
Boombeheer, snoei, kap en herplant 

Momenteel wordt er weer gewerkt aan 
bomen in Doesburg door de aannemer 
In het groen. Deze week wordt op een 
aantal plekken nog wat snoeiwerk uit-
gevoerd. Dit betreft bomen waarvoor 
geklommen moet worden en enkele losse 
snoeiklussen. Vervolgens wordt een aan-
tal bomen gekapt waarvoor eerder in het 
jaar kapvergunningen zijn aangevraagd. 
Daarnaast worden er weer veel bomen 
geplant: dit plantseizoen planten we ruim 
30 bomen. 

Het betreft hier voornamelijk herplant van 
bomen die we in het afgelopen jaar heb-
ben moeten weghalen. Hiervan planten 

we er 12 langs de Seringenlaan in De Ooi, 
ter vervanging van de berken die in de 
loop van de tijd uit deze plantvakken zijn 
gehaald. Met de nieuwe aanplant van zuil-
vormige amberbomen staat deze straat er 
straks weer mooi groen bij. Enkele kap- en 
snoeiklussen uitgelicht: 

-  Vijver Molengaarde / vlakbij Angerlo-
seweg 3: knotten van 1 wilg. De wilg is 
aangetast door zwammen. Uit veiligheid 
wordt de wilg op 4 meter afgezaagd, 
zodat de boom nog een tijdje mee kan 
gaan. 

-  Contre escarpe 14: kappen 1 zieke kas-

tanje, herplant met amerikaanse eik 

-  Nahuyssingel / Achterzijde Harmonie: 
kappen 1 dode esdoorn, herplant els 

-  Berm van fietspad naast Ubbink / vlakbij 
Panovenweg: kappen van 2 dode bomen, 
herplant 2 zuiliepen 

-  Berm van fietspad Barend Ubbinkweg 
2: kappen van 1 dode linde, herplant 1 
dode linde 

-  Koppelweg: 1 dode esdoorn aan Koppel-
weg in berm van Looierspark, ter hoogte 
van #18, herplant met 1 esdoorn 

Heb hart voor Beinum. Doe mee!

Het hart van Beinum, het centrum, is aan 
vernieuwing toe. Dat gaat nu gebeuren! 
Hoe het nieuwe centrum van Beinum er-
uit gaat zien is alleen nog niet bekend. Dat 
is mede aan jou! 

De afgelopen periode is er door de ge-
meente Doesburg al veel aandacht ge-
weest voor het betrekken van inwoners 
in Beinum. Na Naar Buiten In Beinum 
en Omgevingsplan Beinum is het nu tijd 
voor het centrum van Beinum. Het parti-
cipatiebureau EMMA nodigt je daarom in 
opdracht van de gemeente Doesburg uit 
om mee te doen om samen met andere 
betrokkenen te komen tot een nieuw 
kloppend hart van Beinum. Een centrum 
dat voldoet aan de wensen en eisen van 
de inwoners en gebruikers van dit gebied!

Het belooft een mooie reis te worden. 
Een traject waarin we de straat op gaan. 
Samen op zoek naar verhalen over wat 

er wel en niet hoort op deze fijne plek 
midden in de grootste wijk van Doesburg. 
We gaan van wensen via schetsen naar 
ontwerpen. Ieder met z’n eigen inbreng 
en onder begeleiding van experts. Samen 
hopen we het hart van Beinum echt te 
laten kloppen! 

Op dit moment wordt het proces uitge-
werkt. Hoe word je als inwoner betrokken, 
wat kan jouw bijdrage zijn? Alle inwoners 
van Beinum krijgen binnenkort een kaart 
in de bus waarin dit uitgelegd wordt. 
Daarna wordt er de mogelijkheid geboden 
hierover met elkaar in gesprek te gaan 
in de wijk. Wil je mee de wijk in en dus 
ook een bijdrage leveren door bij wijkbe-
woners op te halen hoe zij dit proces als 
succesvol zien? Doe dan mee! Meld je dan 
aan via aanmelding@doesburg.nl, o.v.v. Ik 
heb hart voor Beinum, en ga met andere 
betrokkenen op straat in gesprek over het 
voorgestelde participatieproces.

