
De stadsmuur van Doesburg voor het eerst in kaart gebracht
Rioolvervangingen in de binnenstad 
leggen middeleeuwse historie bloot

Doesburg verloor al vrij vroeg haar 
middeleeuwse stadsmuren. De aanleg van 
de vestingwerken rond 1610 en de sloop 
ervan door de Fransen in 1672 zorgden 
ervoor dat de middeleeuwse stadsmuren, 
torens en poorten al eeuwenlang uit het 
stadsbeeld zijn verdwenen. Tot voor kort 
was daarom ook weinig bekend over 
exacte ligging, de datering en fasering 
van de bouw en het uiterlijk van de 
ommuring. Archeologisch onderzoek 
tijdens de rioolvervangingen in de 
Doesburgse binnenstad brengt hier in 
enkele jaren tijd verandering in. 

Op de kruising van de Ooipoortstraat met 
de Ooipoort werd twee weken geleden bij 
rioleringswerkzaamheden de fundering 
van de middeleeuwse stadsmuur van 
Doesburg gevonden. In tegenstelling tot 
wat eerder werd bericht gaat het niet om 
meerdere muren maar om één stadsmuur. 
De stadsmuur ter plaatse was 1,15 meter 
dik en had aan de stadszijde een weergang 
op gemetselde bogen, waarmee de muur 
in totaal 2,60 meter dik was. De situatie 
is vergelijkbaar met de stadsmuren 

van Zutphen waarvan nog grote delen 
behouden zijn. Vermoedelijk werd in de 

16e eeuw aan de buitenzijde van de muur 
een steunbeer gemetseld om de stadsmuur 
overeind te houden. Dat was nodig omdat 
men na 1500 een aarden wal tegen de 
weergang van de muur aanlegde zodat de 
stadsverdediging nog beter bestand was 
tegen de kracht van het vuurgeschut. De 
oude stadsmuren konden dan soms de 
gronddruk niet aan en begonnen te hellen. 
Ook repareerde men de stadsmuur, blijkt 
uit de gevonden resten. 

De stadsmuur aan de Ooipoort is 
vermoedelijk gebouwd tussen 1350 en 
1400. Kort ervoor werd het stadsgebied 
van de Ooipoortstraat en Meipoortstraat 
aan het oudste Doesburg toegevoegd. 
Voor die tijd lag de stadsgrens bij de 
Kloosterstraat en Boekholtstraat. Men 
begon niet altijd meteen een stadsmuur 
te bouwen, zo is uit archeologisch 
onderzoek gebleken. Eerst legde men 
een aarden verdedigingswal aan met de 
grond die uit de gracht werd gegraven. 
In tweede instantie, soms een halve 
eeuw tot een eeuw later, verving men de 
aarden wal door een bakstenen muur. 
Het is niet de eerste keer dat de 
Doesburgse stadsmuren gevonden 
worden. In 2008 kwam al een stuk van 

de Ooipoort op dezelfde kruising aan het 
licht. In 2018 werd de stadsmuur aan 
de Koepoortwal aangesneden. In 2019 
werd aan de Lindewal een groot deel 
van de stadsmuur blootgelegd. In 2020 
passeerde het nieuwe riool de stadsmuur 
aan de Meipoort. In alle gevallen gingen 
de rioolvervangingen gepaard met 
een archeologische begeleiding van de 
werkzaamheden. Die worden uitgevoerd 
door het archeologisch veldteam van de 
gemeente Zutphen, waarmee Doesburg 
een nauwe samenwerking heeft. 

