
VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
09-04-2021  Verhuellweg 9, het plaatsen van een 

tijdelijke handelsreclame
13-04-2021  Veerpoortwal 1, het isoleren van het dak en 

vernieuwen van het dakbeschot
14-04-2021  Verhuellweg 5, het plaatsen van een 

branddeur in de opslaghallen
14-04-2021  Putpad 4, het plaatsen van een schuur met 

zonnepanelen
14-04-2021  Kosterstraat 6b, het gebruiken van een 

bijgebouw als zelfstandige woning

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 EN GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) ontvangen en geaccepteerd op:
08-04-2021  Veerpoortstraat 16a, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen

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:
14-04-2021  Ooipoort 18, het uitvoeren van diverse (ver)

bouwwerkzaamheden

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.

OMGEVINGSVERGUNNING “NIET-
ONTVANKELIJK”
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
aanvraag “niet-ontvankelijk” verklaard op:
13-04-2021  het bezorgen van (post)pakketten door 

middel van een high tech kabelnetwerk via 
de lantaarnpalen

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
12-04-2021  Koppelweg, het realiseren van 17 

appartementen, De Sluyswachter fase 2
14-04-2021  Kerkstraat 17, het plaatsen van 

handelsreclame

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
15-04-2021  Seringenlaan 33, het kappen van een 

valse christusdoorn en een populier in de 
achtertuin

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.

OVERIGE MEDEDELINGEN

STARTERSWONINGEN IN DOESBURG
De gemeente Doesburg maakt de komst van vier 
starterswoningen op locatie Grote Biesem in de wijk 
Beinum mogelijk. Het bouwplan van de initiatiefnemer 
Hestia HSB & Vastgoed is in de basis akkoord en het 
college van b&w vraagt de gemeenteraad om een 
aanpassing van het bestemmingsplan.

Als de gemeenteraad akkoord gaat komen de vier 
starterswoningen op de grondstrook naast de recent 
gebouwde kleinschalige woonzorgvoorziening aan 
de Grote Biesem 1. Deze locatie wordt dan nog met 
drie meter verbreed, zodat tot een goede verkaveling 
gekomen kan worden. Tussen de nieuwbouw en de 
provinciale weg wordt na de realisatie groen aangeplant.

De woningen beschikken over één slaapkamer en zijn 
daardoor bedoeld voor alleenstaanden of stellen. De 
koopsom is waarschijnlijk vanaf € 173.000 V.O.N.. Naar 
verwachting worden de woningen in het eerste kwartaal 
van 2022 opgeleverd. Wanneer u belangstelling hebt voor 
een woning kunt u contact opnemen met Hoog&Kamp 
Makelaars – Doesburg. Voor een impressie van de 
woningen kunt u de gemeentesite raadplegen  
www.doesburg.nl/projecten/

HERINNERING: 
Enquête zonnepanelen en -collectoren op daken 
binnen beschermd stadsgezicht 
Sinds half maart staat er een enquête uit over het 
plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken 
binnen het beschermde stadsgezicht op onze website. 
De enquête is bedoeld voor het ophalen van input, 

meningen, ideeën, uitgangs- en aandachtpunten voor 
het opstellen van eventueel nieuw beleid. Graag vragen 
wij nog een keer aandacht voor de enquête. Deze kunt 
u tot en met 30 april 2021 invullen op www.doesburg.
nl/duurzaamheid. Voor vragen kunt u terecht bij de 
heer Jurgen Bloemendal, 0313 481 387 of duurzaam@
doesburg.nl.

PRAAT MEE OVER LOKALE REGELS ZON EN WIND 
DOESBURG!
In april wordt de vragenlijst uitgezet onder de inwoners. 
In mei worden er ook gesprekken gevoerd door het 
onderzoeksbureau met inwoners, partijen en andere 
belanghebbenden. Doe mee en laat weten hoe u 
erover denkt en wat u belangrijk vindt. In gemeente 
Bronckhorst is dit onderzoek eind 2020 uitgevoerd voor 
windenergie (voor zonenergie bestaat er al een kader). De 
resultaten daarvan zijn te vinden op hun website www.
bronckhorst.nl/nieuws. Resultaten uit dit onderzoek 
zullen ook gebruikt worden voor het afwegingskader van 
Doesburg. Net als de resultaten uit de volksraadpleging 
van Windmolens Drempt. Zie: www.doesburg.nl/
afwegingskader 

Colofon

Stadhuis Doesburg
Philippus Gastelaarsstraat 2
Postbus 100, 6980 AC Doesburg

T (0313) 48 13 13 
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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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