
Bomensnoei en -kap in de zomer van 2022

Kandelaberen
Naast het regulier snoeien worden 
een aantal bomen gekandelaberd. 
Kandelaberen is een maatregel waarbij we 
takken tot dicht bij de stam afzagen. Het 
kandelaberen doen we liever niet. Maar 
wanneer deze methode is gekozen bij een 
boom, moeten we dit om de zoveel jaar 
herhalen. De nieuwe takken zullen anders 
te groot worden en daarmee uitbreken. 
Deze zomer kandelaberen we een aantal 
Platanen langs Sportzaal Beumerskamp, 
de Kraakselaan en burg. Kaiserplein. 
Daarnaast hanteren we deze methode bij 
een aantal Haagbeuken in het Molenveld.

Bomenkap
Tot slot gaan we een aantal bomen in 
Doesburg kappen. We vragen hiervoor 
kapvergunningen aan. In de regel betreft 
het bomen die uit veiligheidsoverweging 
gekapt moeten worden. De meeste 
bomen willen we in de herfst gaan 
vervangen. Hieronder lichten we een paar 
bomenkap maatregelen uit:

Italiaanse Populier Schout bij nacht 
Doormansingel 16
Bij deze Italiaanse Populier is een 
van de grote takken / meerstammen 
uitgebroken met een storm. Tijdens 

de opruimwerkzaamheden van deze 
tak, werd een grote holte ontdekt in 
het midden van de boom. Aangezien 
de overige takken/stammen erg hoog 
zijn, willen we voorkomen dat die ook 
uitbreken. Door de hoogte van de boom 
en de lastige locatie (aan het water), 
is hier groot materieel voor nodig. De 
boom zal met een hefkraan in delen 
worden ontmanteld en afgevoerd. Het 
risico van uitbraak is hier moeilijk in 
te schatten, maar de gevolgen kunnen 
groot zijn. Vandaar dat we deze kap zo 
snel mogelijk willen uitvoeren en niet de 
bezwarentermijn willen afwachten. Deze 
kap staat op de planning voor augustus.

Zeven Paardenkastanjes Barend 
Ubbbinkweg – Ooipoort 
De Paardenkastanjes aan de Barend 
Ubbinkweg en Ooipoort houden we al 
een hele tijd in de gaten. Vorig jaar is 
er al een forse tak uitgescheurd in een 
storm. Aangezien de bomen erg mooi 
en beeldbepalend zijn, wilden we ze 
toch graag behouden. We probeerden 
daarom met snoeien gevaarlijke situaties 
te voorkomen. Toch is afgelopen jaar 
opnieuw een tak uitgebroken, dit keer 
zonder enig zuchtje wind. Hierdoor 
hebben we de afweging moeten maken 

om de bomen toch te vervangen. 
Momenteel loopt er een kapaanvraag. De 
kap en vervanging willen we in de herfst 
uitvoeren.

Twee Paardenkastanjes Veerpoortdijk
Bij een Paardenkastanje langs de gracht 

aan de Veerpoortdijk is met een storm 
een grote tak uitgescheurd. Daarbij is 
ook schade ontstaan aan de Kastanje 
die ernaast staat. Om meer schade in de 
toekomst te voorkomen, willen we beide 
Kastanjes kappen en vervangen. Deze klus 
staat voor in de herfst gepland.  
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In de komende zomerperiode gaan we weer bomen snoeien in Doesburg. Dit keer 
worden de bomen in de wijk de Ooi en de Lage Linie bekeken en indien nodig 
gesnoeid. We doen dit alleen voor de bomen die in beheer zijn van de gemeente 
Doesburg. De snoei staat gepland vanaf de tweede helft van augustus. Het gaat 
om een reguliere snoei: vooral dood hout en (toekomstige) gevaarlijke takken 
worden gesnoeid.  

