
Doesburg & Oranje vergroent de stad met Oranjeboom 
Ter ere van de 50e verjaardag van Koningin Maxima op maandag 17 mei, plantten 
de vereniging Doesburg & Oranje en de gemeente Doesburg een Koningslinde 
op het talud in het Colenbranderplantsoen bij de Lindewal, Koepoortwal. 
Carla Bekken, voorzitter van Doesburg & Oranje, zette samen met wethouder 
Birgit van Veldhuizen de eerste schop in de grond. De boom ter ere van de 50e 
verjaardag van Koningin Maxima is de eerste stap in een plan van de vereniging 
om ook de andere Oranjebomen in Doesburg meer zichtbaar te maken. 

Wandeling langs Oranjebomen
Het idee voor het zichtbaar maken 
van Oranje door aandacht voor groen 
ontstond omdat Doesburg & Oranje 
voor het tweede jaar op rij door corona 
geen Koningsdag kon organiseren. Een 
wandeling langs Oranjebomen in de 
stad maken mogen we wel. Om dat 
mogelijk te maken maakt de vereniging 
informatiebordjes om bij bestaande 
Oranjebomen te plaatsen. Als de bordjes 
en de bijbehorende hekjes zijn geplaatst, 
zal er een wandeling samengesteld 
worden zodat iedereen de Oranjebomen-
wandeling kan lopen. 

Oranjebomen in Doesburg
De plek waar de nieuwe Oranjeboom 
komt te staan is van historische waarde. 

Op dit talud stond vroeger een Wilhemina 
boom. Deze boom werd in 1942 gekapt, 
vermoedelijk omdat door de oorlog 
er behoefte was aan hout. Door de 
herplaatsing wordt dit stukje historie weer 
levend. 
De overige Oranjebomen in Doesburg 
hebben ook allemaal een verhaal. Zo is de 
Koningslinde in de Zandbergstraat in 2002 
gepland ter gelegenheid van het huwelijk 
van Koning Willem Alexander en Koningin 
Maxima. De Oranjeboom midden op het 
Colenbranderplantsoen aan de Lindewal 
werd geplant bij het 75-jarig jubileum van 
Doesburg & Oranje. 

Samenwerking met de gemeente 
Doesburg 
De vereniging Doesburg & Oranje werkt 

voor dit plan samen met de gemeente 
Doesburg. Wethouder Birgit van 
Veldhuizen: “Ik was positief verrast door 
het idee van Doesburg & Oranje. Deze 

wandeling schenkt aandacht aan onze 
mooie bomen en aan onze uitgebreide 
historie. Ik hoop dat veel mensen van 
deze prachtige wandeling gaan genieten.”
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Stimuleringsproject laat kinderen laagdrempelig kennismaken met sport en cultuur

Doesburg blijft samenwerken met Sjors Sportief en 
Sjors Creatief 
Sjors Sportief en Sjors Creatief 
zijn niet meer weg te denken in de 
gemeente Doesburg. Die twee zijn de 
boegbeelden van het gelijknamige 
sport- en cultuurstimuleringsproject 
dat in 2010 van start ging. Het 
project maakt het voor kinderen 
mogelijk om op een laagdrempelige 
en vaak gratis manier kennis te 
maken met de sportverenigingen en 
cultuurinstellingen in Doesburg. 

Dansen, hockey, judo, turnen, 
boksen... Dankzij Sjors Sportief kunnen 
basisschoolleerlingen in Doesburg sinds 
2010 vrijblijvend ontdekken welke sport 
het beste bij ze past. Ook kunnen ze hun 
creatieve talenten leren kennen, maar 
dan met Sjors Creatief. Aan zijn hand 
kunnen kinderen zich namelijk inschrijven 
voor onder andere proeflessen tekenen, 
schilderen, koken en muziek maken.

Kennismaken met sport en cultuur
Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een 
initiatief van de gemeente Doesburg 
in samenwerking met de regionale 
sportverenigingen, cultuurorganisaties 
en andere activiteitenaanbieders, 
vertelt Ward Terpstra, coördinator bij 
Doesburg Beweegt. “Als gemeente vinden 
we het belangrijk dat zoveel mogelijk 
kinderen kennis kunnen maken met 
sport en cultuur. Sjors maakt het voor 
basisschoolleerlingen mogelijk om 

het veelzijdige aanbod aan sport- en 
cultuuractiviteiten in onze gemeente te 
ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen 
ergens lid van hoeven te worden.”

Proeflessen en activiteiten aanmelden
Het aanbod wordt aan het begin van 
het schooljaar gepresenteerd in het 
Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 
1 tot en met 8 van alle basisscholen 
in Doesburg en Angerlo ontvangen. 
“Om de kinderen een zo veelzijdig 
mogelijk aanbod te bieden, roepen we 
sportverenigingen en cultuurinstellingen 
op om zich bij dit mooie project aan 
te sluiten”, aldus Terpstra. “Op de 
website www.actiefindoesburg.nl 
kunnen aanbieders hun proeflessen en 
activiteiten heel eenvoudig aanmelden. 
Hopelijk doen ze dat de komende weken 
massaal, zodat we dit project met elkaar 
tot een groot succes kunnen maken.”

