
Door corona in 2021 geen kermis in Doesburg 
De kermis in Doesburg gaat in verband met de Corona maatregelen in 2021 niet 
door. De gemeente Doesburg verwacht dat, zelfs wanneer de maatregelen in 
de zomermaanden versoepelen, het te ingewikkeld zo niet onmogelijk zal zijn 
om een dit evenement te organiseren. Wethouder Arthur Boone: “We hebben 
dit vervelende besluit moeten nemen, wetende dat we Doesburgers zullen 
teleurstellen. Maar we zijn ook van mening dat we in moeten staan voor de 
veiligheid van onze inwoners.” 

Kans voor nieuw idee voor de kermis 
Parallel aan de beslissing over de 
afgelasting van de kermis in 2021, loopt 
er een gesprek over de vorm van de 

kermis. Botsauto’s, de cakewalk en de 
carrousel maken nu de uitstraling van 
de kermis in Doesburg. Maar is dit beeld 
nog wel wat inwoners van de stad in 

deze tijden willen? Wethouder Arthur 
Boone: “Festivals zijn ongekend populair. 
In heel Nederland is er een trend dat 
kermissen gecombineerd worden met een 
festivalsfeer. De kans om mee te gaan in 
deze trend wil de gemeente de inwoners 
in Doesburg niet ontnemen.” 

Wie gaat de uitdaging aan? 
Het contract met het bedrijf dat de kermis 
jarenlang organiseerde is beëindigd. De 
gemeente staat open voor initiatieven 

van inwoners om de organisatie van de 
kermis over te nemen. Initiatiefnemers 
kunnen de nodige ondersteuning van 
de gemeente verwachten. Bijvoorbeeld 
bij het aanvragen van vergunningen, het 
opstellen van het veiligheidsplan en meer. 
Wethouder Boone: “We dagen inwoners 
uit het initiatief te nemen om de kermis 
in Doesburg opnieuw vorm te geven. 
Initiatiefnemers kunnen contact met ons 
opnemen via evenementen@doesburg.nl.” 

Waardebonactie 
‘Winst uit je woning’ 
verlengd tot 1 juni
Er is momenteel nog een deel van het beschikbare 
budget over en de actie is door het ministerie 
verlengd. Echter het is wel zolang het budget nog 
aanwezig is. OP = OP. 
 
Dus wilt u de waardebon alsnog verzilveren, wees er 
dan snel bij:  
-  Dat kan direct online via:  

https://winstuitjewoning.nl/waardebon/. 
-  lokaal inkopen en achteraf verrekenen via:  

https://winstuitjewoning.nl/gemeenten/doesburg/.

Dagelijks telefonisch spreekuur voor vragen over het OV
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen 
met het OV? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 
10. OV-ambassadeurs geven er antwoord 
op uw vragen over het gebruik van het OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen 
de OV-ambassadeurs. De provincies 
Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden 
het belangrijk dat iedereen met het 
openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan 
reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, 
vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg 
over reizen met trein en bus.   

De maandelijkse inloopspreekuren voor 
senioren zijn helaas tot nader orde 
geannuleerd. De coronamaatregelen laten 
het niet toe. Mensen met vragen over het 
gebruik van het OV kunnen nu wel terecht 
tijdens het telefonisch spreekuur. 

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart 
aanvraagt of hoe de 40% korting voor 
samen reizen werkt? Wilt u meer weten 
over de Coronamaatregelen in het OV 
of juist informatie over verlenging van 
abonnement, keuzedagen en/of bent u 
(onverwacht) noodgedwongen afhankelijk 
van OV maar u weet nog niet hoe het 
werkt? Bel dan met een OV-ambassadeur 
tijdens het telefonisch spreekuur. 
De OV-ambassadeur neemt met u het 
antwoord door.

Wanneer: maandag tot en met vrijdag
Hoe laat: 10.00 tot 12.00 uur
Wanneer: dinsdag en donderdag
Hoe laat: 13.30 tot 15.00 uur
Wanneer: maandag en woensdag
Hoe laat: 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10 

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. De OV-ambassadeurs helpen u 
graag op weg!

BESTUURSVERGADERINGEN

RAADSVERGADERING
Op donderdag 25 maart 2021 om 19:30 uur vergadert de 
gemeenteraad van Doesburg.

*  NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis 
vergaderen raad en commissies digitaal. Publiek 
en pers kunnen vergaderingen gedurende deze 
crisis live volgen via de website: https://doesburg.
raadsinformatie.nl/live. Nadere informatie bij 
mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / diana.voorhof@
doesburg.nl 

De agenda vermeldt de volgende punten:
•  Opening en vaststellen definitieve agenda
•  Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 

25 februari 2021
•  Ingekomen stukken

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

proeftuin aardgasloze wijk De Ooi
•  Rondvraag raadsleden

Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / 
diana.voorhof@doesburg.nl 

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 via 
internet 
Via de website: http://doesburg.raadsinformatie.nl/live 
kunt u vergaderingen live volgen en achteraf raadplegen.

