
Centrummanager Doesburg benoemd
De binnenstad is belangrijk voor Doesburg. Een 
fijne binnenstad maakt wonen en ondernemen in 
Doesburg aantrekkelijk en zorgt ook voor bezoek 
aan de stad. Daarom is bijvoorbeeld de Stichting 
Centrum Belang Doesburg (SCBD) opgericht en is er 
een binnenstadcoördinator.

Ondernemers, gemeente en provincie vinden het 
belangrijk om verdere stappen te zetten in die 
samenwerking. Want ondanks dat het goed gaat met 
Doesburg zal de voorspelde economische terugval 
als gevolg van de Coronacrisis kunnen leiden tot 
bijvoorbeeld meer leegstand. Ondernemen gaat 
bovendien veranderen. Veel meer consumenten 
hebben bijvoorbeeld de weg online gevonden. Die 
moeten teruggewonnen worden. Hoe maak je de 
binnenstad voor hen aantrekkelijk? Hoe wordt de 
positie van de binnenstad ook online sterk? De rol van 
de binnenstad wordt steeds meer die van favoriete 

ontmoetingsplaats, met naast winkels allerlei andere 
functies die belangrijk zijn voor de leefbaarheid en 
economie van de binnenstad en voor Doesburg als 
geheel. 

Daarom heeft gemeente Doesburg in nauwe 
samenwerking met SCBD gebruik gemaakt van de 
subsidieregeling ‘Intensivering Centrummanagement’ 
van provincie Gelderland. In de persoon van Eduard 
Plate is daartoe voor een jaar een centrummanager 
benoemd om de SCBD te ondersteunen. Hij heeft 
veel ervaring met die taak in andere plaatsen en was 
o.a. directeur van de AKO boekenwinkels. Bovendien 
heeft hij een frisse kijk op zaken. Verbinding maken 
met de ondernemers, vastgoed en gemeente is daarbij 
belangrijk.

Eduard gaat in opdracht van SCBD samen met 
ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren en andere 
betrokkenen aan het werk om de samenwerking en de 
binnenstad van Doesburg te versterken. Met als doel 
een binnenstad waar je graag onderneemt en waar 
bezoekers graag naar toe gaan.

Energie besparen als 
ondernemer 

Er zijn veel mogelijkheden voor ondernemers om 
duurzamer te ondernemen en hiermee energie en geld 
te besparen. Om ondernemers hierin te informeren 
en op weg te helpen, hebben Agem en Achterhoek 
Onderneemt Duurzaam de handen ineen geslagen 
en een programma speciaal voor ondernemers 
samengesteld.

Het programma bestaat uit een kosteloze en 
onafhankelijke scan van het bedrijf, uitgevoerd door een 
tevens onafhankelijke adviseur. Met deze scan wordt 
gekeken op welke manier de energiekosten verlaagd 
kunnen worden. Op basis van deze scan wordt een 
rapport opgemaakt, waarna de ondernemer aan de 
slag kan met de energiebesparende maatregelen. Dit 
kan zelfstandig of met extra support, en er kan worden 
geadviseerd over subsidies, leningen en betrouwbare 
lokale bedrijven voor de uitvoering van de maatregelen.
Ondernemers kunnen voor meer informatie terecht op 
www.agem.nl/ondernemer. 

Veilig stemmen tijdens verkiezingen Tweede 
Kamer
Op 17 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. U kunt in Doesburg uw stem uitbrengen in 8 
stembureaus. Vanwege corona zijn er extra maatregelen 
getroffen om het stemmen veilig te laten verlopen.

Wat zijn de verplichtingen van de kiezers? 
-  Kiezers dienen een gezondheidscheck te doen. U 

ontvangt hiervoor een bijsluiter bij uw stempas. 
-  Kiezers dienen bij binnenkomst en vertrek de handen te 

desinfecteren
-  Kiezers dienen een mondkapje te dragen
-  Kiezers dienen 1,5 m afstand in acht te nemen.

Hoe werkt het in het stembureau? 
-  De stembureauleden doen ook de gezondheidscheck. 
-  Er is een vierde lid om toezicht te houden op het 

naleven van de regels
-  De mensen van het stembureau dragen mondkapjes 

(medisch) en handschoenen
-  Stembureauleden zitten achter een kuchscherm
-  Stembureauleden hebben handgel, schoonmaakdoekjes 

etc.
-  Er is een eenrichtingsroute ingesteld in het stembureau
-  De looproute wordt aangegeven (vloerstickers) en er 

wordt wederom op de 1,5 m afstand gewezen (Sticker)) 
en plaklinten

-  De stemhokjes worden elk half uur gereinigd.
-  Attributen zoals een loep o.i.d. worden direct na 

gebruik gereinigd met speciale doekjes
-  Elke kiezer ontvangt een gedesinfecteerd potlood.

