
Samen voor een 
groen Doesburg 
Over de beplanting in de perkjes en de 
wijken is best vaak wat te doen. Inwoners 
willen graag een groene omgeving en 
hebben soms ook specifieke wensen 
voor een bepaalde groene aankleding. 
Waar de gemeente dan soms kiest voor 
een onderhoudsarme oplossing, wil de 
inwoner graag iets moois voor de deur en 
is dan best bereid dan zelf het onderhoud 
voor zijn rekening te nemen. In Doesburg 
zijn er zo al diverse groenvakken 
geadopteerd door bewoners. Hebt u 
ook ideeën voor een plantenvak in uw 
buurt, vraag dan de afdeling groen van 
de gemeente om de mogelijkheden via 
tjeerd.broersma@doesburg.nl 

  

 

 

Een lintje 
aanvragen voor 
iemand? 
Dat is gemakkelijker  
dan u denkt! 
 
U kent een familielid, kennis, 
buurman of –vrouw die zich met 
heel zijn hart inzet voor de 
samenleving. Meer dan je 
normaal gesproken van iemand 
zou mogen verwachten. Denk 
bijvoorbeeld aan bestuurswerk, 
vrijwilligerswerk, bijzondere 
prestaties binnen het werk of 
mantelzorg. U denkt: die zou nou 
echt een lintje verdienen. Maar 
hoe pakt u dat aan? 

Stap 1  
De gemeente 
begeleidt u 

Contact opnemen  
Neem contact op met de gemeente waar 
de persoon woont, voor wie u een lintje 
wilt aanvragen.  

Gesprek 
De gemeente kan u meer informatie 
verstrekken over de criteria, de procedure 
van de aanvraag, het invullen van het 
aanvraagformulier en of uw voordracht 
kans van slagen heeft.  
Let op! 

 U probeert ongemerkt uit te vinden      
of de persoon het lintje niet zou 
weigeren. 

 Richtlijn is dat iemand zich   
belangeloos inzet, minimaal 15 jaar.  
De activiteiten vergen 6 tot 8 uur per 
week en mogen op moment van 
uitreiking niet langer dan een jaar 
geleden zijn afgerond. 

 Per verdienste is 1 ondersteunings 
brief nodig met handtekening en bij 
voorkeur op briefpapier met logo. 

 De procedure neemt geruime tijd in 
beslag. 

 Vragen? Zie www.lintjes.nl of bel 
gerust de gemeente! 

 

Stap 2  
Zoek ondersteuning 
bij uw aanvraag 

Overzicht  
Zoek bij iedere verdienste een persoon 
die uw aanvraag ondersteunt. Denk aan 
vrijwilligers, werk of familie.  

Benaderen 
Benader de contactpersoon vertrouwelijk 
en vraag hen een brief te schrijven. Denk 
aan de handtekening onderaan de brief. 

Herinneren 
Bel of mail wanneer u de brief niet of niet 
compleet krijgt aangeleverd. 

Iemand kan een lintje krijgen tijdens 2 momenten: 

 De Lintjesregen, meestal op de dag voor Koningsdag. 
Uw aanvraag levert u vóór 1 juni in.    

 Bijzondere Gelegenheid, bijvoorbeeld een jubileum. 
Uw aanvraag meldt u 6 maanden daarvoor bij de 
gemeente. U overlegt over de instuurdatum.  

Heeft u vragen over een Koninklijke Onderscheiding voor 
een inwoner van de gemeente Doesburg? Belt u dan naar 
(0313) 48 13 04 of mailt u naar info@doesburg.nl t.a.v. de 
kabinetsmedewerker. Succes met uw aanvraag! 

Stap 3  
Opsturen 
aanvraag 

Verzamelen, controleren en 
versturen  
Verzamel alle ingevulde 
ondersteuningsbrieven en stuur deze  
per mail of post naar de gemeente.  

Uw klus is klaar! 
U hoort van de gemeente of het lintje 
wordt gegeven. Spannend! 

Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK)
Veel mensen hebben het op dit 
moment financieel moeilijk. Door 
de coronamaatregelen zijn er banen 
verdwenen en veel ondernemers kunnen 
hun werk niet of maar deels uitoefenen. 
Hierdoor hebben veel mensen minder 
inkomen dan voorheen. Zij hebben 
daarom mogelijk moeite om hun 
woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk 
te helpen is er de TONK.
 
Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten. Dit is geld 

van de gemeente voor als u weinig 
inkomen heeft als gevolg van de 
coronamaatregelen. En als u hierdoor 
problemen heeft met het betalen van uw 
woonkosten. Het gaat dan om de huur of 
de hypotheek.

Aanvragen Tonk
Wilt u de Tonk aanvragen? Ga dan naar 
de website van de gemeente Doesburg en 
zoek in de zoekbalk op Tonk. Of ga naar 
de webpagina www.doesburg.nl/tonk.
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BESTUURS
VERGADERINGEN

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

COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE 
ONTWIKKELING 
DINSDAG 13 APRIL 2021, AANVANG 
19.30 UUR 
Op de agenda staan de volgende punten:
Jaarrapportage Buurtacademie en 
jongerenwerk 2020
Ontwikkelingen in het 
doelgroepenvervoer

Gecombineerde commissie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu / Bestuurs- en 
Organisatiezaken  
Woensdag 14 april 2021, aanvang 19.30 
uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
•  Voortgang energietransitie
•  Monitor Economie & Toerisme 

Doesburg 2020 
•  Klanttevredenheidsonderzoek 

dienstverlening Circulus-Berkel

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. 

