
Wil jij een warmtefoto-actie in de Ooi of Molenveld realiseren? Dat kan!  

Dit is een voorbeeld van een warmtefoto. De 

warmste delen worden met lichte kleuren (wit 

en geel) aangegeven en de donkere kleuren 

geven koude delen in het huis aan. Dat kan 

aangeven dat jouw huis daar warmte verliest. 

Daar is dus wat aan te doen!

Het wordt weer kouder buiten en we zet-
ten de verwarming steeds vaker aan. Deze 
warmte wil je natuurlijk zo lang mogelijk 
in je woning vasthouden, maar vaak gaat 
een groot deel van de warmte verloren 
door slechte isolatie, naden en kieren. Dit 
warmteverlies zorgt ervoor dat er meer 
gestookt moet worden, wat vervolgens 
leidt tot hogere energiekosten. 

Zie met de warmtefoto waar jouw huis 
warmte verliest! 
Via warmtefoto’s kun je zien waar een 
huis warmte verliest en waar het even-
tueel 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 warm-
tefoto-actie op te zetten. De gehele actie 

wordt volgens RIVM-richtlijnen georgani-
seerd. 
  
Wil jij helpen met warmtefoto’s  
maken? 
Agem Energieloket is op zoek naar bewo-
ners die in De Ooi en Molenveld samen 
met ons een warmtefoto-actie willen or-
ganiseren. Wij bieden een training (2 uur, 
digitaal) aan waarin het bewonersteam 
(camerateam) zelf leert een warmtefoto-
camera te bedienen en hoe warmtefoto’s 
af te lezen zijn.  
 
De wijk in met de actie! 
Vervolgens gaan we samen met jullie 
aan de slag om de warmtefoto-actie te 
realiseren in de wijk. Deze zal plaatsvin-
den in de komende maanden, wanneer 
de nachttemperatuur rond het vriespunt 
is. Iedereen in de buurt die wil kan dan 

mee doen en 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. 
  
Jij weet waarop jij kan besparen! 
Na de actie met de warmtefoto’s zal er 
een terugkoppeling zijn zodat je precies 
weet waar jij op kunt besparen in jouw 
woning. Ook kan er tijdens deze terug-
koppeling worden gekeken naar de mo-
gelijke vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld 
gezamenlijk inkopen van isolatie voor de 
woningen. 
  
Aanmelden 
Heb je interesse om samen met buurt-
bewoners aan de slag te gaan? Verzamel 
dan 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. 

Besluit Bestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg op 27 januari 2022 

Afgelopen zomer werd het 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 
Verhuellweg’ besproken in de commissie 
VROM. In de gemeenteraad is bij enkele 
partijen twijfel ontstaan over het al dan 
niet vaststellen van het bestemmingsplan. 
De twijfel spitst zich toe op de mogelijke 
gevolgen voor de volksgezondheid van 
de extra mogelijkheden die het nieuwe 

bestemmingsplan aan bedrijven biedt. 
Centrale vraag was of deze onderzoeken 
op de juiste wijze zijn uitgevoerd en 
opgesteld en of de conclusies van deze 
onderzoeken onderschreven worden. In 
opdracht van de gemeenteraad is door 
TAUW een second opinion uitgevoerd 
rondom de volgende onderzoeken: 

De stand van zaken project ‘Naar Buiten in Beinum’ in Doesburg 
Het project naar Buiten in Beinum is 
een project waar zowel de gemeente 
Doesburg als ook als Waterschap Rijn 
en IJssel met trots naar kijken. De wijk 
Beinum is de grootste wijk van Doesburg 
en na jaren is hier nu echt iets heel 
moois neergezet. Dit hebben gemeente 
en Waterschap niet alleen gedaan, maar 
is te danken aan de samenwerking met 
vele partijen, zoals de Wijkraad Beinum, 
de buurtsportcoaches, basisschool De 
Wetelaar. Maar vooral de vele betrokken 
inwoners hebben dit project tot een 
breed gedragen succes gemaakt.

