
Vrijwilliger van de maand mei: Ria van Broeckhuijsen 
Ria is al ruim 5 jaar vrijwilliger bij de 
Voorleesexpress in Doesburg. Het 
doel van de Voorleesexpress is om 
kinderen van 2 tot 8 jaar met een 
taalachterstand extra aandacht te geven 
door voor te lezen en taalspelletjes 
te doen. Alle kinderen krijgen een 
bibliotheekabonnement en een Doeboek 
waarin ideetjes staan voor de voorlezer 
en het kind zelf.
Na 20 weken krijgen ze een diploma, 
mogen ze een boek uitzoeken in de 
bibliotheek en de bibliotheekpas houden 
natuurlijk. Elk kind krijgt zo, thuis, 20 
weken lang individuele en dus speciale 
aandacht. 

Ria heeft de afgelopen 3 jaar de Syrische 
kinderen op de foto begeleid. Daardoor 

is er een vriendschap ontstaan en in 
plaats van te stoppen (door Corona en 
het behalen van het 20-weken diploma) 
komen de kinderen nu, één voor één, bij 
haar thuis om te knutselen, spelletjes te 
doen of samen te lezen! Soms gaat ze 
ook met alle drie de kinderen naar een 
Nederlandstalige film of voorstelling in 
Doesburg.

Bijzonder was ook de begeleiding van 
een 12-jarige Turkse jongen die 3 kleine 
rollen had in de eindmusical van zijn 
school. Hij moest 3 teksten declameren 
en ja, dat betekende natuurlijk oefenen in 
uitspraak, intonatie en declamatie! Maar 
met liefde gedaan door Ria, dus met 
recht een Vrijwilliger van de maand!

Feestelijke opening buitenschoolse 
opvang De Horizon
Op maandag 17 mei aanstaande 
opent basisschool De Horizon, aan de 
Meipoortwal 1 in Doesburg, haar eigen 
buitenschoolse opvang in de school. Dit 
vieren zij op deze dag samen met alle 
leerlingen en het team. Nadat wethouder 
Peter Bollen om 08.15 uur het startsein 
geeft, lopen alle leerlingen van de school 
een “belevingspad” over het schoolplein. 
Onderweg zijn er voor de leerlingen 
allerlei leuke spelactiviteiten tot de 
ingang van de nieuwe BSO ruimte. Hier 
staat er voor de leerlingen een drankje 
en een hapje klaar en proosten zij samen 
met schooldirecteur Marieke Vermeulen 

en manager Kinderopvang SpelenderWijs 
Lillian Beuting op de opening van BSO De 
Horizon.

Met de start van de buitenschoolse 
opvang gaat voor OBS De Horizon een 
langgekoesterde wens in vervulling. Want 
naast een eigen peuterspeelgroep, en 
nu ook een BSO in school, gaan Stichting 
IJsselgraaf en Stichting Spelenderwijs 
samen op weg naar een Integraal 
Kindcentrum. 

Want bij Boeiend Onderwijs hoort een 
Boeiende BSO met Boeiende Activiteiten!
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Een betere bereikbaarheid voor de 
Plusbus Doesburg e.o.
Voor inwoners met een fysieke beperking 
en senioren van de gemeente Doesburg 
en de omliggende plaatsen is de Plusbus 
inmiddels een bekende verschijning. 
Dankzij de Plusbus kunnen hun cliënten: 
zorgverleners bezoeken, deelnemen 
aan een dagbesteding, boodschappen 
doen en familiebezoeken afleggen. 
Dit vervoer verzorgt de Plusbus al 30 
jaar tegen een redelijke prijs. Dat kan 
de Plusbus doen doordat zij een 100% 
vrijwilligersorganisatie is! 

