
Huiseigenaren De Ooi opgelet!
Voor de wijk De Ooi is geld beschikbaar 
om woningen te verduurzamen. 
Voor de huurders loopt dit via de 
verhurende partij. Voor de mensen 
met een eigen woning horen wij 
graag wat u nodig hebt. Kom daarom 
naar een van de groepsgesprekken 
in Het Energiehuis, Betulastraat 16 in 
Doesburg op:

18 januari 2023: 
Groepsgesprek I van 11.00 – 12.30 uur

19 januari 2023: 
Groepsgesprek II van 19.00 – 20.30 uur

20 januari 2023: 
Groepsgesprek III van 14.00 – 15.30 uur 
(Met Turkse vertaling)

Opgeven kan via: duurzaam@doesburg.nl.

Het project Aardgasvrije wijk De Ooi is 
gestopt met het ontwikkelen van het 
warmtenet. Het geld en de energie 
wordt nu ingezet om u te ondersteunen 
bij het isoleren van uw woning en het 
besparen van energie. Hebt u een 
eigen woning, dan kunt u aan de slag 

met financiële steun van de gemeente. 
Behalve een financiële tegemoetkoming, 
is er ook aandacht voor ontzorging. 
De gemeente gaat op zoek naar een 
samenwerkingspartner die u helpt 
in het hele proces om uw woning te 
verduurzamen: van inzicht tot offerte, van 
financiële ondersteuning tot installatie.

Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys zoekt secretaris

Stichting Ontmoetingsruimte 
Grotenhuys zoekt per 1 maart 2023 
een nieuwe secretaris. De huidige 
secretaris stopt dan in verband met 
andere drukke werkzaamheden.

De voornaamste taken van de 
secretaris zijn:
•  Het bijhouden van de email die via de 

website binnen komt;
•  Deze doorsturen naar respectievelijk het 

bestuur of de coördinatoren;
•  Deze behandelen in de 

bestuursvergadering;
•  In samenwerking met de voorzitter de 

agenda voor de bestuursvergadering 
opstellen;

•  De notulen van de 

bestuursvergaderingen schrijven en 
deze rond mailen binnen het bestuur.

Wij bieden een gezellig team die zich 
inzet om bewoners en omwonenden van 
het appartementencomplex Grotenhuys 
gezelligheid en bezigheden te bieden. 
Deze activiteiten zoals samen eten en 
koffiedrinken, sjoelen, bingo en spelletjes 
worden geheel door de coördinatoren en 
vrijwilligers georganiseerd.

Heeft u belangstelling om secretaris 
te worden? Mail of bel dan met 
Marion Berends, e-mail: secretaris@
ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl of 
telefoonnummer: 06 28 587 872.

Haal je herhaalprik tegen 
corona in de buurt

ggdgm.nl

0800 8446 000
ggdgm.nl/herhaalprik

Meer informatie?

Zonder afspraak voor iedereen vanaf 12 jaar

Zevenaar, De Griethse Poort 
Oude Doesburgseweg 24
6901 HK Zevenaar 

• Elke dinsdag van 10.00 tot  
16.00 uur
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Vrijwilligersvacatures Buurtacademie

Kantinemedewerkers / Sportclub 
Doesburg  
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om achter de bar te staan. 
Heb je in het weekend nog tijd over en 
lijkt het je wat? Stuur dan een bericht 
naar onderstaand telefoonnummer of 
mailadres. 
Nico Troost, Sportpark Doesburg 
Oranjesingel 22, 6981 GZ Doesburg 
E-mail: troostnico14@gmail.com 
Telefoonnummer: 06 23 093 874.

Intermediair / Stichting Leergeld
Als intermediair ben je het aanspreekpunt 
voor een aantal ouders met weinig 
financiële ruimte. Bij een huisbezoek in 
Doesburg breng je de hulpvragen en onze 
ondersteuningsmogelijkheden in kaart.

Wat verwachten wij van jou?
•  Enthousiasme om bij te dragen aan het 

voorkomen van sociale uitsluiting van 
kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen;

•  Empathisch vermogen om je te 
verplaatsen in de situatie van deze 
ouders en kinderen;

•  Zelfstandig kunnen werken en daarin 
initiatiefrijk zijn;

•  Computervaardigheid; bereidheid om 
het registratieprogramma eigen te 
maken; 

• Integriteit en discretie.

Spreekt deze vacature je aan?
Dan horen we graag van jou! Je kunt 
je cv en een korte motivatie mailen 
naar Charlotte van Vliet, e-mail: info@
leergelddoesburgeo.nl. We zien jouw 
reactie graag tegemoet.

