
Het college van Burgemeester en Wethouders 
wenst u een gelukkig en gezond 2022 toe! 
Een nieuw jaar is begonnen. Ook nu speelt het Coronavirus 
helaas nog een grote rol in ons dagelijks leven en heeft 
effect op iedereen. Het vraagt veerkracht, geduld en cre-
ativiteit van ons allemaal. Belangrijk is zeker nu om naar 
elkaar te blijven omkijken. Help elkaar waar dat kan. Blijf in 
gesprek met elkaar en heb respect voor ieders mening.  

In Doesburg werken en leven we samen. Afgelopen jaar 
hebben wij daar fantastisch mooie voorbeelden van 
gezien. Laat dat zo blijven, want samen maken we deze 
mooie stad!   
  
Komend jaar is ook het jaar van de gemeenteraadsverkie-
zingen. Op 16 maart mag u in Doesburg naar de stembus 
om uw lokale politieke voorkeur uit te spreken. We zijn 
trots op wat we in de afgelopen periode hebben bereikt.   

Met de blik op de toekomst zetten wij ons dit jaar en de 
komende jaren samen met de gemeenteraad in om Does-
burg leefbaar te houden en toekomstbestendig te maken. 
Dit doen we zoveel mogelijk samen met u.    

Onbevreesd 
  
Wending immer weer die wonderlijke wending 
Waarin de bespiegeling van tijd zichzelf beziet 
Als een glimp, als melancholie, als wat verging 
En oud geluk zich nestelt naast oud verdriet 
  
Indien de wending is gewend en vervlogen 
Wordt reikhalzend uitgezien naar nieuwe hoop 
Die overleeft na alles waarover we gister bogen   
Hoe taai de mens is, toont zich in nieuw verloop 
  
Onheilsgrafieken en getallen dwarrelen, dag na dag 
Als zaaizaad, nestelend in grondige angst 
Waarin waarheden groeien voor wie ze zag 
Verlies van vrije visie als ongewenste vangst 
  
Van oost tot west  
Mag geschiedenis groeien door lering 
Van noord tot zuid,  
Eensgezind: nooit tweedeling, nooit die wederkering 
  
Wel Onze dappere wending 
  
Wat -onzichtbare- vijanden ten val zal brengen 
Is saamhorigheid en begrip en wederzijds respect 
Alleen dan zal waar menszijn zich niet verengen  
Is de essentie van zwaar bevochten democratie gered  
  
Voor de aanstaande wending, die wonderlijke wending  
naar wat komen gaat, zich vluchtig toont en ooit 
vergaat 
Sturen Goden hun zoete zending van ongevangen 
geest 
Hopend dat u dit jaar vrij en sterk staat; wees 
onbevreesd 
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Wij hopen dan ook dit jaar weer op uw steun en medewer-
king te mogen rekenen. En zodra de Coronamaatregelen 
het weer toelaten u weer meer persoonlijk te ontmoeten 
in onze mooie stad! Want echt persoonlijk contact dat blijft 
toch het fijnst! 

Burgemeester Loes van der Meijs- van de Laar bezoekt 
60-jarige echtpaar Pastoors 

Hé Mantelzorger, je kunt 
bij ons terecht!  

Als mantelzorger vervul je een belangrijke taak, waarmee 
je niet zomaar kunt stoppen. Maar het takenpakket 
heeft ook een effect op jouw eigen leven. Caleidoz 
biedt op diverse manieren hulp in de ondersteuning en 
begeleiding van mantelzorgers.  

Bijvoorbeeld door het organiseren van lotgenotencontact 
middels het mantelzorgcafé (in het nieuwe jaar) 
Inzet van vrijwilligers om u te ondersteunen en/of 
ontlasten bij de mantelzorgtaken  

Informatie en advies door de consulent middels 
een inloopspreekuur op de Linie 4 te Doesburg. Elke 
donderdagochtend van 09:30 – 11:00. Wees welkom! Je 
kunt bij ons terecht!  

