
Slim tot wel 60 euro per jaar besparen? 
Zet de CV ketel op 60ºC
De meeste cv-ketels staan op de 
fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken 
efficiënter op 60ºC. Door de cv-ketel – het 
verwarmingswater, niet het drinkwater 
- binnen één minuut naar 60ºC terug te 
brengen, is tot wel 60 euro per jaar te 
besparen! Deze snelle besparing scheelt 

veel gas, dus CO2. En dit zonder verlies 
van comfort en geen risico op een koude 
douche. 

Kijk op: www.zetmop60.nl. Hier staat voor 
iedere cv-ketel een korte instructievideo, 
zodat iedereen het makkelijk zelf kan doen.

Snoeien in de wijk
Op dit moment snoeien Buitenruimte-
medewerkers van Circulus-Berkel in 
veel wijken de plantsoenen. Daarmee 
zijn straks alle groenvakken in de 
gemeente in drie jaar tijd een keer 
opgefrist en verjongd. 

Drie jaar terug startten de medewerkers 
met een driejarig snoeiplan. In opdracht 
van de gemeente wordt iedere winter een 
derde van de groenvakken gesnoeid en 
wordt verouderde beplanting vervangen. 
Dit onderhoud gebeurt in ‘snoeiblokken’ 

verspreid over de wijken. Zo voorkomen 
we kaalslag en blijft overal voldoende 
beschutting over voor vogels en 
insecten. Deze derde winter snoeien de 
medewerkers de laatste blokken.
Ook vakken met bosplantsoen worden 
weer meegenomen; wildere inheemse 
heesters die dienen als windbrekers 
en als belangrijke schuil- en broedplek 
voor vogels. Snoeien lijkt soms drastisch, 
maar het resultaat wordt in het voorjaar 
zichtbaar als alles jong en fris uitloopt.

Ondernemers kunnen met MKB 

Deal digitaliseren
In februari 2021 wordt gestart met de 
voucherregeling van de MKB-deal Sm@rt 
Together in de 18 gemeenten van de regio 
Arnhem-Nijmegen. Ondernemers die voor 
het behouden en/of vergroten van hun 
omzet of marktbereik willen digitaliseren, 
kunnen gebruik maken van deze regeling. 
Hieronder staat kort een eerste uitleg van 
de regeling (wijzigingen voorbehouden). 
De exacte vouchervoorwaarden worden 
op de website gepubliceerd:

-  MKB-ondernemers kunnen een voucher 
aanvragen voor digitalisering van hun 
onderneming. Vouchers kunnen alleen 
besteed worden aan digitalisering van 
de onderneming die bijdraagt aan het 
behoud of het vergroten van de omzet 
en/of het marktbereik;

-  De MKB-onderneming en de leverancier 
van de dienst moeten gevestigd zijn in 
de 18 gemeenten van de regio Arnhem-
Nijmegen;

-  Vouchers hebben een maximum bedrag 
van 2.500 euro;

-  Ondernemers moeten een eigen 
bijdrage leveren van 50% over het netto 
bedrag; 

-  De offerte van de leverancier van 
de digitalisering moet direct bij de 

aanmelding in het formulier worden 
meegestuurd.

-  Vouchers worden pas uitbetaald, na 
uitvoering (bewijs) en betaling van de 
factuur aan de leverancier.

-  De exacte randvoorwaarden zullen tzt 
op de website worden gepubliceerd. 
Alleen de randvoorwaarden die op de 
website worden gepubliceerd zijn van 
toepassing. 

-  Ondernemers die gebruik willen 
maken van een voucher, kunnen zich 
– zodra de aanmeldingsperiode start 
- via de website www.smarttogether-
arnhemnijmegen.nl  aanmelden. 
Zij moeten dan een digitaal 
aanvraagformulier invullen. 

-  Bij de uitvoering wordt gekeken naar 
de geografische verdeling over de 
verschillende gemeenten. 

 
Hebt u belangstelling voor deelname aan 
de voucherregeling, dan kunt een mailtje 
sturen naar 
info@smarttogether-arnhemnijmegen.nl . 
Kort voordat de regeling opengaat, zult u 
dan een email ontvangen, zodat u direct 
kunt reageren en het aanmeldformulier 
kunt invullen. 

Wat als het in huis gevaarlijker is dan 
buiten?
Ben je getuige van huiselijk geweld of 
kindermishandeling?
Of maak je dit zelf mee? Wij geven je 
graag advies en denken met je mee.

BEL GRATIS naar 0800-2000. Dat kan 
ook anoniem.
Of bekijk onze website voor meer 
informatie www.veiligthuisgm.nl
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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.

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
14-01-2021  Ooipoortstraat 14 , het kappen van een 

esdoorn
14-01-2021  F D Rooseveltsingel 11, het uitvoeren van 

diverse (ver)bouwwerkzaamheden
14-01-2021  Gasthuisstraat 10, het vervangen v/e 

dakkapel voor een dakraam, a/d achterzijde
20-01-2021  Magnolialaan 17, het vervangen van de 

bestaande berging naast het clubgebouw

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.

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning geweigerd op:
20-01-2021 Rietmaat 6, het plaatsen van een carport

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
19-01-2021  De Kilder 8, het bouwen van een woning op 

kavel 4
20-01-2021  De Kilder 24, het bouwen van een woning op 

kavel 12
20-01-2021  Allersmaat 8, het wijzigen van de bestaande 

garagedeur

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.

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 2 februari 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.

Waar lever jij jouw lege batterijen in?

WWW.LEGEBATTERIJEN.NL

MILIEUSTRAAT INZAMELMIDDEL

Weide batterijen Aandrijfaccu’s Batterijenpakketten

Accu’s

Welke batterijen en accu’s moeten 
ingeleverd worden bij de milieustraat 
van de gemeente?

Batterijen uit industrieel of professioneel 
gebruik die niet door de opening van het 
inzamelmiddel passen, zoals:

Wist je dat ... Wist je dat ...

... Het belangrijk is om de plus- en minpool van knoopcellen en 9V batterijen 
af te plakken met tape of plakband voordat je ze inlevert? Zo voorkom je kortsluiting. 

... Je verroeste, beschadigde of lekkende batterijen en accu’s altijd in een plastic zak of 
huishoudfolie moet verpakken? Zo lever je je lege batterijen op een verantwoorde manier in.

Kleine én grote huis-tuin-, en keuken-
batterijen die wel door de opening van 
het inzamelmiddel passen, zoals:

Welke batterijen en accu’s mogen 
ingeleverd worden bij de supermarkt, 
bouwmarkt of overige winkels?

Powerbanks Laptop 
accu’s

Fotocamera 
batterijen

Smartphone 
accu’s

Smartphone Laptop Powerbanks

Batterijen

legebatterijen.nl

accu’s

AA AAAKnoopcellen 9V C DGeschakelde batterijen Drone accu’s