LEEFOMGEVING

AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning is ontvangen op:
01-04-2021  Contre Escarpe, tijdelijk 

plaatsen van een 
kunstwerk, Alexander 

Ponomarev - IJsselbiënalle 
2021

08-04-2021  Nieuwstraat 12, 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.

Verleende omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben 
voor de volgende plannen de vergunning 
verleend op:
07-04-2021  Koepoortstraat 2a, het 

wijzigen van de bestaande 
garagedeur

07-04-2021  Gruterstraat 11, het 
plaatsen van een 
dakopbouw

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.

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.
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Een duidelijke route 
van nu naar 2050

Duurzaam Doesburg 2050

Gemeente Doesburg maakt onze energietransitie 
inzichtelijk en concreet met 6 werklijnen vanaf nu t/m 2050:

Bewustzijn en 
eigenaarschap
De energietransitie gaat om doen 
en meedoen. Dat lukt als iedereen 
zich bewust is van de noodzaak, 
doelen, opgave én eigen rol. 
Ieder kan bijdragen en verschil 
maken. Dat begint bij betrekken 
en betrokken zijn, kennis opdoen 
en delen. Mensen meekrijgen en 
eigenaar maken van zijn aandeel 
in de energietransitie.

Energie- 
opwekking
Een Duurzaam Doesburg draait 
en beweegt op energie die we zelf 
of samen opwekken. Het liefst 
lokaal, want energie van dichtbij is 
altijd het groenst. Zelf opwekken, 
participeren in een collectief of 
coöperatie, aansluiten op een 
zonneveld of windmolen: we laten 
zien wat er kan en stimuleren 
waar mogelijk. 

Duurzame 
warmte
Van het aardgas af, dat hebben 
we voor ogen voor woonwijken, 
bedrijventerreinen en gestapelde 
panden. De kansen en haalbaarheid 
van duurzame warmte brengen we 
nu en de komende jaren verder in 
kaart.

Energie- 
besparing
Minder energie gebruiken, daar 
gaat het om. Dat kan iedereen 
in Doesburg: huiseigenaren 
en huurders, ondernemers, 
bedrijven en industrie, gemeente 
en instellingen. Energie besparen 
kan individueel en collectief, 
kleinschalig en grootschalig, op 
korte en lange termijn.
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Regionale 
samenwerking
Samen denken en doen, het is dé route 
naar een Duurzaam Doesburg. Hoe 
meer we samenwerken, hoe groter onze 
impact is. Elkaar opzoeken in de regio, 
krachten bundelen, meekijken bij wat er 
al gebeurt en leren van elkaar. Samen 
aanpakken en vooruit blijven kijken. 
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Duurzame 
mobiliteit
Duurzaam in beweging. Van 
fossiele brandstoffen als benzine 
en gas stappen we over op rijden 
op stroom en waterstof. En we 
stappen (nog) vaker op de fiets 
en gaan anders denken over 
autobezit. 

NU

2050

DENK 
GROEN!

  Initiatieven rond duurzame 
  opwekking faciliteren
  Themabijeenkomsten en events 
  organiseren en stimuleren
   Informatie delen over 
duurzaamheid en 
energiegebruik
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  Stimuleren van isolatie 
  muren, daken, glas  
  Energieloket (AGEM)  
  Energiescan woningen  
  Inwoners ondersteuning 
  bieden om energie te besparen 
  door energiecoaching  
  Reductie Regeling 
  Energiebesparing (RRE)  
   Stimuleren verduurzaming  
bedrijventerreinen  

  Aandacht voor
  subsidieregelingen  
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3    Bekijken mogelijkheden  
voor energieopwekking

  Waterkrachtcentrale 
   Samenwerking  
Energiecooperatie DoesWatt

  Aandacht voor subsidies

   Maken warmte-visie: hoe 
verwarmen we huizen in  
de toekomst?  

  Bekijken mogelijkheden   
  lokale warmtenetten  
   Kansen Programma 
Aardgasvrije Wijken 

   Pilot met rijksbijdrage in 
wijk De Ooi met oog op de 
toekomst: hoe verwarmen 
we huizen anders dan met 
aardgas?

  Opzetten oplaadstructuur 
  voor electrisch vervoer 
  in Doesburg
  Stimuleren om auto te delen 
  en buurtdeelautos
  Stimuleren gebruik e-bikes 
  woon-werkverkeer
  Stimuleren verduurzamen 
  mobiliteitsmanagement
  bedrijven (auto’s/busjes
  vrachtwagen van bedrijven)
  Creativiteit van bedrijfsleven 
  prikkelen en activeren

6

6    Actief betrokken blijven  
bij Regionale Energie  
Strategie (RES)  

  Collectieve aanpak in   
uitvoering programma’s  

Versie december 2020
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