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze 
Servicedesk op: 0316 24 32 04, elke werkdag van 09:00 
t/m 12:30. Zij kunnen u desgewenst doorverwijzen naar 
de mantelzorgconsulent Nieske Thomas.  

Op dinsdag 28 december bezocht Burgemeester Loes 
van der Meijs- van de Laar het echtpaar Jan en Willemien 
Pastoors om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk.  

Meneer Pastoors woont al zijn hele leven in Doesburg. Hij 
komt uit een groot Doesburgs gezin met 10 kinderen en 
een pleegkind. Mevrouw Pastoors is geboren in Lathum 
en groeide op in Giesbeek. Na hun trouwen gingen ze 
samenwonen aan de Acaciastraat 5 in Doesburg. Sinds 
februari 2021 wonen zij in Grotenhuys aan de van 
Brakellaan.  

Het was voor mevrouw Pastoors wel even wennen om 
in zo’n grote familie terecht te komen. Zelf groeide ze 
op met 2 broers en een moeder. Haar vader overleed 
op jonge leeftijd. Samen kreeg het echtpaar 3 kinderen, 
twee zonen en een dochter. Ze hebben inmiddels 2 
kleinzoons, Ramon en Patrick, en 4 kleindochters Léonie, 
Emma, Romée en Marit. 
  
Meneer Pastoors heeft ruim 40 jaar gewerkt bij 
de Dremefa in Doesburg. Als stempelmaker was 
hij verantwoordelijk voor de aansturing van het 
productieproces en hielp mee bij de productontwikkeling 
van nieuwe producten. In zijn vrije tijd deed hij aan 
modelbouw (stockcars en zeilboten) en was hij een 
fanatieke badmintonspeler. Hij is zelfs erelid van 
de Doesburgse Badminitonvereniging. Ook kijkt hij 
graag naar voetbal. Vroeger in het stadion bij De 
Graafschap, tegenwoordig op de televisie samen met 
voetbalvrienden. Ook houdt hij ervan om op zijn scooter 
te rijden. Hij gaat kijken bij de voetbalwedstrijden van 
zijn kleinzoons of rijdt naar De Kade in Doesburg om te 
kletsen met andere Doesburgers.  

  
Mevrouw Pastoors heeft altijd in de gezinsverzorging 
gewerkt. In de avonduren en weekenden werkte 
ze bij in het Dorpshuis in Angerlo als serveerster, 
barmedewerkster en hielp bij het bereiden van grote 
buffetten. Ze deed jarenlang vrijwilligerswerk voor 
Welfare van het Rode Kruis in Doesburg. Ze was 
voornamelijk betrokken bij de handwerkmiddagen voor 
de ouderen in het Elisabeth Gasthuis en de verkoop van 
het handwerk tijdens de braderie. Dit heeft ze zeker 
nog tot aan haar 80e gedaan. Ze houdt veel van naaien, 
borduren en haken. Nog altijd doet ze zelf fanatiek 
mee met alle knutsel- en spelletjesmiddagen in het 
Grotenhuys.  
  
Hun gezamenlijke hobby is kegelen. Beiden zijn nog 
steeds erg fanatiek. Elke week gaan ze een avond of 
middag kegelen. De moeder van meneer Pastoors was 
een van de oprichters van Kegelclub ONA in Doesburg. 
Meneer Pastoors is nauw betrokken geweest bij de bouw 
van de nieuwe kegelbanen in Doesburg.

