
Veteranendag Doesburg op 19 juni om 13.00 uur gaat door!
De gemeente organiseert in samenwerking met enkele Doesburgse veteranen op 
19 juni a.s. een moment waarop de militaire veteranen uit Doesburg elkaar weer 
kunnen ontmoeten. Omdat de nodige versoepelingen van de coronaregels zijn 
aangekondigd, kan het doorgaan met een groter aantal dan eerder verwacht! 

Tijdens deze ontmoeting speelt 
theatermaakster Loulou Rhemrev 
in de Gasthuiskerk haar succesvolle 
voorstelling “Hallo Bandoeng”, over 

onvertelde verhalen, de vergeten wereld, 
diepliggende geheimen die worden 
verzwegen omdat ze té aangrijpend zijn. 
Veel veteranen kennen het, je komt terug 

van een missie maar thuis wil men vaak 
niet weten wat je hebt gedaan. Maar nog 
meer, wat het met je deed en wil je er wel 
over vertellen.
Alle veteranen uit Doesburg zijn van harte 
welkom en kunnen zich vóór 14 juni a.s. 
aanmelden via annemarie.verhoeven@
doesburg.nl  Mocht dat niet mogelijk zijn, 
dan kan een familielid de aanmelding 

onder vermelding van uw voor- en 
achternaam per mail versturen.
In tegenstelling tot het tijdstip wat eerder 
per brief bekend gemaakt was, bent 
u van harte welkom om 13.00 uur in 
de Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41, 6 
Doesburg.
Er is een limiet in het aantal plaatsen, 
toegang geschiedt door loting. 
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GEZOCHT VRIJWILLIG OUDERENADVISEUR!

Voor de vestiging van Caleidoz in 
Doesburg zijn wij op zoek naar een 
vrijwillig ouderenadviseur. 

Als Vrijwillig Ouderenadviseur (VOA) 
ondersteun je ouderen in de gemeente 
Doesburg bij hun vragen op het gebied 
van welzijn, wonen en zorg. Je luistert en 
vraagt door om de hulpvraag duidelijk 
te krijgen. Je geeft informatie, advies 
en praktische ondersteuning. Soms 
begeleid je ouderen langdurig. Je levert 
hiermee een bijdrage aan een plezierig en 
zelfstandig leven. 
  
Als Vrijwillig Ouderenadviseur:

•  Heb je affiniteit met de doelgroep 
ouderen 

•  Kun je goed luisteren, ben je empathisch 
en kun je helder communiceren

•  Ben je probleemoplossend en een 
verbinder

•  Ga je op huisbezoek, en houd je 
telefonisch of digitaal contact

•  Ben je bereid een opleiding tot vrijwillig 
ouderenadviseur te volgen

Je wordt opgeleid in een korte, 
doelgerichte cursus. Zo begin je jouw 
functie goed getraind en voorbereid. De 
eerstvolgende opleiding start in het najaar 
van 2021. Je wordt ingewerkt en begeleid 
door een professional van Caleidoz. Wij 
werken in een team van 7 enthousiaste 
vrijwilligers.

Contact
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers! Als deze vacature je 
aanspreekt neem dan contact op met 
Wilma Langeveld, ouderenadviseur 
Caleidoz. Zij gaat graag vrijblijvend met 
je in gesprek zodat jullie samen kunnen 
bekijken of deze functie echt iets voor je 
is!

tel: 06-12292712 
e-mail : w.langeveld@caleidoz.nl

Waardebon voor energiebesparende maatregelen

Afgelopen najaar heeft u van de 
gemeente een waardebon ter waarde 
van € 70 ontvangen. De waardebon-actie 
loopt eind juni af. Er is momenteel nog 
een klein gedeelte van het beschikbare 
budget over. Er geldt wel op =  op. Dus 
wilt u de waardebon alsnog verzilveren, 
wees er dan snel bij.