Dit begon al in het voorjaar van 2019 
toen inwoners van Beinum naar de 
grote visiedag in de Wetelaar kwamen. 
Een geweldige opkomst met heel veel 
goede input waar we als Waterschap en 
gemeente mee verder konden. Bureau 
Ontwerp en Omgeving kon  aan de slag 
met de visie. In 2020 en 2021 zijn er nog 

• Notitie luchtkwaliteit
• Akoestisch onderzoek
• Verkeerskundig onderzoek
• Voortoets ecologie
• AERIUS-berekening
 
TAUW heeft de beoordeling inmiddels 
afgerond. Naar aanleiding hiervan heeft 
Sweco de gecumuleerde geluidbelasting, 

die nog ontbrak, in beeld gebracht en 
verwerkt in het uitgevoerde akoestisch 
onderzoek. In haar bevindingennotitie 
onderschrijft TAUW de gemaakte conclu-
sies van de uitgevoerde onderzoeken. Na 
behandeling in de commissie VROM op 12 
januari, wordt op 27 januari 2022 een be-
sluit genomen over het bestemmingsplan 
‘Bedrijventerrein Verhuellweg’.

verdergaande ontwerpsessies geweest, 
waarbij de puntjes op de ‘i’ konden 
worden gezet. Hier was bijvoorbeeld 
aandacht voor de wijk- en buurtentrees, 
De Veste, Weideroute, Huttenroute, 
Heggenroute en de Sportzone bij de 
Wetelaar. De gemeenteraad had flink wat 
geld beschikbaar gesteld voor Beinum 
om ook de eerste stappen uit de visie te 
kunnen verwezenlijken. Helaas kan niet 

alles in één keer en moesten er keuzes 
gemaakt worden. De overige onderdelen 
worden uitgevoerd zodra er weer budget 
vrijkomt.
 
Na die mooie kick-off in De Wetelaar 
werd door het Waterschap vooral de blik 
op de vijvers gericht. De waterkwaliteit 
van deze vijvers is niet goed. In de loop 
van de jaren heeft zich een sliblaag 
op de bodem gevormd, deze sliblaag 
veroorzaakt de slechte kwaliteit van het 
water. Het water ziet er vaak troebel uit 
en geeft soms geuroverlast in de zomers. 
Tegelijk verandert het klimaat en hebben 
we naast kortere, heftigere piekbuien 
steeds vaker te maken met langdurige 
perioden van droogte. Juist die droogte 
zorgt ervoor dat de waterkwaliteit snel 
slechter wordt.
 
Op de gemeentelijke website staan alle 
concept-ontwerpen van het openbaar 

groen bij de wijk- en buurtentrees en 
voor drie wandelroutes in Beinum. Dit 
is aan de inwoners van Beinum kenbaar 
gemaakt door een mailing in de vorm van 
een ansichtkaartje. Hierop hebben we 
nog zo’n 100 reacties mogen ontvangen. 
Het Bureau Ontwerp en Omgeving voert 
nu de laatste aanpassingen aan de 
ontwerpen uit. Daarna zijn deze definitief 
en kunnen ze in 2022 worden uitgevoerd. 
Wethouder Birgit van Veldhuizen: “ Ik 
kijk daar enorm naar uit! Hoewel er nu 
al steeds meer verbetering zichtbaar is, 
zoals de uitvoering van de groenrenovatie 
in de wijk en de voorbereiding van de 
aanpak van de vijvers, worden in 2022 
echte grote stappen gemaakt. Dan wordt 
helemaal duidelijk wat dit mooie project 
Naar Buiten in Beinum allemaal heeft 
opgeleverd!”
 
Bekijk ook het filmpje op 
www.doesburg.nl/naarbuiteninbeinum. 

Nieuws  
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 VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING 

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning 
is ontvangen op:
10-01-2022  Korte Koepoortstraat 2, Aanpassing 

op de bestaande vergunning voor het 
vervangen van kozijnen en ramen

10-01-2022 Koppelweg ong., Kappen van bomen
 
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.
 
Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg, inte-
grale mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie Omge-
vingskwaliteit is gepland op 1 februari 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.

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.

doesburg.nl onder – Wonen en leven – Huizen en bou-
wen – Welstand – Integrale mandaatzitting Commissie 
Omgevingskwaliteit te Doesburg.

 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 per-
soon/personen ambtshalve op te schorten met de aan-
duiding ‘Onbekend’ omdat uit een ingesteld onderzoek 
geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats 
van:

De heer T. Hols, geboren 14-09-1991, 
ambtshalve uitschrijving per 30 november 2021.
Besluitdatum: 06 januari 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 wethou-
ders, Postbus 100, 6980 AC  Doesburg. Tevens kan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector 
bestuursrecht, worden gevraagd een voorlopige voor-
ziening te treffen.