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 

•  Maaltijdbegeleiding
Stichting Ontmoetingsruimte 
Grotenhuys
Ondersteuning bieden bij het 
uitserveren van de maaltijden. Zowel 
op locatie als bij mensen thuis

•  Fietsmaatje
Attent zorg en behandeling
Word vrijwilliger voor de duofiets 
en begeleid ouderen tijdens een 
fietstochtje door de omgeving. De 
duofiets is elektrisch ondersteund.

•  Rode Kruis, afdeling Doesburg
Evenementenhulpverlener
Als evenementenhulpverlener 
krijg je zinvol en verantwoordelijk 
vrijwilligerswerk. Je hebt de kans om 
mensen onbezorgd van een evenement 
te laten genieten. Ben je 18 jaar of 
ouder en heb je een EHBO certificaat of 
ben je bereid deze te halen, neem dan 
contact op.



BESTUURSVERGADERINGEN

RAADSVERGADERING
Op donderdag 27 mei 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
•  Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 april 

2021
•  MGR Sociaal domein: Jaarstukken 2020 en begroting 2021 e.v. 

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio 
Centraal Gelderland

•  Regionale Energie Strategie 1.0 regio Arnhem Nijmegen
•  Aanbieden ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2022-2025 

BVO DRAN (incl. gewijzigde begroting 2021)
•  Beleidsplan schuldhulpverlening inclusief vroegsignalering
•  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

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
18-05-2021  Halve Maanweg 3, het kappen van twee bomen 

t.b.v. de bestrijding van Japanse duizendknoop
19-05-2021 Van Brakellaan 34, het plaatsen van een dakopbouw
20-05-2021  Wemmersweerd 1, het realiseren van een interne 

constructieve wijziging

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.

VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 
maximaal zes weken:
17-05-2021  Veerpoortwal 1, het isoleren van het dak en 

vernieuwen van het dakbeschot

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende plannen 
de vergunning verleend op:
17-05-2021  Bresstraat 10, het plaatsen van een overkapping in 

de achtertuin
17-05-2021  Baer 2, het plaatsen van een uitbouw aan de zijgevel
17-05-2021  Verhuellweg 9, het plaatsen van een tijdelijke 

handelsreclame
17-05-2021  Putpad 4, het plaatsen van een nieuwe schuur met 

zonnepanelen
17-05-2021  Sandtakker 8, het legaliseren van wijzigingen tijdens 

de bouw van de woning

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende plannen 
de vergunning verleend op:
13-05-2021   Kerkstraat 31, het uitvoeren van diverse 

verbouwwerkzaamheden

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.

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.

Op dit moment weten we nog niet of de vergadering(en) fysiek 
kunnen plaatsvinden vanwege de corona maatregelen. Indien 
nodig zullen de vergadering(en) digitaal worden afgehandeld. 
Meer informatie kunt u vragen via het Wabo-loket.

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.

Termijn vragenlijst zon-en windenergie met 1 week verlengd!
De termijn om de vragenlijst voor 
opstellen van lokale regels voor zon- 
en windenergie (afwegingskader) in 
gemeente Doesburg voor de toekomst is 
met 1 week verlengd tot en met zondag 
30 mei. 
 
Vragenlijst 
Ieder huishouden heeft een persoonlijke 
brief ontvangen met daarin een 
persoonlijke inlogcode. Privacy is 
gewaarborgd. Lees meer hierover:  
www.doesburg.nl/afwegingskader en 
https://hetpon.nl/privacy 
 
Interviews 
In juni worden er ook gesprekken 

gevoerd door het onderzoeksbureau met 
diverse inwoners, partijen en andere 
belanghebbenden. 
 
Vervolg proces 
Daarna wordt alle opgehaalde informatie 
gebundeld tot een concept. Dit wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad en 
aan de werkgroep. In juli en augustus 
gaat de werkgroep samen met de 
gemeente aan de slag om tot een 
afwegingskader te komen. Naast het 
onderzoek van Het Pon, zullen ook de 
resultaten van de gemeente Bronckhorst 
en de volksraadpleging van Windmolens 
Drempt meegenomen worden. De 
verwachting is dat het afwegingskader in 

september/oktober wordt aangeboden 
aan de gemeenteraad om vast te stellen.

Waarom is een afwegingskader 
belangrijk? 
Een afwegingskader is een overzicht met 
extra aanvullende regels van de omgeving 
voor aanvraag voor zon-en windenergie. 
Het kan dan o.a. 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. 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.