U kunt de waardebon gebruiken voor 
energiebesparende maatregelen 
in uw huis, denk bijvoorbeeld aan 
tochtstrips, radiatorfolie, led-lampen. 
Of u kunt ook een energiebox kiezen 
met diverse materialen. Dit kan via 
www.winstuitjewoning.nl/gemeenten/
doesburg. Wanneer u uw waardebon, en 
dus ook de code, niet meer heeft, kunt u 
ook via deze pagina uw code opvragen.

Wilt u zeker weten dat u NL-Alert ontvangt? 

Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon 

is opgeladen en aanstaat

9 op de 10 Nederlanders ontvangen NL-Alert bij een noodsituatie. Ook 73% van 
de mensen van 75 jaar en ouder ontvangt een NL-Alert. Dit aantal is een stuk 
lager dan het gemiddelde. Misschien heeft ook u weleens een NL-Alert gemist, 
bijvoorbeeld omdat uw mobiele telefoon uit stond. Wilt u er zeker van zijn dat 
u een NL-Alert ontvangt bij een noodsituatie? Zorg er dan voor dat uw mobiele 
telefoon is opgeladen én aanstaat. 

Het overgrote deel van uw 
leeftijdsgenoten heeft een mobiele 
telefoon. Misschien gebruikt u de 
mobiele telefoon om contacten met 
vrienden, kinderen en kleinkinderen te 
onderhouden. Maar natuurlijk staat uw 
mobiele telefoon niet altijd aan. Misschien 
zet ook u uw mobiele telefoon weleens 
uit, bijvoorbeeld tijdens het eten. 

Wanneer uw mobiel uitstaat, bestaat 
de kans dat u een NL-Alert mist. Dan 
kunt u erop vertrouwen dat u op andere 
manieren geïnformeerd wordt bij een 
noodsituatie. Bijvoorbeeld door buren of 
familie uit de buurt. Tegelijkertijd blijkt 
dat dit relatief weinig gebeurt en vragen 
relatief weinig mensen hun buren of 
familie om hen te informeren bij een 
noodsituatie.

Laad ‘m op en laat ‘m aan
Om NL-Alert te ontvangen, moet uw 
mobiel opgeladen zijn én aanstaan. NL-
Alert wordt alleen tijdens de noodsituatie 
verstuurd en komt niet binnen wanneer u 
uw mobiele telefoon op een later moment 
weer aanzet. NL-Alert werkt daardoor 
anders dan een sms-bericht of voicemail. 
Staat uw mobiele telefoon uit, dan mist u 
het NL-Alert. Om NL-Alert te ontvangen 
is het dus belangrijk dat uw mobiel 
aanstaat. Laad ‘m op en laat ‘m aan. 

NL-Alert klinkt anders dan een sms of 
WhatsApp-bericht. Voor het ontvangen 
van NL-Alert hoeft u verder niets in te 
stellen op uw mobiele telefoon, het werkt 
automatisch. Het is gratis en anoniem, 
uw telefoonnummer blijft onbekend. 
Naast NL-Alert op uw mobiel, ziet u 
NL-Alert ook op steeds meer digitale 
reisinformatieschermen van het openbaar 
vervoer en digitale reclameborden. 

NL-Alert testbericht
Wilt u weten hoe het is om een NL-Alert 
te ontvangen? Op maandag 7 juni rond 
12:00 uur zendt de overheid een NL-
Alert testbericht uit. Aan de hand van het 
testbericht ervaart u hoe een NL-Alert 
klinkt en eruit ziet. Zorg er dus voor dat 
uw mobiel aanstaat, zodat u het NL-Alert 
testbericht op maandag 7 juni rond 12:00 
uur kunt ontvangen.

Het belang van NL-Alert
NL-Alert is het alarmmiddel van de 
overheid dat u waarschuwt en informeert 
over noodsituaties. Denk aan een grote 
brand, gifwolk of onverwacht noodweer. 
In een NL-Alert staat uitgelegd wat er aan 
de hand is, wat u moet doen en waar u 
meer informatie en updates kunt vinden. 
Ontvangt u een NL-Alert op uw mobiele 
telefoon? Dan weet u meteen wat er bij 
u in de buurt aan de hand is, wat u moet 
doen en hoe u  anderen hierbij kunt 
helpen.



