
Fruitboompje voor Doesburg als 
duurzaam en gezond welkomscadeau 
Gemeente Doesburg is sinds kort 
aangesloten bij Agem Energieloket. 
Inwoners en ondernemers kunnen 
hier terecht voor vragen en advies over 
energiebesparende maatregelen. Als 
welkomscadeau kreeg de gemeente van 
Agem een fruitboompje. Deze moest een 
mooie plek krijgen in onze gemeente, 
zodat iedereen hiervan de vruchten kan 
plukken. 

In de bijenweide van Stichting Doesburgse 
Bijenweide en de Imkersvereniging 
Doesburg aan de Panovenweg 2 is de 
halfstam appelfruitboom ( Malus d. ‘Rode 
Boskoop S.H., rode goudreinette) geplant. 
De boom heeft een mooie plek gekregen 
om de komende jaren te groeien en te 
bloeien.
 

Voorzitter Albert Lebbink van de 
Imkersvereniging en Nina Herweijer 
van de St. Bijenweide zijn er blij mee: 
“Fijn dat er voor deze plek is gekozen 
en dat we zelf de soort konden kiezen. 
Het past goed in de omgeving bij de rest 
van de fruitbomen, in het landschap van 
de Hoge Linie en het is vlakbij de bijen. 
Kinderen komen hier ook vaak met school 
om uitleg te krijgen. De tuin is iedere 
dag open van 09.00 tot 19.00 uur. De 
bijenweide is vrij te bezoeken, je kunt er 
heerlijk rondwandelen en meehelpen als 
je wilt. Iedereen is welkom, liever niet met 
honden. “ 
 
Zie voor meer informatie: www.agem.nl 
en www.imkersverenigingdoesburg.nl. 
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Fruitboompje krijgt plek in de bijenweide. V.l.n.r.: Daphne Dijkerman (Agem), Paul 
Delleman, Nina Herweyer, Marijke de Kler, Albert Lebbink.

Heeft Corona jouw leven veranderd?
Corona heeft op ons allemaal een 
grote invloed. Het RIVM voert samen 
met de GGD’en onderzoek uit om in 
beeld te brengen hoe de mensen in 
Nederland zich door de tijd heen voelen 
en gedragen. Ook is er een onderzoek 
uitgevoerd onder laaggeletterden en 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking. Daar komen resultaten en 
tips uit die voor u interessant kunnen 
zijn. Maar die u ook kunnen helpen 
wanneer u iemand in uw omgeving kent 
die eenzaam is of zich zorgen maakt over 
Corona. 

Uitkomsten onderzoek

1 Veel mensen maken zich zorgen
Ze zijn bang voor corona of voelen zich 
gestrest. Dit komt doordat corona al lang 
duurt. De regels waar we ons aan moeten 
houden veranderen steeds. Daardoor is 
het soms onduidelijk wat wel of niet mag. 

Tips om zorgen te verminderen:
Tip 1: Kies wat je kijkt op tv:
Sommige mensen helpt het om minder 
op tv naar programma’s over corona 
te kijken. Hierdoor krijgt u minder 
onduidelijke informatie. En dan hebt u 
meer tijd voor leuke dingen! Denk na of 
dit u ook kan helpen.
Tip 2: Zoek goede informatie:
Er zijn ook websites die duidelijke 
informatie over corona geven in 
makkelijke taal zoals corona.steffie.nl.

Tip 3: Praat met iemand die u kent:
Praat over uw zorgen om ze te 
verminderen. Of praat juist over iets 
anders dan corona. Bijvoorbeeld over 
leuke dingen die u gaat doen of hebt 
gedaan.

2 Veel mensen voelen zich eenzaam en 
niet fijn
Dit komt doordat hun werk of 
dagbesteding is gestopt of minder is 
geworden. Hierdoor hebben ze overdag 
weinig te doen. Ook mogen we door de 
regels niet meer zo maar met iedereen 
afspreken. Veel mensen vervelen zich en 
missen het contact met andere mensen.

Tips om u beter te voelen
Tip 1: Spreek samen af:
Bespreek samen wat nog wel kan binnen 
de maatregelen. Bijvoorbeeld samen een 
wandeling
maken. Zo kunt u elkaar blijven zien of 
spreken.
Tip 2: Doe dingen om jezelf bezig te 
houden:
Bespreek samen wat u kunt doen overdag 
thuis. Bijvoorbeeld met iemand die u 
goed kent. Die
kan u helpen met iets leuks verzinnen. Of 
met de voorbereiding er van.
Tip 3: Doe mee aan dingen die er al 
zijn:
Bijvoorbeeld bij een ontmoetingsruimte 
of de bibliotheek of de dagbesteding. Zij 
doen ook veel leuke dingen online.

De gemeentevlag van Doesburg
Regels, gebruiken en gewoontes bij het uithangen van de vlag

Onlangs is de Doesburgse vlag door 
museum De Roode Tooren weer onder 
de aandacht gebracht en veel mensen 
zijn inmiddels in het bezit van zo’n 
vlag. De komende maanden zijn er 
diverse gelegenheden dat, naast de 
gemeentevlag, de nationale driekleur 
met of zonder wimpel kan worden 
uitgehangen. Niet iedereen doet dat altijd 
op een correcte wijze omdat het niet altijd 
duidelijk is wanneer, hoe en op welke 
wijze er gevlagd mag worden. Op  
www.deroodetooren.nl onder ‘actueel’ 
ziet u de regels m.b.t. de gemeentevlag.