Benchmark huishoudelijk afval 2020
Doesburg doet jaarlijks, via Circulus, mee 
aan de benchmark huishoudelijk afval. 
De resultaten voor 2020 zijn inmiddels 
binnen. Wethouder Birgit van Veldhuizen: 
“Met trots presenteer ik deze benchmark. 
Ik ben blij met onze inwoners die steeds 
beter het afval van de grondstoffen gaan 
scheiden. Goed voor het milieu!”

In de benchmark huishoudelijk afval wor-
den o.a. de milieuprestaties en de kosten 
op het gebied van huishoudelijk afval 
vergelijken met andere vergelijkbare ge-
meenten en tussen de verschillende aan-
deelhoudende gemeenten van Circulus.

Doesburg doet het goed! 
Doesburg scoort goed wat betreft de 
afvalbeheerkosten, hoeveelheid huis-
houdelijk afval, hoeveelheid restafval en 
het scheidingspercentage. De gemeente 
Doesburg feliciteert de inwoner van Does-
burg met dit goede resultaat. 
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 VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING 

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
02-02-2022 Beinum, OV optimalisatie watersysteem 
02-02-2022 Beinum, OV kappen bomen
03-02-2022 Kerkstraat 35, het plaatsen van reclame
05-02-2022 Molengaarde 7, aanvraag raam
07-02-2022  Eekstraat 18, waterglijbanen en zwembad 

IJsselstrand
07-02-2022 Lindewal 5, bouwen van een schuur
08-02-2022  Windmolenstraat 18, het plaatsen van 

zonnepanelen
08-02-2022 Rogacker 19, wijzigen van de voorgevel
08-02-2022 Bergstraat 67, aanvraag zonnepanelen
09-02-2022  Kloosterstraat 15, verbouwing kapel 

Arsenaal

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.

Ontvangen melding(en)
De volgende melding(en) is ontvangen op:
07-02-2022 Koepoortstraat 37, Verwijderen van asbest

Bij een melding kan geen zienswijze ingediend worden. 
U kunt de gemeente verzoeken om handhavend op te 
treden bij (vermeende) overtredingen van de wet.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning door de 
aanvrager
De aanvrager heeft tijdens de behandeling voor het 
volgende plan de aanvraag ingetrokken op:
16-12-2021  Kerkstraat 35, het verwijderen van de luifel 

en wijzigen van handelsreclame

Tegen het intrekken van een aanvraag door de aanvrager 
kan geen bezwaar ingediend worden.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

31-10-2021  Ooipoortstraat 69, het realiseren van 
een uitbouw, slopen en bouwen van 
bijgebouwen

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:
31-10-2021  Ooipoortstraat 69, het realiseren van 

een uitbouw, slopen en bouwen van 
bijgebouwen

Bovenstaand besluit  is zes weken na de datum van 
verzending 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 1 maart 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.

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.

Kersten Hulpmiddelen heeft sinds kort een Hulpmid-
delen Servicepunt. Hier kunt u terecht als u een kleine 
reparatie wilt laten uitvoeren aan uw Wmo-hulpmiddel of 
wanneer u vragen over het hulpmiddel hebt. 
Het spreekuur is iedere laatste dinsdag van de maand, 
van 10.00 tot 12.00 uur aan de Turfhaven in Doesburg. 
Het is niet nodig om een afspraak te maken! Uiteraard 
worden de huidige coronamaatregelen in acht genomen.

Kleine reparaties
Met een servicepunt wordt het nog gemakkelijker voor 
inwoners van de gemeente Doesburg om kleine repara-
ties uit te laten voeren door een monteur van Kersten. 
Bijvoorbeeld het nakijken van de scootmobielbanden, het 
aanpassen van het rijprogramma of het controleren van 
een remblokje in de handbike. 

Voor grotere reparaties, zoals het repareren van een 
accu of een reparatie aan een hulpmiddel die u niet mee 
kunt nemen naar het servicepunt, kunt u telefonisch 
een afspraak maken via 088 – 5509010. De monteur van 
Kersten Hulpmiddelen komt de reparatie vervolgens bij u 
thuis uitvoeren.

Spreekuur Kersten Hulpmiddelen Servicepunt:
elke laatste dinsdag v/d maand
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