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
20-05-2021  Halve Maanweg ong., kappen van een eik in de 

openbare ruimte (noodkap)
20-05-2021  Smitsweide ong., kappen van een meidoorn in de 

openbare ruimte (noodkap)
20-05-2021  Hermaat ong., kappen van een kastanje in de 

openbare ruimte (noodkap)
20-05-2021  Allersmaat ong., kappen van een meidoorn in de 

openbare ruimte (noodkap)
21-05-2021  Rogacker ong., bouwen van een woning op kavel 102
25-05-2021 Zandbergstraat 8b, realiseren van een woning
25-05-2021 Kosterstraat 6b, realiseren van een woning
26-05-2021  Kerkstraat ong., kappen van 4 sierappelbomen in de 

openbare ruimte

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:
26-05-2021  Veerpoortwal 1, isoleren van het dak en vernieuwen 

van het dakbeschot

Bovenstaand besluit is per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende plannen 
de vergunning verleend op:
21-05-2021 Angerloseweg 18 , kappen van één beuk
26-05-2021   Koepoortwal ong., uitbreiden van het parkeerterrein 

De Bleek met 40 parkeerplaatsen

Bovenstaande besluiten zijn 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.

VERKEER EN VERVOER

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN GESLOTENVERKLARING 
VOOR ALLE VOERTUIGEN KLEINE WAL DOESBURG
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het instellen van 
een geslotenverklaring voor alle voertuigen in de Kleine Wal. Dit 
besluit is online in te zien via de Staatscourant. Hier vindt u ook 
informatie over de bezwarenprocedure.

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN GESLOTENVERKLARING 
VRACHTVERKEER EN VERPLICHTE RIJRICHTING 
VRACHTVERKEER IN O.A. NIEUWSTRAAT DOESBURG
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het instellen 
van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer in de Nieuwstraat, 
Lindewal, Burgemeester Nahuyssingel en Meipoortwal. Naast 
de geslotenverklaring wordt tevens een drietal flankerende 
verkeersmaatregelen getroffen, namelijk: het instellen van 
een verplichte rijrichting voor vrachtverkeer in de Nieuwstraat 
/ Burgemeester Nahuyssingel en het instellen van een 
vooraankondiging op de Paardenmarkt (ten behoeve van de 
geslotenverklaring voor vrachtverkeer in de Nieuwstraat). Dit 
besluit is online in te zien via de Staatscourant. Hier vindt u ook 
informatie over de bezwarenprocedure.

OVERIGE MEDEDELINGEN

BELEIDSREGELS GEMEENTEPOLIS GEMEENTE DOESBURG
Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg heeft 
op 25 mei 2021 de beleidsregels gemeentepolis vastgesteld.

De beleidsregels gemeentepolis gaan in na bekendmaking. Via 
deze beleidsregels geeft het college duidelijkheid over haar kaders 
rondom de gemeentepolis.

De beleidsregels liggen 6 weken na bekendmaking ter inzage bij 
de publieksbalie of kunnen terug gevonden worden op www.
overheid.nl. 

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN 
EN GEHANDICAPTEN GEMEENTE DOESBURG
Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg heeft 
op 25 mei 2021 de beleidsregels tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten gemeente Doesburg vastgesteld.

De beleidsregels over de tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten gaan in na bekendmaking. Via deze beleidsregels 
geeft het college duidelijkheid over haar kaders rondom de 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

De beleidsregels liggen 6 weken na bekendmaking ter inzage bij 
de publieksbalie of kunnen terug gevonden worden op  
www.overheid.nl. 

Colofon

Stadhuis Doesburg
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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.

