
Warmtevisie: hoe verwarmen we de 
huizen in Doesburg in de toekomst?
Een Duurzaam Doesburg in 2050. Een 
belangrijk doel en een uitdagende 
ambitie. Haalbaar? Zeker! Mits 
we er samen voor gaan. Want de 
energietransitie (anders omgaan met 
energie, zoals warmte en elektriciteit) 
vraagt wat van ons allemaal: doen en 
meedoen, denken en meedenken. 

Warmtevisie voor Doesburg 
Zo geldt dat ook voor de manier 
waarop we onze huizen verwarmen. 
De rijksoverheid heeft gemeenten 
gevraagd om in 2021 een warmtevisie 
klaar te hebben. Dat geldt ook voor 
gemeente Doesburg. Hierin staat 
hoe we in de toekomst de huizen in 
Doesburg duurzaam gaan verwarmen. 
De uitvoering ligt in de toekomst en 
gaat de komende jaren gefaseerd 
beginnen met het oog op 2050. 

Online informatieavond 
Op 25 mei aanstaande organiseert 
de gemeente voor u als inwoner een 
online avond over deze warmtevisie 
voor Doesburg. In verband met de 

geldende coronamaatregelen is 
deze eerste presentatie online. De 
presentatie wordt gedaan door bureau 
DWA die de gemeente helpt bij het 
opstellen van de visie. 

Aanmelden:  
25 mei online bewonersavond 
van 19.30 tot 20.30 uur over het 
verwarmen van uw huis in de 
toekomst. 

U kunt zich aanmelden via duurzaam@
doesburg.nl t/m 24 mei. U ontvangt 
voor de start van de bijeenkomst een 
link waarmee u kunt inloggen. 

Gezellige taalwandelingen om Nederlands te leren 
Een stadswandeling van ongeveer een 
uur door Doesburg onder het genot van 
een kop koffie, wat lekkers en nuttig 
gezelschap. Dit concept ‘Koffie to go’, 
is opgezet door de vrijwilligers van de 
Taalmaatjes. Dit om zo een vorm van 
taalonderwijs te kunnen faciliteren voor 
de taalmaatjes en hun deelnemers. 
Zolang de Buurtacademie aan de Linie 4 
nog gesloten is, bieden zij dit alternatief. 
Ook het Taalcafé en een nieuw initiatief 
van de gemeente ‘Samen Doesburg’, 
sluiten aan bij de koffie to go activiteit. 

Samen Doesburg nieuw initiatief in de 
Doesburg  
Samen Doesburg is een initiatief vanuit 
de gemeente Doesburg en het Graafschap 
College, waarbij nieuwe Doesburgers die 
de taal nog niet spreken, gezamenlijk 
activiteiten kunnen ondernemen. Zo leren 
zij andere mensen en organisaties in de 
buurt kennen en ontwikkelen ze zich in de 
Nederlandse taal. Bij de Buurtacademie 
wordt al jaren taalonderwijs aangeboden 
aan anderstaligen. Waar het bij de 
Taalmaatjes draait om één-op-één 
taalonderwijs via erkende lesmethodes, 
gaat het bij het Taalcafé om informeel 

taalgebruik en ontmoeting. De Koffie to 
go activiteit brengt deze drie initiatieven 
samen. Hier draait het vooral om 
ontmoeting, het (nog beter) leren 
kennen van de stad en het actief bezig 

zijn met taalsuggesties op het gebied 
van bijvoorbeeld routeaanduidingen en 
stedelijke omgeving. 

Trots op alle vrijwilligers! 
De Koffie to go-wandelingen vinden elke 
woensdagochtend plaats om 9:30 en 
10:30 uur. De groepen worden aangepast 
op de dan geldende coronamaatregelen. 
Wethouder Boone: “Het is belangrijk 
dat anderstaligen zo snel mogelijk de 
Nederlandse taal zo goed mogelijk leren 
spreken. Dat geeft hen kansen op de 
arbeidsmarkt maar ook in het sociale 
leven. Ik ben trots op al deze vrijwilligers 
en dank hen voor hun inzet om van de 
Doesburgse samenleving een inclusieve 
samenleving te maken.”