U mag altijd de vlag uithangen. 
Bijvoorbeeld bij een feestelijke 
gebeurtenis als een huwelijk of het slagen 
voor een examen. Ook halfstok vlaggen 
bij een overlijden mag. Er is geen wet die 
vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u moet 
vlaggen. U bent dus nooit strafbaar als u 
de vlag uithangt. Wel zijn er gebruiken en 
regels (protocol) voor het uithangen van 
de vlag. Zo mag een gehesen vlag nooit 
de grond raken of het verkeer hinderen. 
Ook is het de gewoonte dat u de vlag niet 
laat hangen tussen zonsondergang en 
zonsopkomst. Wilt u de vlag ’s nachts wel 
laten hangen? Dan is het goed gebruik de 
vlag te verlichten, waardoor de kleuren 
goed zichtbaar zijn. 
De oranje wimpel wordt officieel 
alleen gebruikt in combinatie met de 

Nederlandse vlag op verjaardagen van 
leden van het Koninklijk huis en op 
Koningsdag. 

Een gemeentevlag kan worden gevoerd 
bij:
-  Gelegenheden met een officieel en/of 

ceremonieel karakter.
-  Gelegenheden of locaties met een 

toeristisch en/of historisch karakter.
-  Gelegenheden m.b.t. herdenkingen van 

(oorlogs)slachtoffers.
-  Bevrijdingsdag van de stad of gemeente.
-  Overlijden en uitvaart van 

burgemeester, oud burgemeester en 
gemeentebestuursleden.

Ook is er een aantal z.g. “vlagdata” 
waarop de Nederlandse of gemeentevlag 
wordt uitgehangen. Zie voor het complete 
vlagprotocol: www.doesburgenoranje.nl 
onder het kopje Nieuws. 



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
24-03-2021  Seringenlaan 33, het kappen van een abeel 

en een valse christusdoorn
30-03-2021  Sandtakker 8 , het legaliseren van 

wijzigingen tijdens de bouw van de woning
01-04-2021  Kerkstraat 17, het plaatsen van 

handelsreclame

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:
31-03-2021  Contre Escarpe 32, het uitbreiden van het 

bestaande terras van Stadshotel Doesburg 
op de kade

01-04-2021  het plaatsen van een informatiepaneel voor 
het kunstwerk in de Kempermansgracht, op 
de hoek van de Barend Ubbinkweg en de 
Turfhaven

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
30-03-2021  Kosterstraat 35, het vernieuwen van de 

serre aan de achterzijde
01-04-2021  Koepoortstraat 31, het uitvoeren van 

diverse (bouw)werkzaamheden
01-04-2021  Zanderskamp ong., het kappen van drie 

elzen (geen essen, zoals in de publicatie 
van de aanvraag was opgenomen) in de 
openbare ruimte

Bovenstaande besluiten zijn 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 13 april 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 14 april 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 

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.

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.

www.rivm.nl

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

1,5m LOOP RECHTS
Bitte gehen Sie rechts

Mantelzorgondersteuning VIT-hulp bij 
mantelzorg stopt per 1 oktober
Diverse ontwikkelingen binnen het werkveld van 
VIT-hulp bij mantelzorg hebben er toe geleid dat de 
organisatie besloten heeft haar werkzaamheden 
op termijn te beëindigen. Met gemeenten worden 
gesprekken gevoerd hoe de hulp voor mantelzorg 
daarna vorm zal krijgen. Tot 1 oktober kunnen 
mantelzorgers nog terecht bij VIT.  

VIT-hulp bij mantelzorg is geheel afhankelijk 
van subsidies van de gemeenten. Daarbij 
kiest iedere gemeente zelf de wijze waarop zij 
mantelzorgondersteuning vorm geeft. Dit heeft tot 
resultaat gehad dat VIT, enkele jaren geleden nog 
werkzaam voor acht gemeenten, nu nog slechts voor 
vijf gemeenten werkzaam is, waaronder Doesburg. 
Daarmee is VIT als organisatie te klein en te kwetsbaar 
geworden en kan daarom niet meer die kwaliteit van 
dienstverlening bieden die haar voor ogen staat. 

Hoe verder 
Zowel VIT als de gemeenten vinden het belangrijk 
om de overgang naar een nieuwe situatie voor zowel 
mantelzorgers als vrijwilligers naadloos te laten 
verlopen. Zodra meer bekend is over de wijze waarop de 
mantelzorgondersteuning in de nieuwe situatie wordt 
georganiseerd wordt dit bekend gemaakt. Tot die tijd 
gaat de mantelzorgondersteuning en de inzet van de 
vrijwilligers gewoon door.  

Meer informatie
Heeft u vragen over de mantelzorgondersteuning en/
of de inzet van de vrijwilligers neemt u dan contact 
op met VIT-hulp bij mantelzorg, tel. (0544) 82 00 00 of 
mail naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. VIT zal ook via 
haar website iedereen op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen; www.vithulpbijmantelzorg.nl.


