
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 Doesburg verder. 
Iedereen krijgt de mogelijkheid hierin 
mee te doen.

We hebben al weer een start met de 
werkgroep gemaakt. In de afbeelding ziet 
u hoe het proces eruit ziet. 
Meer informatie vindt u op  
www.doesburg.nl/afwegingskader. Hier 
vindt u ook eerdere nieuwsbrieven 

en kunt zich in schrijven voor de 
emailnieuwsbrief (kopje: blijf op de 
hoogte). 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 of meedelen in 
de opbrengsten etc.

Mark Mol, 
Vrijwilliger van de 
maand maart

Mark Mol is de initiatiefnemer van de 
Doesburgse zwerfafvalbrigade. In de 
zomer van 2020 vroeg wethouder Birgit 
van Veldhuizen hem of een dergelijk 
initiatief iets voor hem was. Tenslotte 
ruimde hij zèlf al langer zwerfafval op in 
Doesburg. Zo groeide een persbericht en 
een berichtje in de buurtapp uit tot een 
brigade met wel 40 deelnemers. Niks 
vergaderen of mopperen, gewoon aan 
de slag! Hun eerste dag, 5 september 
2020, was meteen de Nationale Peuken-
opruimdag: Op pad met Go Clean de 
Liemers en het Peukenmeisje Bernadette 
Hakken. Helaas kunnen nu door Corona 
geen grote opruimacties georganiseerd 
worden, maar in kleine groepen gaan 
de enthousiastelingen gewoon door. 
En een volgend initiatief is aanstaande: 
rond sommige bedrijven is zoveel afval 
te vinden, dat de brigade binnenkort die 
bedrijven gaat vragen mee te helpen 
Doesburg schoon te houden. En dus zèlf 
het afval rond hun bedrijf op te ruimen. 
Alweer een stap dichterbij een zwerfafval- 
en peukenvrij Doesburg. Dit alles mede 
dankzij deze Vrijwilliger van de Maand! 

Aangepaste 
openingstijden stadhuis 
tijdens paasweekend
Het stadhuis in Doesburg is op Goede 
Vrijdag, 2 april, en op 2e Paasdag, 5 april, 
niet geopend. Ook zijn wij op die dagen 
niet telefonisch bereikbaar. Op dinsdag 6 
april zijn wij er weer voor u.
In verband met Corona werkt het 
Publieksbureau alleen op afspraak. U 
maakt een afspraak door te bellen naar 
het algemene nummer: 0313 – 48 13 13.

Nieuws  
uit het stadhuis
31 maart 2021, week 13

www.rivm.nl

1,5 meter afstand
Bitte halten Sie 1,5 M Abstand

1,5m LOOP RECHTS
Bitte gehen Sie rechts



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
18-03-2021  Baer 2, het plaatsen van een uitbouw aan 

de zijgevel
22-03-2021  Contre Escarpe 32, het uitbreiden van het 

bestaande terras van Stadshotel Doesburg 
op de kade

22-03-2021  Angerloseweg 16, het realiseren van 
een Bed & Boterham in het bestaande 
bijgebouw

24-03-2021   Zanderskamp ong., het kappen van drie 
essen in de openbare ruimte

24-03-2021  Koepoortdijk 2a, het wijzigen van de 
bestaande garagedeur

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
19-03-2021  De Strijp 21, het bouwen van een woning 

op kavel 16
22-03-2021  Veerpoortwal 22, het realiseren van een 

uitbreiding aan de achterzijde
24-03-2021  Turfhaven ong., het plaatsen van een 

Toeristische Overstap Plaats (TOP)
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.

VERKEER EN VERVOER

VERKEERSBESLUIT PLAATSEN VAN 
EEN TWEEDE ONDERBORD MET 
KENTEKEN BIJ GERESERVEERDE 
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS POTSMAAT
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het 
plaatsen van een tweede onderbord met kenteken 
bij een al gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
in de Potsmaat. Dit besluit is online in te zien via de 
Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure.

MILIEU

INWONERS GEVEN RAPPORTCIJFER 
7,4 VOOR DE INZAMELING VAN 
HUISHOUDELIJK AFVAL

Elke twee jaar wordt er in opdracht 
van Circulus-Berkel (CB) een 
klanttevredenheidsonderzoek gehouden over de 
inzameling van huishoudelijk afval. Afgelopen jaar 
in september tot en met november 2020 heeft dit 
klanttevredenheidsonderzoek weer plaatsgevonden. In 
totaal hebben 159 inwoners uit Doesburg meegedaan. 
Dat is voldoende om een goed beeld te geven over de 
mening van de Doesburgers op dit onderwerp. Inwoners 
werden bevraagd over de manier waarop ze hun afval 
kunnen aanbieden, over huis-aan-huis inzameling, 
recycleplein en over het contact en communicatie met 
Circulus-Berkel. 
 
De resultaten van het onderzoek zijn ingedeeld op vier 
hoofdthema’s:
1 Totaaloordeel;
2  Huishoudelijk afval;
3 Recycleplein;
4  KCC (Klantcontactcentrum) en communicatie

U kunt het rapport nalezen op onze website  
www.doesburg.nl onder de rubriek ‘Afval’.

