
Textiel Race van start
Leerlingen van basisschool De Horizon en De Wetelaar doen deze maand mee 
met de regionale Textiel Race. De leerlingen doen hun best zoveel mogelijk oude 
kleding en ander textiel in te zamelen. Helpt u mee? 

De Textiel Race vindt van 7 juni tot 
en met 1 juli plaats in de gemeenten 
Doesburg, Rheden, Brummen en 
Zutphen. Tien basisscholen leren alles 
over het belang van hergebruiken, 
repareren en recyclen van textiel. Na een 
gastles nemen ze het tegen elkaar op om 
zoveel mogelijk kleding en ander textiel 
in te zamelen. Het opgehaalde textiel 
wordt hergebruikt en gerecycled. En de 
school die het meeste inzamelt wint een 
geheel verzorgde schoolreis. 

Doe ook mee!
In Doesburg werd in 2020 ruim 50.000 
kilo textiel gescheiden ingeleverd. 
Toch belandde naar schatting nog 
meer dan 20.000 kilo bij het restafval. 
Jammer, want ook dat textiel kan prima 
hergebruikt worden. Heeft u nog kleding 
of ander textiel over? Doe dan mee 
met de Textiel Race. Aanmelden kan 
eenvoudig tot en met 1 juli via www.
textielrace.nl. Leerlingen van De Horizon 
en De Wetelaar halen het dan op. Ook 

kapot of versleten textiel is welkom. 
Alleen geen vervuild of nat textiel. De 
Textiel Race is een samenwerking tussen 

de gemeente, Circulus-Berkel, 2Switch, 
Leger des Heils Reshare en de organisatie 
Textiel Race.

Wethouder Birgit van Veldhuizen startte de Textiel Race bij OBS De Horizon
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Echtpaar Alberts uit Doesburg 
ontvangt onderscheiding na het 
redden van een drenkeling 

Jos Alberts en Henrietta Alberts-
Geerling ontvingen op 3 juni een 
bronzen medaille en een getuigschrift 
van de Koninklijke Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen. Deze werd 
aan hen uitgereikt door burgemeester 
Loes van der Meijs-van de Laar op het 
stadhuis in Doesburg. Het echtpaar 
kreeg deze onderscheiding omdat zij 
begin 2021 een baby uit het water 
redden. 

Echtpaar Alberts redde een drenkeling 
van drie maanden 
Op 20 februari 2021 raakte een 
kinderwagen met baby te water in de 
vijver aan de Beumerskamp in Doesburg. 
Henrietta en Jos Alberts waren aan het 

wandelen en hoorden iemand in paniek 
om hulp roepen. Henrietta ging direct te 
water en bevrijdde samen met haar man 
de baby uit de kinderwagen. Jos Alberts 
verleende ter plekke eerste hulp. Na een 
nacht ter observatie in het ziekenhuis kon 
de baby gelukkig weer naar huis. 

Dapper optreden redt mensenlevens 
De Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen bestaat sinds 1767 en heeft 
tot doel om zoveel mogelijk verdrinkingen 
in Nederland voorkomen. Dit doen 
zij door de redders te eren voor hun 
dappere optreden en door voorlichting te 
geven over redden en reanimeren. Sinds 
de oprichting van de Maatschappij zijn er 
ruim 7.500 medailles uitgereikt.

Rijbewijs keuringen CBR  
in Doesburg
U heeft een medische keuring nodig voor 
het verlengen van uw rijbewijs wanneer 
u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een 
zogenaamd groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om 
medische reden een arts moet bezoeken 
van het CBR. 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
in Buurtacademie Doesburg op woensdag 
16 juni en woensdag 7 juli medisch 
laten keuren voor de verlenging van hun 

rijbewijs. 
-  Automobilisten van 75 jaar en ouder 

betalen € 50,00.
-  Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 

jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u 
uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via de website:  
www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 
via de afsprakenlijn: 088 2323 300.

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

•  Coördinator taalwandelingen 
Buurtacademie Doesburg 
Coördineer de wandelingen voor 
anderstaligen. Elke woensdag 
wandelen we om de Nederlandse taal 
te leren. Ontvang de deelnemers en 
begeleid de vrijwilligers.

•  Wijkraadleden 
Wijkraad Beinum 
De wijkraad is op zoek naar actieve 
vrijwilligers die helpen bij de 

organisatie van algemene activiteiten 
en zich willen specialiseren in een 
bepaald thema/onderwerp.

•  Chauffeur Hulpdienst Vervoer 
Caleidoz Welzijn Doesburg 
De vrijwilliger rijdt met eigen auto 
naar het ziekenhuis, polikliniek of 
behandelaar en gaat indien gewenst 
mee naar het arts bezoek of onderzoek.



