
‘Verboden toegang voor onbevoegden’ 
bord bij de pannakooi

Sinds de eerste week van augustus 
hangt er een ‘verboden toegang voor 
onbevoegden’ bord bij de pannakooi 
in Beinum. Deze kooi staat in de buurt 
van basisschool de Wetelaar en BSO de 
Wetelaar. Het bord is geplaatst vanwege 
overlast door jongeren. Leerlingen, 
ouders en medewerkers ervaren deze 
overlast tijdens de openingstijden van 

de school en BSO. In samenspraak met 
de Wetelaar, BSO, politie, jongerenwerk, 
boa’s en gemeente is daarom besloten 
om de kooi pas na 18.00 uur toegankelijk 
te maken voor personen boven de 13 
jaar. Overdag blijft de kooi toegankelijk 
voor personen onder de 13 jaar. Met de 
komst van dit bord kan de politie hierop 
handhaven.

Samen rattenoverlast aanpakken
Net als veel andere gemeenten merkt 
ook de gemeente Doesburg een toename 
van rattenoverlast. Dit is een gevaar voor 
onze gezondheid en daarom roepen we 
inwoners en ondernemers op samen met 
ons deze plaag(dieren) aan te pakken. We 
hebben uw hulp hard nodig.

Wat doen we als gemeente?
In heel Nederland zitten ratten in het 
riool. Als het riool gaten vertoont komen 
ze eruit. Hierop gaan wij nu het riool 
extra inspecteren en indien nodig direct 
repareren.
Wij zorgen ervoor dat alle voedselbronnen 
worden weggenomen of afgesloten. Onze 
boa´s gaan hierop extra controleren.
We gaan – in nauw overleg met een 
professionele bestrijder – vangkooien 
plaatsen. 

We zetten extra in op communicatie en 
voorlichting over dit probleem.

Waar hebben we u bij nodig?
Wij verzoeken u mogelijke 
voedselbronnen voor ratten weg te 
nemen en geen etenswaren te laten 
slingeren. Voer dus ook nu geen vogels.
Wij vragen u om ruimte aan te bieden 
voor de vangkooien.
Wij vragen u het te melden als u een rat 
of een voedselbron voor een rat ziet. Dit 
doet u 24-7 via www.fixi.nl.
Heeft u in uw woning rattenoverlast, dan 
dient u zelf een erkende rattenbestrijder 
in te schakelen. 

Wij danken u hartelijk voor de 
medewerking!

Vragen?
www.ggdgm.nl
0800 8446 000

Scan de QR-code 
voor al onze locaties

Haal zonder afspraak 
dichtbij je coronavaccinatie!

Doesburg, Centrum
Kloostertuin 1, 6981 DW
• Woensdag 10 en 24 augustus 

van 08.30 tot 13.00 uur
• Hier staat de vaccinatiebus

Duiven, Centrum
Kastanjelaan 2, 6921 ES
• Woensdag 3, 17 en 31 augustus

van 08.30 tot 13.00 uur
• Hier staat de vaccinatiebus

Westervoort, Dorpsplein
Dorpsplein 98, 6931 CZ 
• Woensdag 10 en 24 augustus

van 08.30 tot 13.00 uur
• Hier staat de vaccinatiebus

Zevenaar, Raadhuisplein
Raadhuisplein 4, 6901 GN
• Iedere dinsdag van 08.30 tot 

13.00 uur
• Hier staat de vaccinatiebus

Vaccinatie

Nieuws 
uit het stadhuis
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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:
18-07-2022  2022OMG0100 Kerkstraat 1-3 

Terugbrengen van de winkelpui, luiken en 
isolerende beglazing

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.

Geaccepteerde melding(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
26-07-2022  2022MLS0015 Markt 11 Verwijderen 

asbest
29-07-2022  2022MLS0016 Schout bij Nacht 

Doormansingel 4 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. 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van maximaal zes weken:
08-06-2022  2022OMG0065 Lijsterbeslaan 7 

Realiseren van een poort

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:
29-07-2022  2022OMG0058 Schout bij Nacht 

Doormansingel 4 Wijzigingen aan woning
04-08-2022 2 022OMG0036 Broekhuizerwater 

Plaatsen rivierhout door RWS
04-08-2022  2022OMG0082 Kerkstraat 29 

Realiseren van zonnepanelen
04-08-2022  2022OMG0065 Lijsterbeslaan 7 

Realiseren van een poort
04-08-2022  2022OMG0097 Goudenregenstraat 49 

Plaatsen van een overkapping

Bovenstaande besluiten zijn 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.

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.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:

29-07-2022  2022OMG0072 Vijver Potsmaat 
Noodkap appelboom

29-07-2022  2022OMG0070 Zanderskamp 0-ong. 
Kappen 2 essen

29-07-2022  2022OMG0071 Koppenberch 0-ong. 
Kappen wilg

29-07-2022  2022OMG0076 Koepoortdijk 2a 
Kappen zwakke boom

01-08-2022  2022OMG0099 Burgemeester 
Nahuyssingel 30 Kappen dode boom

01-08-2022  2022OMG0079 Campstede 2 
Kappen van een boom

01-08-2022  2022OMG0077 Zanderskamp 0-ong. 
Kappen van 5 kersen

01-08-2022  2022OMG0078 Barend Ubbinkweg 
0-ong. Kappen van 7 kastanjes

01-08-2022  2022OMG0085 Zanderskamp 0-ong. 
Kappen van een esdoorn

01-08-2022  2022OMG0087 Veerpoortdijk 0-ong. 
Kappen van 2 kastanjes

Bovenstaande besluiten 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.

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
02-08-2022  2021OMG0127 Kerkstraat 11 

uitbreiden van het Lalique museum

Tegen bovenstaande besluit kan binnen 6 weken 
na bekendmaking beroep worden aangetekend. 
Het beroepsschrift dient gericht te zijn aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank 
Arnhem, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Leg in uw 
beroepschrift uit tegen welk besluit u beroep indient 
en waarom. Vergeet niet uw naam en adres, de datum 
en uw handtekening toe te voegen. Voeg bij voorkeur 
ook een kopie van het besluit toe.

Het besluit is per direct van kracht. Een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Als u dat toch wilt 
kunt u een verzoek tot voorlopige voorziening richten 
aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Burgers 
kunnen ook digitaal een verzoek om een voorlopige 
voorziening in dienen met een DigiD. Kijk op de site 
www.rechtspraak.nl voor de voorwaarden.

Alle verleende vergunningen en bijbehorende stukken 
kunnen worden ingezien bij 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 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.


