
Beste inwoners van Doesburg,
Wat is het toch een vreemde 
gewaarwording. Koningsdag zonder de 
gebruikelijke feestelijke activiteiten. Het 
zal nooit wennen. Maar Doesburgers 
leven de maatregelen goed na. Mijn 
complimenten daarvoor.

Onder normale omstandigheden 
zouden we nu Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag tegemoet gaan. Maar 
helaas. Ook deze herdenking en viering 
gaan niet door in de vorm die we 
kennen. Het 4 en 5 mei Comité heeft een 
aangepaste dodenherdenkingplechtigheid 
zonder publiek georganiseerd op dinsdag 
4 mei. U kunt vanaf 19.55 uur live mee 
kijken met de herdenking via Doesburg 
TV, www.doesburgtv.nl. 

Als u bloemen wilt leggen bij het 
monument, dan kunt u deze op dinsdag 
4 mei tussen 16.00 en 18.00 uur afgeven 
bij een van de afgiftepunten. De bloemen 
worden dan namens u bij het monument 
gelegd. U kunt de bloemen brengen bij 
het stadhuis, sporthal De Beumerskamp, 
het Burgemeester Keizerplein en bij de 
ingang van Grotenhuys.  

Ik heb goede hoop dat het 
vaccinatieprogramma er voor zorgt dat 

we beetje bij beetje meer vrijheden 
krijgen. Hopelijk kunnen we volgend 
jaar weer gezamenlijk stil staan bij deze 
feesten en herdenkingen. Ik wens u een 
betekenisvolle herdenking toe.

Hartelijke groeten,
Loes van der Meijs- van de Laar
Burgemeester Doesburg

Tonnie Keuben, Vrijwilliger van de 
maand April

Al meer dan 20 jaar is Tonnie 3 
middagen in de week te vinden in 
speeltuin Kindervreugd. En dat verwacht 

je toch niet van een 80-jarige!  
Nee hoor, ze speelt er niet zelf, maar 
ze legt ruzietjes bij, troost kinderen die 
zich pijn hebben gedaan en let vooral op 
ieders veiligheid en plezier. Als ze hoort: 
“Tonnie, hij doet het weer . . .”, roept ze 
de betrokken kinderen bij elkaar mèt 
“dan kunnen we het even uitpraten”.  
Overigens zijn ouders van kinderen 
tot 4 jaar zelf verantwoordelijk, maar 
daarboven ligt die bij de vrijwilligers van 
Kindervreugd. En daarvan is Tonnie er 
dus één. 

In 2017 won ze al eens de Publieksprijs 
bij de Vrijwilliger van het Jaar verkiezing, 
maar nog steeds vindt ze het tè leuk om 
te stoppen. Ook al rijdt ze er nu heen 
in een scootmobiel, ter plekke kan ze 
nog prima uit de voeten! En de kinderen 
vinden deze oma maar wàt fijn!

Een prachtige Vrijwilliger van de Maand. 
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Ridder en Lid in de Orde van Oranje-
Nassau tijdens Lintjesregen in Doesburg
Henny Slokker en Jan de Groot 
ontvingen tijdens de jaarlijkse 
Lintjesregen een Koninklijke 
onderscheiding uit handen van 
Burgemeester Loes van der Meijs-
van de Laar. De onderscheiding vond 
plaats in de raadszaal van het stadhuis 
in Doesburg. De gedecoreerden 
ontvingen hun onderscheiding 
als dank omdat zij zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de samenleving.

Ondanks Corona kon de traditionele 
lintjesregen dit jaar op de geplande 
datum, 26 april, door gaan. De gemeente 

Doesburg organiseerde een kleine 
maar feestelijke bijeenkomst met in 
achtneming van de Corona-maatregelen. 
Niet alleen door Corona was 2021 een 
bijzonder jaar. De burgemeester mocht 
dit jaar Henny Slokker benoemen tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
In 2012 viel deze eer voor het laatst een 
Doesburger te beurt.  
We bedanken Henny Slokker en Jan de 
Groot voor alles wat zij voor Doesburg 
en ver daar buiten betekenen en hebben 
betekend. Zonder vrijwilligers zou 
Doesburg niet de stad zijn die het nu is. 
Levendig, vol evenementen en vol zorg 
voor elkaar. 

Henny Slokker, Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Jan de Groot, Lid in de orde van Oranje-Nassau



Praat mee over aanvullende regels 
voor Zon en Wind Doesburg!
Volgende week wordt de vragenlijst 
uitgezet onder de inwoners via een 
persoonlijke brief per post.  In mei 
worden er  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. Kijk voor 
meer informatie op www.doesburg.
nl/afwegingskader. 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 
de website van gemeente Bronckhorst. 
Resultaten uit dit onderzoek worden 
ook gebruikt  voor het afwegingskader 
van Doesburg. Net als de resultaten uit 
de volksraadpleging van Windmolens 
Drempt.