De vrijwilligersvacaturebank is onderdeel 
van de Buurtacademie. Neem voor meer 
informatie over de vacature contact op: 
(0313) 71 24 00 of kijk op: www.circulus-
berkel.nl/buurtacademie-doesburg.
Sas de Jeu, 06 83 209 181,  
Sas.de.Jeu@circulus.nl 
Gerti Bregulla, (0313) 71 24 00,  
gerti.bregulla@doesburg.nl.

Nieuws  
uit het stadhuis
11 januari 2023, week 2
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Wij helpen u op afspraak.
Het KCC/Publieksbureau werkt op afspraak. Hiermee 
kunnen wij verzekeren dat u altijd op tijd en op de juiste 
manier geholpen wordt.
Wilt u een nieuw paspoort, rijbewijs of hebt u een ander 
product nodig ?  Maakt u dan eerst een afspraak onder 
nummer 0313-481313.  

BESTUURSVERGADERINGEN
Raadscommissie 
De vergadering kan ook live gevolgd worden via de 
website: https://doesburg.raadsinformatie.nl/live.
Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, 
tel. (0313) 48 13 20 / diana.voorhof@doesburg.nl.

Gecombineerde commissie Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu / Maatschappelijke 
Ontwikkeling
Woensdag 11 januari 2023, aanvang 19.30 uur
Op de agenda staan de volgende punten: 
• Herijking parkeervergunningensysteem
•  Evaluatie Verrassend Doesburg en Pleinfeesten 2022
• Beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2027
• Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021.
  
De vergadering is openbaar. Tijdens 
commissievergaderingen is de deur van het stadhuis 
tot 21:00 uur geopend. Nadere informatie bij mevr. D. 
Voorhof, tel. (0313) 48 13 20 / 
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: https://doesburg.
raadsinformatie.nl.

Raads- en commissievergaderingen volgen en 
terugkijken via internet  
Via de website: https://doesburg.raadsinformatie.nl/live 
kunt u vergaderingen live volgen en achteraf raadplegen. 

Spreekrecht inwoners 
Tijdens commissievergaderingen kunnen inwoners 
gebruik maken van hun spreekrecht over een onderwerp 
dat op de agenda staat. Na aanmelding bij de griffier 
kan een inwoner in vijf minuten dan zijn of haar mening 
verkondigen

Aanmelden insprekers 
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan 
kunt u zich tot 15.00 uur op de dag van de vergadering 
aanmelden bij de griffier via (0313) 48 13 20 of via: 
clugriffie@doesburg.nl.

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING
Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
14-12-2022  ODRA22AB2279 Kosterstraat 4 Het wijzigen 

van het gebruik naar wonen
27-12-2022  ODRA22AB2319 Veerpoortstraat 22 

Bestaande kelder verdiepen

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. 
Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen 
met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
22-12-2022  ODRA22AB1942 Zanderskamp E 3340 

Kappen van 5 acacia’s t.b.v. plantsoen

22-12-2022  ODRA22AB1941 Zanderskamp E 3340 
Kappen van 8 acacia’s t.b.v. plantsoen

27-12-2022  ODRA22AB2132 Potsmaat E 2998 Kappen 
van haagbeuk ter hoogte van huisnr 78

29-12-2022  ODRA22AB2322 Geraniumstraat 2 Het 
aanleggen van een uitrit

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
voor de volgende aanvraag verlengd:
28-12-2022  ODRA22AB1743 Burg. Nahuyssingel 17 Het 

wijzigen van de voorgevel
01-01-2023  ODRA22AB1953 Ooipoortstraat 54 Het 

kappen van een beuk in de tuin

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.

Melding afgehandeld
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding ontvangen:
22-12-2022  ODRA22MA3154 Leigraafseweg 45 Het 

veranderen van een aannemersbedrijf

De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een 
informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden 
ingediend.

Omgevingsvergunning “niet-ontvankelijk”
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
aanvraag “niet-ontvankelijk” verklaard op:
27-12-2022  ODRA22AB1946 Contre Escarpe 10 Het 

plaatsen van zonnepanelen

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.

Voor het opschorten van een besluit, moet u 
naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk 
verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de 
voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een 
dergelijke voorziening treffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA 
is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur. Het 
telefoonnummer is: (026) 377 16 00. Het e-mailadres is: 
postbus@odra.nl.

Wist u dat u automatisch berichten kunt ontvangen 
over nieuwe kennisgevingen in uw buurt?
Via: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-
buurt kunt u aangeven op welke wijze, binnen welke 
afstand van uw adres en voor welke onderwerpen u 
geïnformeerd wenst te worden.

College van burgemeester en wethouders 
gemeente Doesburg

WIJ WeNSeN u een Goed 
En gEZoNd NieuWjAAR!


