
Papierinzameling in 2021
Sinds 1 januari worden de papiercontainers 
in Doesburg een keer in de zes weken 
geleegd. De inzameling vindt overdag 
plaats op doordeweekse dagen, zet daarom 
uw papiercontainer voor 7.30 uur aan de 
weg. 

Uw inzameldagen
U vindt uw inzameldagen in de app van 
Circulus-Berkel of op de digitale kalender 
op www.circulus-berkel.nl. U kunt op 
de website uw afvalkalender inzien, 
downloaden of in uw digitale agenda 
zetten. Tip: Heeft u geen smartphone, 
tablet of pc? Dan kunt u bij Circulus-Berkel 
een print opvragen met uw inzameldata. 
Bel hiervoor tijdens kantooruren 0900 9552 
(normaal tarief, geen toeslag). 

Ondergrondse papiercontainers
Komt u een keer niet uit met uw 
papiercontainer? Dan kunt u uw oud 
papier ook gratis wegbrengen naar de 
ondergrondse containers voor papier. U 

vindt de papiercontainers op de volgende 
locaties: 
•  Beumerskamp
•  Bleekerskade
•  Goudenregenstraat
•  Halvemaanweg
•  Kloostertuin
•  Korte Koepoortstraat
•  Kraakselaan t.h.v. nr. 103
•  Van Brakellaan (achter Grotenhuys)

Recycleplein
Met uw milieupas kunt u uw oud 
papier ook gratis wegbrengen naar 
het Recycleplein. Ook handig als u veel 
kartonnen dozen hebt!

Openingstijden Recycleplein, 
Parallelweg Den Helder 4 Doesburg: 
dinsdag 12.00 - 17.00 uur
woensdag 12.00 - 17.00 uur
donderdag 12.00 - 19.00 uur
vrijdag 12.00 - 19.00 uur
zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Vandaag samen voor 
de energie van morgen

Duurzaam Doesburg 2050

Een Duurzaam Doesburg in 2050. Een belangrijk doel en een uitdagende ambitie. 
Haalbaar? Zeker! Mits we er samen voor gaan. Want de energietransitie vraagt wat van 
ons allemaal: doen en meedoen, denken en meedenken. Samen in beweging komen én 
aansluiten op bewegingen die er al zijn. Een Duurzaam Doesburg maken we samen!
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Een duidelijke route 
van nu naar 2050

 Gemeente Doesburg maakt onze energietransitie 
inzichtelijk en concreet met 6 werklijnen:

GEMEENTE
DOESBURG

Duurzaam Doesburg = Doen
Doen, daar gaat het om. Nu al anders kijken naar energie, nu al die eerste 
en volgende stappen zetten. Een Duurzaam Doesburg 2050 gaat over de 
toekomst, maar meer nog over vandaag. Wat we nu met elkaar in gang 
zetten en in beweging houden, hebben we straks goed voor elkaar. 

Kijk voor meer informatie op:  www.doesburg.nl

bekijk de 
routekaart

Voor de 
volledige route 

van nu naar 2050
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bedrijven & 
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Echtpaar Van der Moolen-Pardoel
60 jaar getrouwd
Maandag 4 januari feliciteerde 
burgemeester Loes Van der Meijs-Van 
de Laar het echtpaar Van der Moolen- 
Pardoel met hun 60 jarig huwelijk. De 
heer en mevrouw Van der Moolen-Pardoel 
namen blij verrast een bos bloemen en 

een mooie ets van Doesburg in ontvangst. 
Het echtpaar Van der Moolen-Pardoel 
trouwden op 27 december in 1960 in 
Heerlen en wonen al geruime tijd met 
volle tevredenheid in Doesburg.

Nieuws 
uit het stadhuis
13 januarI 2021, week 2



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.

BESTUURSVERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES
* NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis 
vergaderen raad en commissies digitaal. Publiek en pers 
kunnen vergaderingen gedurende deze crisis niet bijwonen 
in de Raadszaal. De vergaderingen kunnen wel live gevolgd 
worden via de website: https://doesburg.raadsinformatie.
nl/live. Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / 
diana.voorhof@doesburg.nl 

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling  
Dinsdag 12 januari 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
Minimabeleid 2021 - 2023 (inclusief evaluatie Kwiz 
minimabeleid 2017 - 2020)
Integrale Jeugdrapportage 2020 & Rapportage Vaccinatiegraad 
2020 

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu  
Woensdag 13 januari 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
Mail inzake Looierspark
Rapport Rekenkamer - Verkenning implementatie 
Omgevingswet gemeente Doesburg
Prestatieafspraken Volkshuisvesting Doesburg 2021
Verkenning bron- en nascheiding PMD
Subsidieverzoek Stichting Doesburg Vestingstad voor een 
silhouet

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 en terugkijken 
via internet 
Via de website: http://doesburg.raadsinformatie.nl/live kunt u 
vergaderingen live volgen en achteraf raadplegen. 

Spreekrecht inwoners 
Tijdens commissievergaderingen kunnen inwoners gebruik 
maken van hun spreekrecht. Na aanmelding bij de griffier 
kan een inwoner in vijf minuten dan zijn of haar mening 
verkondigen over een onderwerp dat op de agenda staat.  
NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis dient u 
voor het inspreken contact op te nemen met de griffie over de 
wijze van inspreken. 
 
Aanmelden insprekers
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan kunt u 
zich tot 15:00 uur op de dag van de betreffende vergadering 
aanmelden bij de griffier via (0313) 481 320 of via clugriffie@
doesburg.nl. 

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
22-12-2020  Lijsterbeslaan 7 

het kappen van een boom
22-12-2020  Kraakselaan 58 

het kappen van drie bomen
28-12-2020  De Strijp  

het bouwen van een woning op kavel 24
29-12-2020  Molengaarde ong. 

het kappen van vier bomen in de openbare 
ruimte

29-12-2020  Parallelweg Den Helder het tijdelijk 
plaatsen van het clubgebouw van 
de postduivenvereniging De Luchtbode

31-12-2020  Rogacker   het 
bouwen van een woning op kavel 107

0601-2021  het kappen van twee bomen in de openbare 
ruimte, langs de Provinciale weg N317

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:
24-12-2020  diverse locaties 

het verwijderen van asbesthoudende 

onderdelen en slopen van woningen, t.b.v. 
project PéGé woningen

24-12-2020  Ooipoort 9 
het verwijderen van asbesthoudende 
golfplaten

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 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
05-01-2021  Kosterstraat 35 

het uitvoeren van diverse (ver)
bouwwerkzaamheden

Bovenstaand besluit is per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
24-12-2020  Molengaarde ong. 

het kappen van twee sierkersen in de 
openbare ruimte t.h.v. 71/73

07-01-2020  Koepoortdijk 2a 
het kappen van twee elzen

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. 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 
van maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur.

COMMISSIE OMGEVINGSKWALITEIT TE DOESBURG, 
INTEGRALE MANDAATZITTING
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 19 januari 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.

COMMISSIE OMGEVINGSKWALITEIT, VOLLEDIGE 
COMMISSIE
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 20 januari 2021. 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 voltallige commissie. 
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 met vergaderlocatie wordt 
circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de site 
van het Gelders Genootschap en is te raadplegen op www.
geldersgenootschap.nl/agenda 

Op dit moment weten we nog niet of de vergadering(en) fysiek 
kunnen plaatsvinden vanwege de corona maatregelen. Indien 
nodig zullen de vergadering(en) digitaal worden afgehandeld. 
Meer informatie kunt u vragen via het Wabo-loket.
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OVERIGE VERGUNNINGEN

DRANK- EN HORECAVERGUNNING 
VERLEEND

Aanvrager: R. Wijlhuizen
Aanvraag:  Drank- en horecavergunning 

en exploitatievergunning
Horecabedrijf:  Restaurant Ongedwongen 

eten & drinken
Locatie:   Roggestraat 8, Doesburg 
Verzonden: 7 januari 2021

Voor informatie over het aanvragen van 
vergunningen kunt u contact opnemen met 
het Team Vergunningen (0313)  – 481 410 op 
maandag, dinsdag en woensdag en donderdag 
tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

OVERIGE MEDEDELINGEN

BEKENDMAKING VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 
DOESBURG
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 
‘vertrokken naar het buitenland’ omdat uit 
een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is 
verkregen omtrent de verblijfplaats van:  

Besluitdatum:  29 december 2020
M.M.A. Muskee, geboren 06-01-1984;

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.

Echtpaar Van der Moolen-Pardoel 
60 jaar getrouwd