Waarom is het belangrijk?
Een afwegingskader is een overzicht 
met extra aanvullende regels van 
de omgeving voor aanvraag voor 
zon- en windenergie. Het kan dan 
onder andere gaan om wensen op het 
gebied van landschappelijke inpassing, 
beschermen van de leefomgeving, 
hoe een projectontwikkelaar of 
energiebedrijf de omgeving moet 
betrekken, meedelen in de opbrengsten 
etc. We gebruiken het afwegingskader 
als een projectontwikkelaar naar de 
gemeente gaat met plannen voor het 
plaatsen van bijvoorbeeld windmolens 
of zonnevelden. Een projectontwikkelaar 
moet dan zorgen dat de plannen binnen 
het afwegingskader passen. Gebeurt dat 
niet? Dan komt er geen vergunning van 
de gemeente. Het is daarom belangrijk 
dat u als inwoner aangeeft wat u wilt en 
ook vooral wat u niet wilt.
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Gemeente, werkgroep en 
onderzoeksbureau gaan in gesprek 
over  belangrijke onderwerpen die 
in vragenlijst komen.

U kunt de vragenlijst online 
invullen, maar desgewenst ook 
via papieren versie.

Het onderzoeksbureau gaat 
met de resultaten aan de slag 
en houdt verdiepende interviews.

Concept resultaten worden 
voorgelegd aan gemeenteraad 
en werkgroep.

Werkgroep kan aan de slag met 
de onderzoeksresultaten met input
van gemeenteraad, werkgroep en 
volksraadpleging Windmolens 
Drempt om tot een afwegingskader
te komen.

Afwegingskader wordt in concept 
voorgelegd aan gemeenteraad. 
De gemeenteraad is uiteindelijk het 
orgaan dat het afwegingskader moet 
vaststellen.
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Martin Beijer ereburger van Doesburg
Zondag 25 april is Martin Beijer 
benoemd tot ereburger van Doesburg 
door burgemeester Loes van der 
Meijs-van de Laar. Als blijk van 
waardering voor zijn jarenlange 
grote sociale, maatschappelijke 
rol in Doesburg, reikte zij hem de 
Doesburgse erepenning en de daarbij 
behorende oorkonde uit. 

De erepenning van Doesburg werd 
voor het eerst uitgereikt in 1953, aan 
dr. J.H. van Heek voor zijn inzet voor de 
restauratie van De Waag. De huidige 
penning is in 2007 ontworpen door 
zilversmid en stadsgenoot Marcel Blok. 
Op de ene kant prijkt het wapen van 
de gemeente Doesburg, op de andere 
kant staan in reliëf de vestingwerken 
gegraveerd.

Binnenstad van Doesburg wandelgebied
De seizoensafsluiting van het 
kernwinkelgebied voor auto’s en fietsers 
is op 27 april ingegaan. Dit houdt in 
dat je tussen 11.00 en 18.00 uur alleen 
wandelend de Ooipoort-, Meipoort- en 
Kerkstraat in kunt. Deze afsluiting is 
onderdeel van de Vitale Binnenstad en 

duurt tot en met 30 september. Hoewel 
het nu vanzelfsprekend nog rustig is 
vanwege Corona is deze maatregel 
bedoeld voor een betere leefbaarheid en 
veiligheid in het kernwinkelgebied. Vooral 
ook voor straks als er weer wat meer 
mogelijk is. 

Hoe ziet de planning eruit?



BESTUURSVERGADERINGEN

RAADSVERGADERING
Op donderdag 29 april 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
•  Onderzoek geloofsbrieven en toelating tijdelijk raadslid
•  Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 maart 

2021
•  Ingekomen stukken
•  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Nieuwe Eekstraat 2
•  Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 

burgemeester Doesburg 2021
•  Benoeming lid regioagendacommissie Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen
•  Ontwerpbegroting 2022 Veiligheids- en gezondheidsregio 

Gelderland Midden
•  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.

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
DOOR DE AANVRAGER
De aanvrager heeft tijdens de behandeling voor het volgende plan 
de aanvraag ingetrokken op:
15-04-2021 Kosterstraat 6b,  gebruiken van een bijgebouw als 

zelfstandige woning

Tegen het intrekken van een aanvraag door de aanvrager kan geen 
bezwaar ingediend worden.

VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 
maximaal zes weken:
21-04-2021 Koepoortwal ong.,  uitbreiden van het parkeerterrein 

De Bleek met 40 parkeerplaatsen

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.

VERKEER EN VERVOER

Verkeersbesluit instellen gele streep Parallelweg Den Helder 
Doesburg
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het instellen van 
een gele streep in de Parallelweg Den Helder. Dit besluit is online 
in te zien via de Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure.

Verkeersbesluit instellen verplichte rijrichting Loddero 
Doesburg
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het instellen 
van een verplichte rijrichting in de Loddero. Dit besluit is online in 
te zien via de Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure.

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.