Woordvoerder van de gemeente 
Doesburg: “wij zijn erg content met 
de wijze waarop de archeologen 
werken. Van zowel de aannemer als 
vanuit directie en toezicht niks dan 
lof. Samenwerking loopt perfect. Bij 
vondsten wordt er direct geschakeld 
met archeologie. In de sleuf komen 
de archeologen na melding meteen 
ter plaatse om de vondsten te 
documenteren. Hoofdreden van de 
ontstane vertraging is echter het 
slechte weer geweest tezamen met de 
onderzoeken naar in de weg liggende 
leidingen waarvan niet bekend was wie 
de beheerder was “.
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Tien studenten Tuin & Landschap 
van het Zone.college in Doetinchem 
toonden hun creatieve ideeën om de 
biodiversiteit te vergroten van een 
deel van de kade in Doesburg. Deze 
plannen presenteerden ze afgelopen 
maandag 25 oktober aan Waterschap 
Rijn en IJssel, gemeente Doesburg en 
bewoners. De creatieve ideeën vormen 
input voor het vergroenen van de kade 
in Doesburg.

Adviesbureau opgericht
Waterschap Rijn en IJssel en gemeente 
Doesburg zijn de opdrachtgevers voor 
dit project. Zij zien een kans om op 
sommige plekken in hun gebied de 
biodiversiteit te vergroten. Samen met 
IVN Gelderland stelden ze jongeren 
in staat om hierin mee te denken. De 
studenten Tuin & Landschap van het 
Zone.college Doetinchem vormden in 
mei 2021 zogenaamde adviesbureaus, elk 
bestaande uit drie leerlingen.  
De studenten bezochten onder meer 

de dijklocatie, interviewden experts, 
deden een buurtonderzoek én ze hielden 
rekening met de karakteristieken van 
het Achterhoekse landschap. Onnika 
van Oosterbosch, projectleider bij IVN 
Gelderland: “Dit project is onderdeel van 
het Jongeren Adviesbureau Achterhoek, 
waarbij leerlingen van verschillende 
scholen in de Achterhoek met lokale 
vraagstukken van echte opdrachtgevers 
aan de slag gaan.”

Deskundige jury
De creatieve concepten varieerden 
van onder meer bloemenmengsels tot 
prairiebeplanting.
Eén voor één presenteren de groepjes 
hun werk aan de deskundige jury. Die 
beoordeelde of de ideeën vernieuwend 
en haalbaar waren. De jury bestond uit 
Anna Wegner, ecoloog bij Waterschap Rijn 
en IJssel, Susan Zweers, dijkinspecteur 
bij Waterschap Rijn en IJssel, Tjeerd 
Broersma, beheerder Groen bij 
gemeente Doesburg, en Peter Krijnen, 

buurtbewoner bij De Vrijheid. 
De jury was enthousiast over de brede 
blik van de hoveniers-in-wording en de 
manier waarop zij de verbinding met de 
omgeving aangingen. Ook de leerlingen 
zelf waren enthousiast over het project: 
“We zijn eigenlijk altijd in een tuin bezig. 
Een opdracht op een dijk vraagt toch 

weer wat anders van ons, we worden 
gedwongen om verder te kijken.”
De ideeën van de leerlingen worden 
meegenomen in de verdere plannen van 
het waterschap en de gemeente waarbij 
de veiligheid van de bewoners achter de 
dijk altijd voorop staat.

Doetinchemse studenten tonen ideeën voor meer biodiversiteit 
op de kade in Doesburg



BESTUURSVERGADERINGEN

Raadsvergadering
NB: Sinds oktober 2021 vergaderen raad en commissies 
weer fysiek in de Raadzaal van het stadhuis. Ook 
publiek en pers kunnen vergaderingen weer bijwonen. 
Maar heeft u Corona-gerelateerde klachten (bijv. 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging tot 38 graden Celsius, en/of plotseling 
verlies van reuk of smaak) laat u dan bij de GGD testen 
en blijf thuis tot de uitslag bekend is.   
De vergaderingen kunnen ook live gevolgd worden via 
de website: https://doesburg.raadsinformatie.nl/live. 
Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / 
diana.voorhof@doesburg.nl  

Op donderdag 4 november 2021 om 19:30 uur vergadert 
de gemeenteraad van Doesburg.
De agenda vermeldt de volgende punten:
-  Opening
-  Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid J.J.M. 