Nieuws  
uit het stadhuis
12januari 2022, week 2



 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. 0313-
481320 / diana.voorhof@doesburg.nl 

Gecombineerde commissie Maatschappelijke Ontwik-
keling / Bestuurs- en Organisatiezaken 
Dinsdag 11 januari 2022, aanvang 19.30 uur  
Op de agenda staan de volgende punten: 
-  Politiecijfers 2020 (presentatie) 
-  Brief SGRD inzake Gemeente-Convenanten-Landelijk-nor-

menkader-hulpmiddelen 
-  Gezondheidsmonitor Doesburg (2020-2021), Regiorapport 

Gezondheidsmonitor (2020-2021 en de Regionale visie 
Publieke Gezondheid Gelderland-Midden (2021-2025) 

-  Evaluatie Regionaal Transformatieplan (Jeugdhulp) 
-  Regiovisie op Samenwerking en opdrachtgeverschap 

Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen 

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu   
Woensdag 12 januari 2022, aanvang 19.30 uur  
Op de agenda staan de volgende punten: 
-  Notitie TAUW over gezondheidsonderzoeken bestem-

mingsplan ‘Bedrijventerrein Verhuellweg’ 
-  Startnotitie herijking parkeervergunningensysteem 
-  Presentatie voortgang project Vitale Binnenstad 
-  Zebrapad Oranjesingel 

Raadplegen actuele agenda’s en stukken 
U kunt alle actuele agenda’s met openbare stukken van ge-
meenteraad en raadscommissies gratis digitaal raadplegen 
via de website: http://doesburg.raadsinformatie.nl 

Raads- en commissievergaderingen volgen en terugkij-
ken 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 

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.

Pop-up corona-testlocatie  

Wie snel, simpel en dichtbij een coronatest wil laten doen 
kan deze maand 2x per week terecht in Jongerencentrum 
0313 in Doesburg. Dankzij de pop-up kunnen inwoners 
die getest willen worden zonder afspraak direct dichtbij 
een test laten afnemen.  
  
Waar en wanneer?  
Jongerencentrum 0313, De Linie 2 in Doesburg. Er is vrije 
inloop, dus een afspraak vooraf is niet nodig. 
  
Januari 2022 
Elke dinsdag en donderdag 
10.00 uur – 12.00 uur 
13.00 uur – 15.00 uur  

Meer informatie vindt u op www.ggdgm.nl. U kunt ook 
bellen met GGD Gelderland-Midden op 0800 - 8446 000.

Eenmalige tegemoetkoming energiekosten

u zich tot 15:00 uur op de dag van de betreffende verga-
dering aanmelden bij de griffier via (0313) 481 320 of via 
clugriffie@doesburg.nl.  

 VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING 
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen op:
24-12-2021  Pastoor Blaisseweg 2, Verduurzamen 

van het woonhuis
05-01-2021  Oranjesingel 16a, Realiseren van een 

Bed & Boterham met tweegastenkamers
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 meldingen
De volgende meldingen zijn ontvangen op:
22-12-2021  Verhuellweg 33, Verwijderen van asbest-

houdende onderdelen en slopen van 
een bijgebouw.

22-12-2021  Eekstraat 13, Verwijderen van asbest-
houdende onderdelen en slopen van 
een bijgebouw.

24-12-2021  Pastoor Blaisseweg 2, Slopen van een 
bijgebouw.

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(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende mel-
ding(en) geaccepteerd op:
22-12-2021  Verhuellweg 33, Verwijderen van asbest-

houdende onderdelen en slopen van 
een bijgebouw

22-12-2021  Eekstraat 13, Verwijderen van asbest-
houdende onderdelen en slopen van 
een bijgebouw 

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

Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg, integrale 
mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie Omgevings-
kwaliteit is gepland op 18 januari 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.

Wanneer nodig zullen de vergadering(en) digitaal worden 
afgehandeld. Meer informatie kunt u vragen via het Wa-
bo-loket.

Het kabinet komt samen met gemeenten met een 
eenmalige tegemoetkoming om mensen met een 
lager inkomen tegemoet te komen voor de stijgende 
energieprijzen. Huishoudens met een laag inkomen (op of 
net boven het sociaal minimum) krijgen via de bijzondere 
bijstand eenmalig een tegemoetkoming van ongeveer 200 

euro. Het kabinet en gemeenten streven ernaar om in het 
eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van 
deze aanvullende tegemoetkoming. Hoe dit er precies uit 
komt te zien, wordt nog bepaald. Wij houden u hierover op 
de hoogte.

