of mondeling naar 
voren worden gebracht. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gericht aan 
het college van dijkgraaf en heemraden 
van het Waterschap Rijn en IJssel, 
Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. 
Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar 
worden gemaakt bij K. (Kim) Zuidema 
via telefoonnummer 0314-369369 of 
k.zuidema@wrij.nl.

De sluitingsdatum is op 10 maart 2022. 
Het plan is in te zien op de pagina 
bekendmakingen en 
www.officielebekendmakingen.nl.

Gedicht van de stadsdichter
Nacht in januari 2022 

Zoektocht naar Evenwicht  
Verzwaard reik ik ’s nachts uit naar mijn digitale pen  

Om het evenwicht, de beschouwing te ontdekken  
Opgebouwd uit alles wie ik werd en ben  

Andermans woorden als vervagende vlekken 
Ik zie Waarheid als verstramd masker waaronder  
Twijfel en houvast verstrikken, aanzet tot dwalen  

We boetseren, blazen welgevallige geesten in, zonder  
Het oog en oor van Anderen, die eigen nieuws verhalen 

De echt ware geest die wij ademen dient op te gaan  
In afwijkende gedachten die in ons allen leven  

Opdat Doesburgers, door gekoesterd evenwicht blijven staan  
Elkaar groei van wederzijds respect blijvend geven  

En wie daar buiten valt geheel neutraal, al diegenen  
Zullen hun levenslot eenvoudig dragen  

Want niemand mag Rechten gijzelen of nemen  
Zonder het gezicht van alle geesten oprecht te bevragen

Zeg Mantelzorger, je kunt bij ons terecht! 
Als mantelzorger vervul je een belangrijke 
rol, waar je niet zomaar mee kunt 
stoppen. Vaak doe je dit naast jouw 
reguliere baan, gezinsleven, eigen 
huishouden, sociale contacten, sport 
en hobby’s. In Nederland voeren 4,4 
miljoen mantelzorgers samen 70% van 
de zorgtaken uit. Het takenpakket heeft 
ongetwijfeld op enig moment ook effect 
op jouw eigen leven.

Caleidoz biedt op diverse manieren hulp 
in de ondersteuning en begeleiding van 
mantelzorgers. 
-  Inzet van vrijwilligers om te 

ondersteunen en/of helpen bij de 
mantelzorgtaken  

-  Informatie en advies door de  

 
Mantelzorgconsulent. Elke 
donderdagochtend is er een 
inloopspreekuur op de Linie 4  
van 09:30 – 11:00. Wees welkom!  
Je kunt bij ons terecht!  

-  Organiseren van lotgenotencontact bij 
het Mantelzorgcafé 

Caleidoz Welzijn zet zich, vanuit 
verschillende locaties, in voor jong en 
oud. Onze servicedesk staat van maandag 
t/m vrijdag van 09:00 – 12.30 klaar voor al 
jouw welzijnsvragen: 0316 24 32 04

Voor meer informatie kun je ook kijken 
op www.caleidoz.nl of mailen naar 
servicedesk@caleidoz.nl 

Nieuws  
uit het stadhuis
2 februari 2022, week 5



 VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING 

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
24-01-2022  Ooipoortstraat 63, Het plaatsen van 

zonnepanelen
24-01-2022  Halve Maanweg 2, Het aanleggen van 

parkeerplaatsen
24-01-2022  Eekstraat 13 a, Het tijdelijk bewonen van 

een stacaravan

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.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:
24-01-2022  Paardenmarkt 6, Het plaatsen van 

zonnepanelen 

Het verlengen van de beslistermijn is een 
voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht. Dit is een beslissing 
waartegen geen bezwaar en/of beroep mogelijk is.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
24-01-2022  Koppelweg 1b, Het tijdelijk bewonen van 

het bijgebouw

Bovenstaand besluit is per direct van kracht.

Bent u het niet eens met een bovenstaand besluit? Maak 
dan binnen 6 weken bezwaar na de verzenddatum. Dit 
kan digitaal óf per brief. Digitaal bezwaar maken doet 
u met uw DigiD via onze website: www.doesburg.nl/
bezwaar-maken. Schrijft u een brief? Leg hierin dan uit 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Richt de 
brief aan het college van burgemeester en wethouders 
gemeente Doesburg. Vergeet niet uw naam en adres, 

de datum en uw handtekening toe te voegen. Voeg bij 
voorkeur ook een kopie van het besluit toe.

Vanwege de corona maatregelen is het op dit moment 
niet mogelijk om fysiek stukken in te zien bij het Wabo-
loket. Bij interesse voor een verleende vergunning en 
de bijbehorende stukken, neem dan contact op met het 
Wabo-loket. Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag 
tussen 9:00 en 12:00 uur.

Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg, 
integrale mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 15 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.

 OVERIGE MEDEDELINGEN 

Openbare zitting centraal stembureau verkiezingen 
gemeenteraad 
De openbare zitting van het centraal stembureau voor de 
verkiezingen van de gemeenteraad van Doesburg over 
beslissing geldigheid van kandidatenlijsten, handhaving 
kandidaten en geplaatste aanduiding en het nummeren 
van de lijsten vindt plaats op 4 februari om 10.00 uur. 
Eerder werd het tijdstip 16.00 uur vermeld. Deze is 
digitaal te volgen via de link op de pagina www.doesburg.
nl/verkiezingen. 

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.

Stel uw vraag aan ons
De Vraagbaak is dé plek waar inwoners en professionals 
van Doesburg terecht kunnen met vragen over meedoen 
in de samenleving, werk, geld of welzijn. Onze consulenten 
denken met u mee met al uw vragen. Samen met u zoeken 
we naar een antwoord. En anders zoeken we de juiste 
deskundige in ons netwerk om u verder te helpen. Zo 
maken we samen meedoen in Doesburg mogelijk.

Wilt u contact met een 
van onze medewerkers? 
Dat kan. Bel ons of kijk 
op de website voor het 
maken van een afspraak 
en meer informatie.

De Linie 4, 6982 AZ Doesburg • (0313) 48 13 85 • vraagbaak@doesburg.nl 
www.vraagbaak.nl

alle gegevens 
op een rijtje

Ik wil meer mensen 
leren kennen.

Ik kan me niet meer goed 
in huis verplaatsen.

Mijn kind voelt zich niet fijn. 

Ik zou iemand 
willen helpen. 

Corona-testlocatie op de Linie blijft langer open 
De corona-testlocatie in het Jongerencentrum blijft nog 3 
weken langer open. De tijdelijke testlocatie blijft nog tot 
en met donderdag 17 februari geopend voor mensen die 
twijfelen of zij Corona hebben.  

Medewerkers van de GGD zijn er op dinsdag en 
donderdag. Er kan zonder afspraak worden getest 
tussen 10.00 en 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. 
Jongerencentrum 0313 is gevestigd aan de Linie 2.