Voor de vrijwilligers van de Plusbus 
staat correct gedrag, hulpvaardigheid 
en vriendelijkheid voorop. Om de 

service verder te optimaliseren hebben 
zij er voor gekozen om de telefonische 
bereikbaarheid uit te breiden. Het 
kantoor is bereikbaar van 8.30 tot 12.00 
uur en de ritten kunnen dan dezelfde 
dag bevestigd worden. In de middag van 
13.00 tot 16.00 uur wordt de telefoon 
opgenomen door vrijwilligers. Zij noteren 
uw gegevens en u wordt de volgende 
dag teruggebeld door het kantoorteam. 
Er worden ’s middags alleen ritten 
aangenomen die minimaal 2 werkdagen 
later zijn. U kunt ook een rit aanvragen 
via:  http://www.plusbusdoesburg.nl. 
Het telefoonnummer van de Plusbus is 
06 – 41 91 77 57.



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
08-05-2021  Begoniastraat 9,  het aanleggen van een uitweg aan 

de Hyacinthstraat

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:
10-05-2021 Contre Escarpe,  tijdelijk plaatsen van een 

kunstwerk, Alexander Ponomarev - 
IJsselbiënalle 2021

Bovenstaand besluit is 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.

COMMISSIE OMGEVINGSKWALITEIT TE DOESBURG, 
INTEGRALE MANDAATZITTING
De eerstvolgende zitting van de Commissie Omgevingskwaliteit 
is gepland op 25 mei 2021 vanaf 13:30 uur aan het stadhuis 
van Doesburg. Tijdens deze openbare zitting worden de nieuw 
ontvangen plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere 
plannen en overige verzoeken die moeten voldoen aan redelijke 
eisen van welstand voor advies voorgelegd aan de integrale 
mandaatcommissie. Voor inlichtingen en/of het maken van 
een afspraak kunt u voorafgaand aan deze zitting contact 
opnemen met het Wabo-loket 0313 481410, bereikbaar ma. t/m 
do. van 9:00 tot 12:00 uur. De definitieve agenda is circa twee 
dagen voor de vergaderdatum vanaf 12.00 uur te raadplegen 
op www.doesburg.nl onder – Wonen en leven – Huizen en 
bouwen – Welstand – Integrale mandaatzitting Commissie 
Omgevingskwaliteit te Doesburg.

Colofon
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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.

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. Op 25 mei aanstaande 
organiseert de gemeente voor u als 
inwoner een online avond over deze 
warmtevisie voor Doesburg. Ivm de 
geldende Coronamaatregelen is deze 
eerste presentatie online. De presentatie 
wordt gedaan door bureau DWA die de 
gemeente helpt bij opstellen van de visie. 

Aanmelden: 
25 mei online bewonersavond van 19.30-
20.30 uur
U kunt zich aanmelden door een mail te 
sturen naar: duurzaam@doesburg.nl 
(aanmelden kan t/m 24 mei). 
U ontvangt voor de start van de 
bijeenkomst op 25 mei een link waarmee 
u kunt inloggen. 

Nieuws over de Vitale Binnenstad
Bij de gemeente komen meldingen binnen 
over voertuigen die tussen 11:00 en 
18:00 uur in het afgesloten gebied rijden. 
Dit mag sinds 27 april al niet meer. De 
afsluiting is er m.n. voor de veiligheid van 
de voetgangers als één van de onderdelen 
van het project Vitale Binnenstad.   

Het zelf bedienen van de afzetpalen 
zonder ontheffing is streng verboden. 
Wees u bewust van de consequenties: 
Het rijden binnen het afgesloten gebied 
zonder ontheffing betekent € 95,- boete 
(exclusief administratie kosten).
Daarnaast is het parkeren van een auto op 
tijden van de afsluiting niet toegestaan. De 
kosten  voor deze overtreding bedragen 
€ 95,- (exclusief administratie kosten).

Er wordt dagelijks op bovenstaande 
overtredingen gehandhaafd. 

Blijf op de hoogte van de actualiteiten 
Vitale Binnenstad
Om als bewoners, ondernemer of 
geïnteresseerde goed op de hoogte te 
blijven van het laatste nieuws rondom 
de werkzaamheden Vitale Binnenstad 
kunt u zich aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief: aanmelding@doesburg.nl 
o.v.v. nieuwsbrief Vitale Binnenstad.