Onderzoeksrapport naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard
Het MIRT-rapport* over de 
uiterwaarden Havikerwaard, 
Fraterwaard en Olburgerwaard is 
af en voor belangstellenden in te 
zien op www.gelderland.nl/mirt-hfo. 
Het Rijk en de provincie Gelderland 
inventariseerden het afgelopen half 
jaar, in samenspraak met andere 
partijen, welke initiatieven, projecten, 
kansen en opgaven er tot en na 
2030 spelen. Belangrijke thema’s 
zijn het rivier- en waterbeheer, 
de natuurontwikkeling, het 
veranderende klimaat en het gebruik 
van de ruimte. 

De Havikerwaard, Fraterwaard en 
Olburgerwaard liggen langs de IJssel in 
de gemeente Rheden, Bronckhorst en 
Doesburg. De uiterwaarden hebben een 
gevarieerd landschap met weiden en 
akkers, omzoomd door hagen, struweel 
en oude knotbomen. Wandelaars en 
fietsers kunnen er genieten van de 

natuur, de landgoederen en het agrarisch 
uiterwaarden landschap. De Antea Group, 
in nauwe samenwerking met 12 lokale 
(belangen)organisaties, is gevraagd in 
kaart te brengen wat er in dit gebied 
speelt. Het adviesbureau heeft het MIRT-
rapport opgesteld.  

Het MIRT-rapport 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport)
Het rapport brengt het gebied goed in 
kaart. Alle initiatieven en opgaven voor 
toekomstige ontwikkelingen staan per 
uiterwaarde in overzichtelijke kaarten 
en tabellen. Van beleidsambities tot de 
wens om de oude locomotievenloods bij 
de steenfabriek in de Havikerwaard een 
nieuwe functie te geven. Voorbeelden 
van opgaves zijn het verbeteren van de 
waterkwaliteit, verduurzaming van de 
landbouw, zandwinning, aanpak van de 
verdroging, bodemerosie van de IJssel, 
dijkversterking, natuurontwikkeling, 

scheepvaartknelpunten en uitbreiding van 
de haven bij Doesburg. Ook de gevolgen 
en samenhang zijn in kaart gebracht. 

Toekomst
Uit de inventarisatie blijkt dat 
verschillende lopende initiatieven gewoon 
kunnen doorgaan. Ook wordt ingezoomd 
op drie grote uitdagingen waarvoor een 
verdere verkenning nodig is. Dit zijn:

1.  Aanpak van de verdroging: Hoe 
pakken we de verdroging door de 
klimaatveranderingen aan voor 
de landbouw, de natuur en de 
monumentale gebouwen? Wat is de 
invloed op de winning van drinkwater 
in het gebied? 

2.  Duurzaam ruimtelijk gebruik: Hoe 
verdelen én beheren we de ruimte 
die in de toekomst nodig is voor de 
rivier, de landbouw, de natuur en de 
waterkwaliteit? Hoe houden we de 
landgoederen duurzaam in stand? 

Welke verdienmodellen passen daarbij?
3.  Toekomstbestendig riviersysteem 

Boven-IJssel: Hoe geven we de IJssel 
de ruimte zodat hij zowel bij hoog als 
bij laag water goed door blijft stromen, 
de waterkwaliteit verbetert en schepen 
kunnen varen? Wat betekent dat voor 
de uiterwaarden? 

Vervolg  
Projectleider Mayke van Haagen 
(provincie Gelderland): “Er is veel werk 
verzet om alles scherp in beeld te krijgen, 
maar we staan nog aan het begin. 
Betrokken organisaties kennen elkaar nu 
en hebben aangegeven te willen blijven 
samenwerken, wanneer dat meerwaarde 
oplevert zonder te vertragen. Dat is 
een geweldig vertrekpunt. De komende 
periode gaan we een plan van aanpak 
maken voor de drie grote uitdagingen. 
De verwachting is dat we in het najaar  
duidelijkheid kunnen geven over het 
vervolg.”