Dumping bij brengpunten 
Uit het onderzoek blijkt dat inwoners minder tevreden 
zijn over de milieuparkjes (brengpunten). Vooral 
de dumpingen bij het milieuparkje nabij het Burg. 
Keiserplein roept bij inwoners irritatie op. Om dit tegen 
te gaan hebben we samen met de wijkraad de containers 
verfraaid met afbeeldingen van vissen. Helaas houdt dat 
sommigen niet tegen om toch afval te blijven dumpen. 
We vragen u om uw medewerking en het te melden als u 
ziet dat er rotzooi wordt gedumpt. Alleen samen kunnen 
we er weer een mooie plek van maken. 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BELEIDSREGELS TONK VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouder van 
Doesburg heeft op 16 maart 2021 de beleidsregels 
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
vastgesteld. De beleidsregels TONK gaan in na 
bekendmaking. Via deze beleidsregels geeft het college 
duidelijkheid over haar kaders rondom de voorwaarden 
en de uitbetaling van de TONK.  De beleidsregels kunnen 
terug gevonden worden op www.overheid.nl. 

MELDING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende volledige melding in het kader van Wet 
Milieubeheer, Activiteitenbesluit, Waterwet, Besluit lozen 
buiten inrichtingen hebben ontvangen. De publicatie van 
deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; 
er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Zaakid: ODRA21MA0359
OLO-nr: 5793825
Datum indiening: 02-02-2021
Omschrijving: Realiseren 55 gesloten 
bodemenergiesystemen
Adres: Koppelweg 0 Kad.sect. B Nr: 3779 en meer te 
Doesburg
Besluit: afgehandeld
Datum ondertekening: 18-03-2021
Datum verzending: 18-03-2021

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.

Monumenteigenaren willen verduurzamen en op weg geholpen worden!
Begin dit jaar hebben 65 monumenteigenaren 
meegedaan aan de vragenlijst over het duurzaam 
maken van hun monument. In totaal hebben zo’n 
260 huishoudens die in een monument wonen een 
persoonlijke brief ontvangen. Iedereen die heeft 
deelgenomen: bedankt voor uw inbreng! 
 
Doel vragenlijst 
Het doel was om in kaart te brengen op welke manier 
monumenteigenaren hun woning willen verduurzamen 
en wat daarvoor nodig is. De monumentenvereniging 
Doesburg en de gemeente werken hierin nauw samen. 

Uitkomsten 
Meest gezochte informatie gaat over: 
1. Isoleren
2. Energie besparen
3. Energie opwekken
4.  Beschikbare financiële regelingen om de 

maatregelen te kunnen betalen.

Wat heeft de monumenteigenaar nodig?
-  Vrijblijvend advies over wat het beste past bij de eigen 

situatie: wat kan ik het beste eerst doen en hoe, wat 
daarna? 

-  Daarna komt natuurlijk ook meteen de vraag: welke 
financiële regelingen zijn er? En hoe pak ik dat aan?

-  Er is behoefte aan meer ruimte in regelgeving omdat 

regelingen soms met elkaar botsen.  Er moet dan 
samen naar een oplossing gezocht worden. 

De hele uitkomst van de vragenlijst kunt u nalezen op: 
www.doesburg.nl/monumenten. 

Wat wordt er met de uitkomsten gedaan?
-  Informatie op de gemeentewebsite is aangepast, zie 

www.doesburg.nl/monumenten
-  Daar vindt u een overzicht met veel gestelde vragen en 

antwoorden, zodat u makkelijker kunt zoeken
-  Hulplijn voor monumenteigenaren: vanaf 

maandag 12-4 start de gemeente samen met de 
monumentenvereniging een hulplijn. Hier kunt u online 
of telefonisch uw vraag stellen. U wordt dan verder op 
weg geholpen naar de juiste informatie of expertise.  
Monumentenvereniging: telefoon 0313- 410 768 of 
stuur een e-mail naar:  
info@monumentenverenigingdoesburg.nl  
Gemeente Doesburg: telefoon: 0313- 481 410  (ma-do 
ochtend 9.00-12.00 uur) of mail: duurzaam@doesburg.nl. 

-  Om monumenteigenaren meer te ontzorgen en 
vrijblijvend advies te geven komt er een energie-
adviseur speciaal voor monumenten. Hier worden 
nu voorbereidingen voor genomen en hierover volgt 
later dit jaar meer informatie. Vanwege geldende 
coronamaatregelen is advies aan huis nu niet mogelijk. 
Samen kijken we wat wel mogelijk is.

 
De enquête over plaatsen van zonnepanelen- en 
collectoren op daken binnen het beschermde 
stadgezicht loopt momenteel nog t/m 30 april. 
Bewoners hebben hierover een brief gekregen. 
De vragenlijst is onderdeel van een verkenning 
naar de mogelijkheden voor verruiming van de 
bestaande beleidskaders. www.doesburg.nl/
duurzaamdoesburg. 