Nieuws  
uit het stadhuis
24 maart 2021, week 12



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
11-03-2021  Oranjesingel 14, het wijzigen van de entree 

en een realiseren van een doorbraak in de 
woning

16-03-2021  het plaatsen van een informatiepaneel voor 
het kunstwerk in de Kempermansgracht, op 
de hoek van de Barend Ubbinkweg en de 
Turfhaven

16-03-2021  het kappen van een es vanwege 
stormschade (noodkap) in de openbare 
ruimte, op het fietspad tussen De Veste en 
de Breedestraat

17-03-2021  Gruterstraat 11, het plaatsen van een 
dakopbouw

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:
12-03-2021  Magnolialaan 20, het verwijderen van 

asbesthoudende golfplaten op de 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.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
16-03-2021   Beatrixstraat 58, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen en slopen van 
een schuur

17-03-2021  Magnolialaan 20, het verwijderen van 
asbesthoudende golfplaten op de schuur

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

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:
16-03-2021  Kerkstraat 31, het uitvoeren van diverse 

verbouwwerkzaamheden

Het verlengen van de beslistermijn is een 
voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht. Dit is een beslissing 
waartegen geen bezwaar en/of beroep mogelijk is.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
15-03-2021  Rogacker 19, het bouwen van een woning 

op kavel 107
17-03-2021  Boekholstraat 9, het vervangen van het 

voegwerk en het waterbord
17-03-2021  het kappen van een es vanwege 

stormschade (noodkap) in de openbare 
ruimte, op het fietspad tussen De Veste en 
de Breedestraat

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
11-03-2021  Boekholtstraat 5, het verbouwen van een 

garage naar woning

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 30 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.

NOODKAP ES NAAST HET FIETS- EN VOETPAD 
TUSSEN DE VESTE EN BREEDESTRAAT 
Op zaterdag 13 maart is een es naast het fiets- en 
voetpad tussen De Veste en Breedestraat gekapt. 
Vanwege de harde wind was een tak afgebroken. 
Helaas heeft deze stormschade tot gevolg dat de es 
volledig gekapt moet worden. Voor de veiligheid van 
de directe omgeving is de es weggehaald. De es is 
met een versnelde procedure gekapt vanwege de 
spoedeisendheid. Op grond van artikel 4, achtste lid van 
onze Bomenverordening is toestemming gegeven tot het 
direct vellen van de plataan wegens spoedeisend belang. 
Helaas konden wij bovenstaand bericht niet eerder 
publiceren. Heeft u nog vragen rondom noodkap, dan 
kunt u contact opnemen met de heer Erik ter Beek via 
0313 481313.

OVERIGE VERGUNNINGEN

HORECA

Aanvrager:  V.O.F. Doneria
Verleend:   Drank- en horecavergunning en 

exploitatievergunning
Horecabedrijf: Doneria & Pizzeria
Locatie:  Kerkstraat 57, Doesburg 
Verzonden:  18 maart 2021

Voor informatie over toestemmingen of het aanvragen 
van vergunningen kunt u contact opnemen met het Team 
Vergunningen (0313)  – 481 410 op maandag, dinsdag en 
woensdag en donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

OVERIGE MEDEDELINGEN

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KOPPELWEG 18’
Voor het perceel aan de Koppelweg 18 is een 
ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Welke bestemming geldt er nu?
Aan de Koppelweg in Doesburg wordt het voormalige 
bedrijventerrein getransformeerd tot een woonlocatie. 
Het perceel aan de Koppelweg 18 in Doesburg is 
top op heden in gebruik als bedrijf met woning. 
De initiatiefnemer heeft het voornemen om, in 
navolging van de herontwikkeling van het voormalige 
bedrijventerrein Koppelweg tot een woonlocatie, zijn 
bedrijf (met woning) ter plaatse te beëindigen en de 
locatie voor woondoeleinden in gebruik te nemen.

Om welke ontwikkeling gaat het?
Het plan voorziet in het merendeel van de bestaande 
bedrijfsgebouwen te slopen, de bestaande woning 
te behouden en twee nieuwe vrijstaande woningen 
te realiseren. In de toekomstige situatie verdwijnen 
de bedrijfsmogelijkheden van het plangebied. Door 
aansluiting op de beeldkwaliteitskaders van de 
herontwikkelingslocaties aan weeszijden van het 
plangebied wordt een samenhangend geheel gecreëerd 
en de gebiedsontwikkeling versterkt. Omdat de 
ontwikkeling niet past in het vigerende bestemmingplan, 
is het ontwerpbestemmingsplan ‘Koppelweg 18’ 
opgesteld. 

Wat verandert er nog meer?
Ten gevolge van het wegverkeerslawaai over de 
Koppelweg wordt de voorkeursgrenswaarde op een 
nieuw te bouwen woning overschreden. De maximale 
te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet 
overschreden. De gemeente is voornemens om voor 
deze woning hogere grenswaarden vast te stellen. 
Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld op grond van 
de Wet geluidhinder.

Wat als u hierover meer wilt weten?
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 25 
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 ontwerpbestemmingsplan kunt u ook bekijken via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar “plannen zoeken” en 
kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens 
nummer NL.IMRO.0221.BPL20002HMO-ON01 in. 

Wat als u uw mening wilt geven?
Tot zes weken na 25 maart 2021 mag u uw mening over 
het ontwerpbestemmingsplan doorgeven aan het college 
van burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC 
in Doesburg. Liever in een gesprek uw mening geven? 
Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via 
telefoonnummer (0313) 481 387.

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.