Vrijwilligers gezocht 
De Buurtacademie is altijd op zoek naar 
vrijwilligers die graag ondersteunen in 
het ontwikkelen van de Nederlandse 
taal. Interesse? Neem een kijkje op onze 
website of neem contact met ons op voor 
meer informatie.  
De Buurtacademie is onderdeel van 
Circulus-Berkel; “Kies voor elkaar” 
www.ciculus-berkel.nl/buurtacademie

Telefonisch spreekuur voor vragen over 
het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en hebt u vragen over 
reizen met het OV? Maak dan gebruik 
van het telefonisch spreekuur en bel 
038 – 303 70 10. OV-ambassadeurs 
geven er antwoord op uw vragen over 
het gebruik van het OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend”, 
zeggen de OV-ambassadeurs. De 
provincie Gelderland vindt het 
belangrijk dat iedereen met het 
openbaar vervoer veilig en gemakkelijk 
kan reizen. Daarom geven OV-
ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 
op leeftijd, uitleg over reizen met trein 
en bus.   

De maandelijkse inloopspreekuren 
voor senioren zijn helaas geannuleerd. 
De coronamaatregelen laten het 
niet toe. Mensen met vragen over 
het gebruik van het OV kunnen nu 
wel terecht tijdens het telefonisch 
spreekuur. Wilt u weten hoe u een 
OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 
40% korting voor samen reizen 

werkt? Wilt u meer weten over de 
coronamaatregelen in het OV of 
juist informatie over verlenging van 
abonnement, keuzedagen en/of bent 
u (onverwacht) noodgedwongen 
afhankelijk van OV maar u weet nog 
niet hoe het werkt? Bel dan met 
een OV-ambassadeur tijdens het 
telefonisch spreekuur. 

Wanneer: 
maandag tot en met vrijdag: 
10.00 tot 12.00 uur
dinsdag en donderdag: 
13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag:   
18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10. 
Meer informatie:  
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag 
op weg!

Vacatures 
Vrijwilligers 
Vacaturebank 
De vrijwilligersvacaturebank is 
onderdeel van de Buurtacademie. 
Neem voor meer informatie over de 
vacatures contact op: 0313-712 400 of 
mail naar gerti.bregulla@doesburg.nl 

Chauffeur Hulpdienst Vervoer 
Caleidoz
Als Hulpdienst Vervoer chauffeur 
rijd je mensen van en naar medische 
afspraken.

Taalwerkplaats 
Buurtacademie/Bibliotheek West-
Achterhoek 
Help en ondersteun nieuwe 
Doesburgers op het gebied van 
taalonderwijs. Word Taalmaatje of sluit 
aan bij het Taalcafé.

Vrijwilliger Speeltuin 
Speeltuin Kindervreugd
Ben jij een kindervriend? Dan zoeken 
wij jou voor ondersteuning bij 
verschillende activiteiten. Uren en 
taken in overleg. Vanaf 16 jaar
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BESTUURSVERGADERINGEN

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 11 mei 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
•  Notitie Boostweek jongeren (Jeugdafdeling Stadspartij) en 

reactief college
•  Ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2022-2025 BVO 

DRAN, incl. gewijzigde begroting 2021
• Beleidsplan schuldhulpverlening inclusief vroegsignalering

Gecombineerde commissie Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu / Bestuurs- en 
Organisatiezaken  
Woensdag 12 mei 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staat het volgende punt:
• Regionale Energie Strategie 1.0 regio Arnhem Nijmegen

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. 

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
03-05-2021 Magnolialaan 33,  het plaatsen van een 

garage, overkappingen en 
een carport

04-05-2021 Angerloseweg 18,  het kappen van één beuk
05-05-2021 Veerpoortstraat 20,  het bouwen van een 

aanbouw aan de 
achterzijde 

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 MELDING(EN)
De volgende melding(en) is ontvangen op:
02-05-2021 Betulastraat 15,  het slopen van schuren en 

overkappingen
04-05-2021 Seringenlaan 21,  het verwijderen van 

asbesthoudende 
onderdelen

Bij een melding kan geen zienswijze ingediend worden. U 
kunt de gemeente verzoeken om handhavend op te treden 
bij (vermeende) overtredingen van de wet.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
04-05-2021 Seringenlaan 21,  het verwijderen van 

asbesthoudende 
onderdelen

06-05-2021 Betulastraat 15,  het slopen van schuren en 
overkappingen

Bij een melding kan geen bezwaar ingediend worden. U 
kunt de gemeente verzoeken om handhavend op te treden 
bij (vermeende) overtredingen van de wet. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
30-04-2021 Angerloseweg 16,  het realiseren van een 

