
Enquête over het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren
Graag vragen wij ongeveer 10 
minuten van uw tijd om een enquête 
in te vullen over het plaatsen van 
zonnepanelen en -collectoren op 
daken binnen het beschermde 
stadsgezicht op www.doesburg.nl/
duurzaamheid. 

Gemeente Doesburg heeft de 
ambitie uitgesproken om in 
2050 energieneutraal te zijn. Om 
deze ambitie te behalen is een 
routekaart opgesteld met een 
uitvoeringsprogramma voor de jaren 
2020 tot en met 2022. Een van de 
projecten is een verkenning naar de 
mogelijkheden voor verruiming van 
de bestaande beleidskaders voor 
het plaatsen van zonnepanelen en 
-collectoren op daken binnen het 
beschermde stadsgezicht van Doesburg.

Bestaand beleid
Een van de mogelijkheden voor het 
verduurzamen van uw woning is 
het plaatsen van zonnepanelen en 
-collectoren. Binnen het beschermde 
stadsgezicht geldt vaak een 
vergunningsplicht. Uitgangspunt is 
dat de zonnepanelen en -collectoren 
niet zichtbaar mogen zijn vanuit de 
openbare ruimte. Daarom wordt 
onderzocht welke verruimende 
mogelijkheden er zijn voor het plaatsen 
van zonnepanelen en -collectoren 
op daken binnen het beschermde 
stadsgezicht van Doesburg.

Enquête vanwege corona
Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s 
tot het minimum te beperken, 
organiseren wij geen fysieke 
bijeenkomsten. Om verdere vertraging 

van deze verkenning te voorkomen, is 
ervoor gekozen om u door middel van 
een enquête te betrekken. Wij horen 
graag wat uw ideeën, wensen, maar ook 
zorgen zijn over dit onderwerp. Samen 
met inwoners en organisaties willen we 
kijken naar het huidige beleid, wat nog 
actueel is, wat wensen en behoeften zijn 
en welke verruimende mogelijkheden er 
zijn. Uw reactie als inwoner van Doesburg 
stellen wij erg op prijs.

Enquête: hoe doe ik mee?
De enquête is in te vullen op www.
doesburg.nl/duurzaamheid. Dit is 
een online enquête, maar deze kan 
op aanvraag ook schriftelijk aan 
u toegezonden worden met een 
retourenvelop erbij. De enquête kost 
ongeveer 10 minuten van uw tijd en is 
anoniem. De sluitingsdatum is 30 april. 

Hierna koppelen we de uitkomsten van 
de enquête terug via onze website en 
informeren wij u over het vervolg.

Aanvullende informatie
De enquête is bedoeld voor het ophalen 
van input, meningen, ideeën, uitgangs- en 
aandachtpunten voor het opstellen van 
eventueel nieuw beleid. Wij willen u erop 
attent maken dat uw input meegenomen 
wordt in een integrale afweging 
bestaande uit meerdere belangen, zoals 
bijvoorbeeld de energietransitie en de 
cultuurhistorische waarden van Doesburg.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief 
nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de heer Jurgen 
Bloemendal, 0313 481 387 of stuur een 
e-mail naar duurzaam@doesburg.nl.

We doen het samen! De Corona 
hulplijn biedt hulp en advies
We zijn op de goede weg naar een mooie 
zomer. Tot die tijd houden we vol en 
zetten we er samen de schouders onder. 
Wanneer u plots in quarantaine moet in 
verband met een positieve besmetting, 
een besmet gezinslid of een contact met 
iemand die positief is getest kan dat 
veel vragen oproepen. Hoe moet ik nu 
boodschappen doen? Wie laat mijn hond 

uit en kan ik wel nog even mijn bestelling 
ophalen? De corona hulplijn kunt u bellen 
als u er zelf niet uit komt, of wat hulp 
kunt gebruiken. Ook wanneer u vervoer 
naar een teststraat nodig heeft kunt u 
contact op nemen. De Coronahulplijn is te 
bereiken via de Buurtacademie: 0313-712 
400