van der Pool
-  Mededelingen en vaststellen definitieve agenda
-  Programmabegroting 2022-2025
-  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:
21-10-2021  Ooipoortstraat 44, het vervangen van een 

stalen balk en herstellen van het stucwerk
21-10-2021  Barend Ubbinkweg t.h.v. 2, het kappen van 

een dode lindeboom in de openbare ruimte
22-10-2021  Koppelweg t.h.v. 18, het kappen van een 

dode esdoorn in de openbare ruimte
22-10-2021  Hermaat 153, het kappen van een esdoorn 

in de voortuin
26-10-2021  Koldeweij 5, het plaatsen van een 

sedumdak op de woning
27-10-2021  Coehoornsingel 9, het vestigen van een 

ontmoetingsplek met Timmerwerkplaats
28-10-2021  Molenveldsingel 17, het plaatsen van een 

dakkapel aan de achterzijde
 
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.
 

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
27-10-2021  Veerpoortstraat 39, het realiseren van een 

interne constructieve wijziging 
 
Bovenstaand besluit is per direct van kracht.
 
Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
10-27-2021  Kerkstraat 7, het vervangen van ramen en 

plaatsen van louvre luiken
 
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.
 
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 9 november 2021 
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.

VERGUNNINGEN

Verleende vergunningen / ontheffingen
APV
Zaaknummer: Z/21//017810
Aanvrager: Sinterklaascommissie 
Verleend: Evenementenvergunning 

Evenement:  Sinterklaasintocht
Omschrijving:  Intocht Sinterklaas en meet en greet voor 

kinderen
Datum/tijdstip: 13 november 2021
Locatie: Binnenstad 
Verzonden: 1 november 2021

Voor informatie over toestemmingen of het aanvragen 
van vergunningen kunt u contact opnemen met de 
vergunningverleners evenementen en horeca via 
het algemene telefoonnummer (0313) – 481 313 op 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 uur 
en 12.00 uur.

OVERIGE MEDEDELINGEN

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Doesburg 2021
Het college van burgemeester en wethouder van 
Doesburg heeft op 12 oktober 2021 de beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 
2021 vastgesteld.

De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Doesburg 2021 gaan in na bekendmaking. 
Via deze beleidsregels geeft het college duidelijkheid 
over haar kaders rondom de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning.

De beleidsregels liggen 6 weken na bekendmaking ter 
inzage bij de publieksbalie of kunnen teruggevonden 
worden op www.overheid.nl. 

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.

Ria van Halteren-Sins ontvangt een Koninklijke onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Burgmeester Loes van der Meijs-van de 
Laar reikte de Koninklijke onderscheiding 
Lid in der Orde van Oranje-Nassau 
uit aan de Doesburgse mevrouw Ria 
van Halteren. De onderscheiding vond 
plaats op 31 oktober in speeltuin de 
Kindervreugd Doesburg. De gedecoreerde 
ontving haar onderscheiding als 
dank, omdat zij naast haar jarenlange 
mantelzorgtaken zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
Doesburgse samenleving.

Mevrouw M.T. van Halteren-Sins 
is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau
Al 18 jaar is mevrouw Van Halteren 

vrijwilligster bij speeltuinvereniging 
Kindervreugd in Doesburg. Al 10 jaar 
heeft zij een bestuursfunctie waarvan de 
laatste 4 jaar als voorzitter.

Kindervreugd is veel meer dan 
een speeltuin, het vervult een 
maatschappelijke functie in de buurt.
Daarnaast is zij al jaren mantelzorger. 
Zij heeft haar zieke broer verzorgd tot 
zijn overlijden. Nu is zij mantelzorger 
voor haar zieke echtgenoot met ernstige 
fysieke beperkingen. Ook hij heeft zorg 
nodig die zij graag geeft. Kortom ze heeft 
en maakt tijd voor iedereen die belangrijk 
is in haar leven, zonder daar zelf veel voor 
terug te vragen.