Bed & Boterham in het 
bestaande bijgebouw

Bovenstaand(e) besluit(en) is/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

RECTIFICATIE: VERKEERSBESLUIT INSTELLEN GELE 
STREEP PARALLELWEG DEN HELDER DOESBURG
[Deze bekendmaking betreft een rectificatie vanwege 
het instellen van een foutieve verkeersmaatregel. De 
oorspronkelijke bekendmaking is op 28 april 2021 
bekendgemaakt, beschikbaar via Staatscourant 2021, 
21732.]

Op 5 mei 2021 is een verkeersbesluit gepubliceerd voor 
het instellen van een gele onderbroken streep in de 
Parallelweg Den Helder. Dit besluit is online in te zien 
via de Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure.

OVERIGE MEDEDELINGEN

WAT VINDT U VAN HET ONTWERPPLAN VOOR DE 
‘NIEUWE EEKSTRAAT 2’? 
Voor een ontwikkeling aan de Nieuwe Eekstraat 2 
is een ontwerpbesluit-omgevingsvergunning en een 
ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde 
wegverkeerslawaai opgesteld. Ook is een ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Welke bestemming geldt er nu?
Het perceel Nieuwe Eekstraat 2 in Doesburg staat bij 
de gemeente genoteerd als een bedrijfsgebouw met 
kantoorruimte en opslagruimte. 

Om welke ontwikkeling gaat het?
Het plan betreft het realiseren van een woning in de 
bestaande kantoor- en opslagruimtes. Het plan voorziet 
in het behouden van de bestaande kantoorruimte en het 
nieuw realiseren van een atelier/expositieruimte. Door 
middel van relatief kleine (bouwkundige) ingrepen kan de 
bestaande bebouwing worden verbouwd tot volwaardige 
woning, waarbij beperkt sprake is van een uitbreiding 
van bouwvolume/-massa. Het plan voorziet daarmee 
voornamelijk in het toekennen van een nieuwe functie. 

Omdat het vigerende bestemmingplan niet voorziet in de 
mogelijkheid om het gebouw te bewonen met een bedrijf 
aan huis, is een ontwerp-omgevingsvergunning met een 
goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Ook is hiervoor 
door de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven.

Wat verandert er nog meer?
Om in het gebouw te kunnen wonen, is tevens een 
ontwerpbesluit opgesteld op grond van de Wet 
geluidhinder. Dit was nodig in verband met het 
wegverkeerslawaai aan de Nieuwe Eekstraat 2. De 

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.

gemeente Doesburg beoordeelt dat 
het geluid binnen de maximaal te 
ontheffen waarden blijft en zal voor 
deze woning een hogere grenswaarde 
vaststellen.   

Wat als u hierover meer wilt weten?
De ontwerpen liggen vanaf 
donderdag 13 mei 2021 voor u klaar 
op het stadhuis aan de Philippus 
Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en 
op te reageren. U hebt hiervoor zes 
weken de tijd.

Door het coronavirus bent u hier op 
dit moment welkom als u eerst per 
telefoon een afspraak maakt via 0313 
48 13 13. Inkijken kan op afspraak op 
de volgende momenten: 
• Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
• Ma. avond 18.00-19.30 uur 
• Vrij. 08.00-12.00 uur 

De ontwerpen kunt u ook bekijken via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar 
“plannen zoeken” en kies zoekingang 
plannaam of –nummer. Vul 
vervolgens nummer NL.IMRO.0221.
PRO20003PBU-ON01 in. 

Wat als u uw mening wilt geven?
Tot zes weken na 13 mei 2021 mag u 
uw mening over de drie ontwerpen 
doorgeven aan het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 
100, 6980 AC in Doesburg. Liever 
in een gesprek uw mening geven? 
Maak dan een afspraak met de heer 
J. Bloemendal via telefoonnummer 
(0313) 481 387.