Regio Arnhem Nijmegen presenteert 
Regionale Energiestrategie (RES) voor 
het opwekken van duurzame energie
Heel Nederland werkt aan het opwekken 
van duurzame energie, om te beginnen 
met zon en wind. Dat gaan we terugzien 
in onze leefomgeving, ook in Regio 
Arnhem Nijmegen, waar de gemeente 
Doesburg onder valt. Zestien gemeenten, 
de provincie, de waterschappen 
en netbeheerder Liander hebben, 
met inbreng van maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en inwoners uit 
de regio Arnhem Nijmegen een plan 
opgesteld waarin staat hoeveel schone 
energie we in 2030 willen opwekken en 
waar we dat gaan doen. Dit plan heet RES 
1.0. Binnenkort besluiten waterschappen, 
gemeenteraden en Provincie Gelderland 
over het plan. 
 
RES 1.0 bod 
In navolging van het Klimaatakkoord 
presenteert RES organisatie Arnhem 
Nijmegen, zoals ook de 29 andere 
Nederlandse energieregio’s, nu een 

eigen ‘bod’ aan de landelijke overheid: 
een plan met het aandeel in de landelijk 
afgesproken hoeveelheid schone energie 
die geleverd kan worden in 2030 door de 
regio Arnhem Nijmegen: RES Doesburg 
valt in RES 1.0 niet onder de zogenaamde 
zoekgebieden voor grootschalige 
energieopwekking. Voor RES 2.0 zal hier 
verder onderzoek naar gedaan worden.  
Kijk voor meer informatie en 
mogelijkheden om mee te doen op: www.
regioan.nl. 

Besluitvorming in Doesburg 
Het RES 1.0 bod wordt in gemeente 
Doesburg dit voorjaar ter besluitvorming 
aangeboden aan de gemeenteraad. 
U kunt de agenda en de stukken te 
zijner tijd vinden op https://doesburg.
raadsinformatie.nl/, via deze website kunt 
u de online raadsvergadering ook volgen.
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Doeshi Outdoor zet Doesburg de 
komende weken in het teken van sport!
Van 15 maart t/m 25 april zijn er 
in heel Doesburg sportevents voor 
jongeren tot en met 26 jaar. Een 
sportprogramma dat samen met de 
sportclubs- en verenigingen wordt 
georganiseerd door Jongerencentrum 
0313 en Doesburg Beweegt. 
Verenigingen organiseren zelf de 
training, wedstrijd of activiteit. 
Jongeren kunnen gratis en vrijblijvend 
deelnemen. Uitgangspunt is het 
samen sportief bezig zijn en een leuke 
tijd hebben. Bij deelname kunnen 
stempels worden verzameld waarmee 
er een jaarabonnement op een 
sportvereniging naar keuze te winnen 
valt! 

Maart en april staan in het teken van 
sport in Doesburg. Alle sportclubs en 
sportverenigingen in Doesburg zijn 
gevraagd een wedstrijd, training of 
ludieke activiteit op te zetten voor Doeshi 
Outdoor. Deze vinden plaats tussen 
15 maart en 25 april op verschillende 
buitenlocaties in Doesburg. 
Jongeren tussen de 12 en de 26 jaar 
kunnen hier gratis aan deelnemen. 
Elke week brengen 0313 en Doesburg 
Beweegt de Doeshi Outdoor 
sportkalender uit waarop staat waar de 
events de komende week plaats zullen 
vinden. 
Het sportevent is mogelijk gemaakt 
door de stimuleringsregeling ‘Jeugd 

aan zet’ via de Gemeente Doesburg. 
De activiteiten vinden plaats binnen de 
reglementen van de Rijksoverheid op 
het gebied van sporten voor jongeren; 
die gelden vanaf 3 maart. Aanmelden 
voor een event is verplicht en kan vanaf 
8 maart via www.actiefindoesburg.nl, 
Instagram: @jongerencentrumdoesburg 
of whatsapp: 06-14 41 39 57. 
Verenigingen en clubs kunnen zich via de 
website aanmelden tot en met maandag 
22 maart.
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Gemeente, werkgroep en 
onderzoeksbureau gaan in gesprek 
over  belangrijke onderwerpen die 
in vragenlijst komen.