Ouderen en mensen uit een risicogroep
Ouderen en mensen uit een risicogroep mogen ook 
op maandag 15 en dinsdag 16 maart naar het stadhuis 

komen om te stemmen. Zij kunnen zo de drukte 
ontlopen. Het stadhuis is op deze extra geopend, 
namelijk tussen 07.30 en 21.00 uur.

Ouder dan 70 jaar? Dan mag u ook uw stem per post 
uitbrengen. 
Bent u 70 jaar of ouder, dan mag u ook per brief uw 
stem uitbrengen. Als u ouder bent dan 70, dan krijgt u 
automatisch hiervoor 2 keer post.  
-  Eerst krijgt u een envelop met daarin uw stempluspas.
-  Enkele dagen daarna krijgt u een envelop met daarin 

een briefstembiljet en twee enveloppen. Een retour 
envelop en een envelop waarin het ingevulde stembiljet 
gedaan moet worden. 

Meer informatie op www.doesburg.nl. 

Nieuws  
uit het stadhuis
10 maart 2021, week 10



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 

Gecombineerde commissie Bestuurs- en 
Organisatiezaken / Maatschappelijke Ontwikkeling  
Dinsdag 9 maart 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
•  Politiecijfers 2020 (presentatie)
•  Brandweercijfers 2020 (presentatie)
•  Jaarverslag 2019-2020 & Uitvoeringsprogramma 

integrale veiligheid 2021
•  Rijkscompensatie corona Sociale Werkbedrijven

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu  
Woensdag 10 maart 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
•  Uitbreiding parkeerplaats De Bleek
•  Definitief ontwerp kernwinkelgebied
•  Manifest en volksraadpleging WindmolensDrempt 
•  Procedure terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan 

Bedrijventerrein Verhuellweg
•  Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024
•  Instemmen met de besteding van het geld voor de 

proeftuin aardgasloze wijk De Ooi
•  Voortgang energietransitie

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:

03-03-2021  Koepoortwal  
  het uitbreiden van het parkeerterrein De 

Bleek met 40 parkeerplaatsen
03-03-2021 Ooipoort 18
  het uitvoeren van diverse (ver)

bouwwerkzaamheden

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:
01-03-2021 Meipoortstraat 12
  het plaatsen van handelsreclame ten 

behoeve van een geldautomaat binnen

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend 
 het plaatsen van een overkapping

Bovenstaand besluit is per direct van kracht.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
03-03-2021 Ooipoortstraat 14
  het kappen van een esdoorn in de 

achtertuin

Bovenstaand besluit is 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.

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 16 maart 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 17 maart 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 



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.

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.

OVERIGE VERGUNNINGEN

WAT VINDT U VAN HET BESTEMMINGSPLAN 
‘KOPPELWEG NAAST 1A’? 
De gemeenteraad van Doesburg nam in de vergadering van 
25 februari 2021 een besluit over het bestemmingsplan 
‘Koppelweg naast 1a’. Over dit besluit informeren we u 
hierbij. 

Om welke ontwikkeling gaat het?
Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van één 
vrijstaande woning op het perceel tussen de Koppelweg 1a 
en Barend Ubbinkweg 11 in Doesburg mogelijk te maken. Het 
betreft een onbebouwde kavel van ruim 700 vierkante meter. 
De woning komt in dezelfde rooilijn als de naastgelegen 
woningen te staan. Hiermee wordt een ‘lege’ plek in het 
bebouwingslint aan de Koppelweg passend ingevuld, wat 
resulteert in een versterking van het straatbeeld. Omdat in 
het voorgaande bestemmingplan geen bouwvlak voor een 
woning was opgenomen, is het bestemmingsplan ‘Koppelweg 
naast 1a’ opgesteld. 

Wat als u hierover meer wilt weten?
Het bestemmingsplan met bijbehorende papieren ligt vanaf 
donderdag 11 maart 2021 voor u klaar op het stadhuis aan 
de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te 
reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

Door het coronavirus bent u hier op dit moment welkom als 
u eerst per telefoon een afspraak maakt via 0313 48 13 13. 
Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten: 
Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
Ma. avond 18.00-19.30 uur 
Vrij. 08.00-12.00 uur 

Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar “plannen zoeken” en kies 
zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens nummer 
NL.IMRO.0221.BPL20004HMO-VA01 in. 