Doe mee met Broze Aarde en meld je aan!
Het gaat een heel bijzonder weekend 
worden, zaterdag 10 en zondag 11 
september in Doesburg! Niet alleen 
voor volwassenen maar vooral ook 
voor kinderen. In de Martinikerk is 
een uitvoering van een bijzonder 
muziekstuk. De tekst is van de Zuid-
Afrikaanse dichteres Antjie Krog. 
De muziek van de Zuid-Afrikaanse 
componist Antoni Schonken. Het 
muziekstuk gaat over onze kwetsbare, 
Broze Aarde.

Er zijn ook allerlei gratis activiteiten voor 
kinderen. Wie meedoet leert op een 
leuke manier iets over de kwetsbaarheid 
van onze broze planeet Aarde. Er zijn in 
de Martinikerk activiteiten die te maken 
hebben met de natuur, zoals het maken 

van vogelbroedkastjes en insectenhotels. 
Maar er is meer: je kunt samen met 
Rosalie de Graaf, van RoosArt, bij LOC17 
je eigen kunstwerk maken.

Meedoen?
Wil je meedoen? Geef je dan op via 
meedoen@brozeaarde.nl. Wat we 
nodig hebben is je naam, adres, 
telefoonnummer, leeftijd, school. Doe 
je op zaterdag mee met Groep 2, laat 
dan weten wat je wil maken. Als er veel 
aanmeldingen zijn wordt er geloot.

PROGRAMMA
Zaterdag 10 september in de 
Martinikerk
Groep 1 / 10.00 - 12.00 uur: maken van 
een koolmeeshuisje, 7 - 9 jaar.

Groep 2 / 13.00 - 15.00 uur: maken van 
een insectenhuis, koolmeesjeshuisje of 
mussenhotel, 10-12 jaar.

Wat je maakt mag je meenemen naar 
huis. Breng zelf een hamer, nijptang en 
liniaal of rolmaat mee. Er zijn in elke 
groep 30 plaatsen beschikbaar. nb. 
Voor Groep 1 zoeken we nog handige 
en creatieve ouders om te helpen bij de 
begeleiding van de kinderen. Interesse? 
Geef je dan op bij de aanmelding!

Zondag 11 september, LOC17
Galaxy Art Workshop met Rosalie de Graaf 
van RoosArt
Groep 1 / 09:00 uur – 10:00 uur, 
9 en 10 jaar.
Groep 2 / 10:15 uur – 11:15 uur, 

11 en 12 jaar.
Groep 3 / 11:30 uur – 12:30 uur, 
13 tot 15 jaar.

Je mag je zelfgemaakte kunstwerk 
meenemen naar huis. Er zijn in elke 
groep 30 plaatsen beschikbaar. Doe oude 
kleren en schoenen aan! Je krijgt een 
schort maar er kan verf op je kleding of 
schoenen terecht komen. Bij mooi weer 
is de Galaxy Art Workshop buiten, bij 
slecht weer binnen. nb. De verf is slecht 
uitwasbaar. Organisatie Broze Aarde is 
niet verantwoordelijk voor verf op kleding 
of schoenen.

Kijk voor meer informatie op  
brozeaarde.nl



Colofon

Stadhuis Doesburg
Philippus Gastelaarsstraat 2
Postbus 100, 6980 AC Doesburg

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

Wij helpen u op afspraak.
Het KCC/Publieksbureau werkt op afspraak. Hiermee kunnen 
wij verzekeren dat u altijd op tijd en op de juiste manier 
geholpen wordt.
Wilt u een nieuw paspoort, rijbewijs of hebt u een ander 
product nodig ?  Maakt u dan eerst een afspraak onder 
nummer 0313-481313.  

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
21-07-2022 2022OMG0090  Meipoortstraat 10  
  Voeren van handelsreclame en wijzigen van 

de gevel
24-07-2022  2022OMG0091  Broekhuizen 24  

Uitbreiden tuinhuis
25-07-2022 2022OMG0092  Ooipoortstraat 9  
 Voeren van handelsreclame
26-07-2022 2022OMG0093  Bingerdenseweg 31  
 Realiseren van een aanbouw
26-07-2022 2022OMG0094  Kosterstraat 6  
 Schilderen van de woning
 
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
De volgende melding(en) is ontvangen op:
20-07-2022 2022MLS0015  Markt 11   
 Melding verwijderen 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.
 