U kunt de vragenlijst online 
invullen, maar desgewenst ook 
via papieren versie.

Het onderzoeksbureau gaat 
met de resultaten aan de slag 
en houdt verdiepende interviews.

Concept resultaten worden 
voorgelegd aan gemeenteraad 
en werkgroep.

Werkgroep kan aan de slag met 
de onderzoeksresultaten met input
van gemeenteraad, werkgroep en 
volksraadpleging Windmolens 
Drempt om tot een afwegingskader
te komen.

Afwegingskader wordt in concept 
voorgelegd aan gemeenteraad. 
De gemeenteraad is uiteindelijk het 
orgaan dat het afwegingskader moet 
vaststellen.

79%12%

Doesburg gaat verder met opstellen van lokale regels voor zon-en windenergie
Binnenkort gaat het proces om te 
komen tot een lokaal afwegingskader 
voor zon- en windenergie in gemeente 
Doesburg verder. Het is in het najaar even 
afgeremd, omdat er signalen kwamen dat 
het te snel ging. Daarnaast werden ook 
de Coronamaatregelen meer van kracht. 
Een belangrijke voorwaarde is dat aan 
iedereen de mogelijkheid wordt geboden 
om mee te doen.
Na overleg met buurtschap BNO, 
werkgroep, dorpsraad Drempt en 
gemeente Bronckhorst over het 
proces, wordt het proces binnenkort 
weer opgestart op een iets andere 
manier en rekening houdend met de 
Coronamaatregelen. Wel zo dat iedereen 

de mogelijkheid krijgt om inbreng te 
geven.

Wanneer en hoe kunnen inwoners en 
betrokkenen meedoen?
Meer informatie vindt u op 
www.doesburg.nl/afwegingskader. Hier 
vindt u ook eerdere nieuwsbrieven 
en kunt zich in schrijven voor de 
emailnieuwsbrief. Wilt u liever een 
papieren versie ontvangen? Neem dan 
telefonisch contact op met gemeente 
Doesburg:  (0313)  48 13 13 . 

Wat is een afwegingskader en waarom 
is het belangrijk?
Het afwegingskader dat Doesburg 

wil opstellen gaat dus niet over het 
toestaan van projecten. De huidige 
wet- en regelgeving geeft deze ruimte 
al. Het afwegingskader gaat om extra 
aanvullende regels van de omgeving. 
Samen met de bevolking wil de 
gemeente die regels opstellen voor 
zonnevelden en windmolens. Het 
kan dan o.a. gaan om wensen op het 
gebied van landschappelijke inpassing, 
beschermen van de leefomgeving, hoe 
een projectontwikkelaar of energiebedrijf 
de omgeving moet betrekken, meedelen 
in de opbrengsten etc.
Begin februari kwam het rapport ‘Wind 
op en rond de Veluwe’ uit, dat begin 
februari door de vier RES-regio’s en de 

provincie Gelderland is gepresenteerd. 
De conclusie van dit rapport is dat er, 
vanwege de wettelijke bescherming 
van de Veluwse natuur, op de Veluwe 
geen windenergie mogelijk is en de 
mogelijkheden beperkt zijn in een cirkel 
van 1 tot 8 km rond de Veluwe. Doesburg 
valt binnen dit gebied, dus dit betekent 
dat er mogelijk beperkingen zijn voor 
windenergie. Of dat zo is, moet blijken uit 
nader onderzoek dat de komende jaren 
gaat plaatsvinden. Het is dus belangrijk 
om in het afwegingskader wel de lokale 
voorwaarden voor wind te bepalen, 
zodat deze voorwaarden overeind 
blijven, mochten er in de toekomst toch 
mogelijkheden blijken.