Vragen?
www.ggdgm.nl 0800 - 8446 000

Snel, simpel & dichtbij testen

Test 
voor 
jezelf 

en 
elkaar

Scan deze code

en laat je dichtbij teste
n.

Even kriebelen en klaar...

...voor jezelf en elkaar

He
b je

coronaklachten,

zoals koorts en hoesten?

GGD Gelderland-Midden test in de gemeente Doesburg, zodat inwoners die een test willen zonder afspraak 

direct dichtbij getest worden.  Vergeet niet om uw ID-bewijs en mondkapje mee te nemen!
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direct dichtbij getest worden.  Vergeet niet om uw ID-bewijs en mondkapje mee te nemen!

GGD Gelderland-Midden test in de gemeente Doesburg, zodat 
inwoners die een test willen zonder afspraak direct dichtbij 
getest worden.  Vergeet niet om uw ID-bewijs en mondkapje mee 
te nemen!

Waar en wanneer? 
Jongerencentrum 0313, De Linie 2 in Doesburg. 
Er is vrije inloop, dus een afspraak vooraf is niet nodig.

dinsdag en donderdag (januari 2022)
• 10.00 uur – 12.00 uur
• 13.00 uur – 15.00 uur

Wilt u een warmtefoto-actie in de Ooi of Molenveld helpen opstarten?

Het wordt weer kouder buiten en we zetten de verwarming 
steeds vaker aan. Deze warmte wilt u natuurlijk zo lang 
mogelijk in uw woning vasthouden. Vaak gaat een groot 
deel van de warmte verloren door slechte isolatie, naden 
en kieren. Dit warmteverlies zorgt ervoor dat u meer moet 
stoken, wat leidt tot hogere energiekosten.  

Zie met de warmtefoto waar jouw huis warmte verliest
Via warmtefoto’s kunt u zien waar een huis warmte verliest 
en waar het eventueel zinvol is om extra maatregelen te 
nemen en zo geld te besparen. Agem Energieloket biedt 
namens de gemeente Doesburg gratis de mogelijkheid aan 
particuliere huiseigenaren in de Ooi en Molenveld om een 
gezamenlijke warmtefoto-actie op te zetten. Wij volgen de 
RIVM-richtlijnen. 

Helpt u met warmtefoto’s maken? 
Agem Energieloket is op zoek naar mensen die in De Ooi 
en Molenveld samen met ons een warmtefoto-actie willen 
organiseren. Wij bieden een training (2 uur, digitaal) 

aan waarin u leert een warmtefotocamera te bedienen 
en hoe warmtefoto’s af te lezen zijn. Vervolgens gaan 
we samen met het bewonersteam aan de slag om de 
warmtefoto-actie op te starten in de wijk. Deze vindt plaats 
in de komende maanden, wanneer de nachttemperatuur 
rond het vriespunt is. Iedereen in de buurt die wil kan 
een warmtefoto van zijn of haar huis laten maken. 
Het camerateam van eigen buren komt helpen om de 
warmtefoto aan de voorzijde van het huis te maken. Na 
afloop volgt er een terugkoppeling zijn zodat u precies 
weet waar u op kunt besparen. Ook kan er tijdens deze 
terugkoppeling worden gekeken naar de mogelijke 
vervolgstappen, zoals het gezamenlijk inkopen van 
isolatiemateriaal. . 

Aanmelden 
Interesse om samen aan de slag te gaan? Verzamel een 
aantal buurtbewoners en neem contact op met Maroeska 
Boots van Agem Energieloket via maroeska.boots@agem.
nl. Kijk voor tips om energie te besparen op: www.agem.nl. 