Wat gebeurt er als niemand reageert?
Dan geldt het bestemmingsplan zodra de zes weken 
reactietijd voorbij zijn. 

Wat als u het niet eens bent met de veranderingen?
Heeft deze verandering gevolgen voor u? En gaf u uw mening 
op tijd door toen de plannen nog in de ontwerpfase zaten? Of 
kon u er in het redelijke niets aan doen dat u uw mening niet 
gaf? Dan hebt u vanaf donderdag 11 maart 2021 zes weken 
de tijd een klacht in te sturen. Dit heet: in beroep gaan. 
Dat doet u door een brief (beroepschrift) te sturen naar de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA in Den Haag.

Vraag meteen om uitstel
Als u een brief/beroepschrift opstuurde, vraag dan daarnaast 
om uitstel van de veranderplannen. Dat doet u bij de 
voorzitter van de Raad van State. Dit heet officieel: verzoek 
om voorlopige voorziening/schorsing. Het bestemmingsplan 
gaat dan pas gelden als de Raad van State over uw uitstel en 
klacht beslist. Uitstel vragen doet u via het eerder genoemde 
adres in Den Haag. Voor dit uitstel betaalt u kosten, 
zogeheten griffierecht.

Meer weten?
Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via 
telefoonnummer (0313) 481 387.

WAT VINDT U VAN HET ONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN ‘ONDERSTATION ANGERLO’? 
De gemeenteraad van Doesburg nam in de vergadering van 
25 februari 2021 een besluit over het bestemmingsplan 
‘Onderstation Angerlo’. Over dit besluit informeren we u 
hierbij. 

Om welke ontwikkeling gaat het?
Het bestemmingsplan is opgesteld om de uitbreiding van 
het bestaande onderstation aan de Didamseweg 2a in 
Doesburg mogelijk te maken. Op een onderstation staat 
een elektrische schakelinstallatie in verbinding met het 

hoogspanningsnet. De uitbreiding is nodig om de capaciteit 
van het elektriciteitsnetwerk te vergroten. Dit vanwege de 
toenemende vraag naar elektriciteit in de omgeving. Er is 
onvoldoende ruimte binnen de grenzen van het huidige 
onderstation om de benodigde capaciteit te realiseren. 

Het plan voorziet in een uitbreiding ten zuidwesten van het 
onderstation met een de bouw van drie transformatorruimtes 
met transformatoren, de bouw van een installatiegebouw en 
er worden ondergrondse kabels op het terrein aangelegd. De 
nieuwbouw paste niet in de voorgaande groenbestemming, 
waardoor het bestemmingsplan ‘Onderstation Angerlo’ is 
opgesteld.

Wat als u hierover meer wilt weten?
Het bestemmingsplan met bijbehorende papieren ligt vanaf 
donderdag 11 maart 2021 voor u klaar op het stadhuis aan 
de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te 
reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

Door het coronavirus bent u hier op dit moment welkom als 
u eerst per telefoon een afspraak maakt via 0313 48 13 13. 
Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten: 
Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
Ma. avond 18.00-19.30 uur 
Vrij. 08.00-12.00 uur 

Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar “plannen zoeken” en kies 
zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens nummer 
NL.IMRO.0221.BPL20005HBE-VA01 in.

Wat gebeurt er als niemand reageert?
Dan geldt het bestemmingsplan zodra de zes weken 
reactietijd voorbij zijn. 

Wat als u het niet eens bent met de veranderingen?
Heeft deze verandering gevolgen voor u? En gaf u uw mening 
op tijd door toen de plannen nog in de ontwerpfase zaten? Of 
kon u er in het redelijke niets aan doen dat u uw mening niet 
gaf? Dan hebt u vanaf donderdag 11 maart 2021 zes weken 
de tijd een klacht in te sturen. Dit heet: in beroep gaan. 
Dat doet u door een brief (beroepschrift) te sturen naar de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA in Den Haag.

Vraag meteen om uitstel
Als u een brief/beroepschrift opstuurde, vraag dan daarnaast 
om uitstel van de veranderplannen. Dat doet u bij de 
voorzitter van de Raad van State. Dit heet officieel: verzoek 
om voorlopige voorziening/schorsing. Het bestemmingsplan 
gaat dan pas gelden als de Raad van State over uw uitstel en 
klacht beslist. Uitstel vragen doet u via het eerder genoemde 
adres in Den Haag. Voor dit uitstel betaalt u kosten, 
zogeheten griffierecht.

Meer weten?
Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via 
telefoonnummer (0313) 481 387.

VERKEER EN VERVOER

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken Potsmaat
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor 
het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Potsmaat. Dit besluit is online in te zien 
via de Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure.