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.

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
05-03-2021  Kosterstraat 35, het vernieuwen van de serre 

aan de achterzijde
08-03-2021  Boekholtstraat 9, het vervangen van het 

voegwerk en het waterbord

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 MELDING(EN)
De volgende melding(en) is ontvangen op:
10-03-2021   Beatrixstraat 58, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen en slopen van een 
schuur

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

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE

Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:

11-03-2021            Koepoortwal ong., het verplaatsen van drie 
bomen op het parkeerterrein De Bleek

 Bovenstaand(e) besluit(en) is/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.

Alle verleende vergunningen en de bijbehorende stukken 
kunnen worden ingezien bij het Wabo-loket. Dit kan van 
maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur.

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.

VERKEER EN VERVOER

RECTIFICATIE: VERKEERSBESLUIT INSTELLEN 
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN DE 
POL
[Deze bekendmaking betreft een rectificatie vanwege een 
foutief adres. De oorspronkelijke bekendmaking is op 8 maart 
2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Staatscourant 2021, 
11993]
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het 
instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
aan De Pol. Dit besluit is online in te zien via de Staatscourant. 
Hier vindt u ook informatie over de bezwarenprocedure.

Verkeersbesluit instellen tijdelijk verlagen maximum snelheid 
Koepoortstraat-Roggestraat Doesburg
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het 
instellen van het tijdelijk verlagen van de maximum snelheid 
in de Koepoortstraat en Roggestraat. Dit besluit is online in te 
zien via de Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure.

Kunst aan Doesburgse keukentafels
Zet een professioneel kunstenaar en 
een 55-plusser aan dezelfde keukentafel 
en voilà, daar begint Kunst aan de 
Keukentafel. Dat er iets heel moois van 
komt, dat het levensvreugde geeft en 
positieve energie opwekt, is zo klaar als 
een klontje. Dinie Janssen uit Doesburg 
kan erover meepraten! 

Als rasecht amateur toneelspeelster is 
Dinie wel wat gewend. “Toneelspelen? 
Geweldig!” Dat zij nog eens in haar eentje 
aan de bak zou moeten, had ze niet 
gedacht. Een monoloog instuderen en 
vertolken, dat is toch een uitdaging van 
jewelste. “Je moet het helemaal uit jezelf 
halen, putten uit je eigen gevoel, lijf en 
leden,” vertelt Dinie. En ze ontdekt, dat ze 
dat kan.

Er valt veel te kiezen bij Kunst aan 
de Keukentafel: tekenen, schilderen, 
schrijven, pianospelen, muziek luisteren, 
voorgelezen worden, gedichten maken, 
zingen en zelfs dans en theater.
Als er een keus gemaakt is, komt een 
kunstenaar drie keer bij iemand thuis en 
samen gaan ze aan de slag. Kunst aan de 
Keukentafel wordt uitgevoerd door de 

afdeling Lang Leve Kunst van Amphion/ 
Cultuurbedrijf.

Aanmelden
55-plussers, woonachtig in de gemeente 
Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, 
Montferland of Oude IJsselstreek kunnen 
zich aanmelden via info@amphion.
nl of 0314 37 60 00
Deelname is kosteloos

Afhalen 
attentie voor 
Mantelzorgers
In december bood de gemeente 
Doesburg mantelzorgers het 
mantelzorgcompliment aan in 
de vorm van een kerstattentie 
van Lokaal Kerstpakket. Via deze 
website konden mantelzorgers bij 
een van de lokale ondernemers 
in de gemeente een bestelling 
plaatsen. Nog niet alle bestellingen 
zijn afgehaald. Vanwege de 
aanhoudende lockdown, is de 
afhaalperiode van de bestellingen 
verlengd tot en met 25 april 2021.

Vergeet bij het afhalen niet uw 
afhaalbewijs mee te nemen. Heeft 
u vragen over het ophalen van uw 
bestelling? Neem dan contact op 
met de winkel waar u de bestelling 
geplaatst heeft.