Geaccepteerde melding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
18-07-2022  2022MLS0014  Forsythiastraat 26  

Melding verwijderen asbest
 
Bij een melding kan geen bezwaar ingediend worden. 
U kunt de gemeente verzoeken om handhavend op te 
treden bij (vermeende) overtredingen van de wet. 
 
Verleende omgevingsvergunning, reguliere proce-
dure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
26-07-2022  2022OMG0056 Diverse locaties   

 Plaatsen informatiepanelen verdwenen  
monumenten

27-07-2022`  2022OMG0042 Lindewal 5   
Realiseren van een schuur/duivenhok

27-07-2022 2022OMG0050 Bergstraat 38  
 Realiseren van zonnepanelen
27-07-2022 2022OMG0059 Koppelweg 19  
 Realiseren van een nokverhoging
 
Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.
 
Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
 procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
28-07-2022  2022OMG0060 Koepoortstraat 42  

Dakrenovatie en plaatsen zonnepanelen
 

Bovenstaand(e) besluit(en) is/zijn 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, inte-
grale mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 16 augustus 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 
https://www.doesburg.nl/welstand.

OVERIGE MEDEDELINGEN

Het College van burgemeester en wethouders van 
Doesburg maakt bekend dat zij heeft besloten om de 
bijhouding van de persoonslijst van onderstaande 
persoon/personen ambtshalve op te schorten met 
de aanduiding ‘Onbekend’ omdat uit een ingesteld 
onderzoek geen uitsluitsel is verkregen omtrent de 
verblijfplaats van:

De heer J.J.A. Liplijn, geboren 27-11-1971, ambtshalve 
uitschrijving per 16 februari 2022
Besluitdatum: 26 juli 2022

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken 
na besluitdatum een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het College van burgemeester en 
wethouders, Postbus 100, 6980 AC Doesburg. Tevens 
kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, 
sector bestuursrecht, worden gevraagd een voorlopige 
voorziening te treffen.

Vrijwilligersvacatures Buurtacademie
Receptioniste / Buurtacademie Doesburg
Jij bent op zoek naar vrijwilligerswerk en waar geen dag 
het zelfde is? Kom dan ons team versterken.
Voor de dinsdagmiddag van 12:30 – 16:00 uur vanaf 
september.

Voorzitter / Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys
Tot zijn spijt moest onze voorzitter om 
gezondheidsredenen het voorzitterschap van de stichting 
neerleggen. Daarom willen wij graag een voorzitter die 
met onmiddellijke ingang de taken van de voorzitter 
op zich kan nemen.Bijvoorbeeld het voorzitten van de 
maandelijkse bestuursvergadering en het toezien op het 
reilen en zeilen van de stichting.

Penningmeester / Stichting Ontmoetingsruimte 
Grotenhuys
Als Penningmeester beheer je de financiën van de 
stichting. Dit is een kleine greep uit de takenlijst.
•  Bijhouden kasboek (Excel) voor kleine uitgaven en 

inkomsten van de stichting via de kas 
•  Opstellen en versturen van facturen + check op betaling 

ervan.

Meer informatie over deze vacatures?
De vrijwilligersvacaturebank is onderdeel van de 
Buurtacademie. Neem voor meer informatie over de 
vacature contact op: 0313-712 400 of kijk op www.
circulus-berkel.nl/buurtacademie-doesburg  
Sas de Jeu, 06 – 83 20 91 81, Sas.de.Jeu@circulus.nl
Gerti Bregulla, 0313 – 712400,  
gerti.bregulla@doesburg.nl

dsbamlin
Notitie
Tekst valt van de pagina. Misschien kan de kop ook nog iets opvallender? Met een gekleurd kader, zoals 'overige mededelingen'.