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 8 juni 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
Toezegging voor een evaluatie van het Plan van aanpak Alcohol- 
en drugspreventie
Deelname project ‘Samen Doen’
Beleidsregels chronisch zieken en gehandicapten en beleidsregels 
gemeentepolis

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu  
Woensdag 9 juni 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
Raadsconsultatie uitvoeringsprogramma en financiële doorkijk 
strategische koers vastgoed Doesburg
Erfgoedbeleid 2021-2026 Mensen maken ErfGoed
Visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur
Procesplanning afwegingskader Ruimte voor duurzame energie

Commissie Bestuurs- en Organisatiezaken  
Donderdag 10 juni 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
Verzoek starten coffeeshop in Doesburg
Toekomstvisie Doesburg
Bestuursakkoord, gemeenschappelijke regeling, conceptbegroting 
2022, regionale agenda 2022 Groene Metropool 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:
27-05-2021  Meipoortstraat ong., het kappen van 12 knot acacia’s 

in de openbare ruimte
31-05-2021  Barend Ubbinkweg 2, het kappen van twee 

zomereiken t.b.v. het plaatsen van een trafostation

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.

OMGEVINGSVERGUNNING “NIET-ONTVANKELIJK”
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag “niet-
ontvankelijk” verklaard op:
03-06-2021 Van Brakellaan 34, het plaatsen van een dakopbouw

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende plannen 
de vergunning verleend op:
28-05-2021  Ooipoort 18, het uitvoeren van diverse (ver)

bouwwerkzaamheden
02-06-2021  Barend Ubbinkweg 2, het kappen van twee 

zomereiken t.b.v. het plaatsen van een trafostation
Deze vergunning treedt direct in werking in plaats van over 6 
weken. Dit in verband met de krappe planning van de leverancier 
van het trafostation en de beperkte capaciteit bij Liander voor het 
aansluiten hiervan. De twee zomereiken worden naar verwachting 
in week 25 gekapt.
03-06-2021  Wemmersweerd 1, het realiseren van een interne 

constructieve wijziging

Bovenstaande besluiten 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

VASTSTELLING WEGENLEGGER GEMEENTE DOESBURG

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg maken 
bekend dat Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op 
19 mei 2021 de wegenlegger van de gemeente Doesburg hebben 
vastgesteld.

Een wegenlegger is een document waarin vermeld staat wie 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg 
buiten de bebouwde kom maar binnen de gemeentegrens.

De wegenlegger geeft juridische duidelijkheid over de 
openbaarheid van de weg en de onderhoudsplichtige.

De wegenlegger is vanaf de dag na deze bekendmaking te 
raadplegen op www.doesburg.nl. 

Het college van burgemeester en wethouders,
 
de secretaris, de heer P. Werkman
de burgemeester, mevrouw drs. L.W.C.M. van der Meijs

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.

MILIEU

Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat zij de volgende 
volledige melding in het kader van 
Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit, 
Waterwet, Besluit lozen buiten 
inrichtingen hebben ontvangen.
De publicatie van deze melding heeft 
uitsluitend een informatief karakter; 
er kunnen geen bezwaren worden 
ingediend.

Zaakid
Datum indiening
Omschrijving

Adres

Besluit
Datum ondertekening
Datum verzending

ODRA21MA1451
16-04-2021

het oprichten 
van een 

horecabedrijf
Eekstraat 18  te 

Doesburg
Afgehandeld

28-05-2021
28-05-2021

Wandel mee in de gemeente Doesburg met de ‘Ommetjes’ -App?! 
Bewegen in deze tijd is niet altijd even 
makkelijk en vraagt veel van je motivatie. 
Zoals iedereen weet is het wel heel 
belangrijk om in beweging te blijven. 
Je hoeft echt niet drie keer in de week 
jezelf in het zweet te werken, maar maak 
gewoon dagelijks een ommetje. 

Het kan best lastig zijn om te starten met 
bewegen. Start daarom rustig op en maak 
eens een ommetje. Wandelen houdt je 
hersenen gezond. Het is belangrijk voor 
je fysieke en mentale gezondheid. En als 

je met z’n tweeën loopt kan het ook nog 
eens heel gezellig zijn. 

Doe mee met het team van Doesburg 
Beweegt
Doesburg Beweegt daagt Doesburgers 
uit om aan te sluiten bij het Team van 
Doesburg Beweegt binnen de Ommetjes-
app van de hersenstichting. Deze is te 
downloaden in de App store en Google 
Play. Wanneer je een wandeling maakt 
met de Ommetjes-app verdien je punten 
en maak je kans op medailles. Hoe vaker 

je loopt, hoe meer punten je krijgt. Op 
deze manier strijd je tegen je vrienden, 
collega’s, buren en familie. 

Samen wandelen
Naast dat het belangrijk is om dagelijks 
in beweging te zijn willen we met het 
Doesburg Beweegt Ommetje inwoners 
motiveren met iemand een ommetje te 
maken. Misschien weet je zo wel iemand 
waarvoor het goed is om te bewegen en 
kun je samen, natuurlijk op 1,5 meter 
afstand, een ommetje maken. Soms is het 

niet duidelijk wie er graag met iemand 
anders een ommetje zou willen maken en 
daarom krijg je binnenkort de Ommetjes-
poster in de brievenbus. Deze kun je 
achter het raam plakken zodat iedereen 
weet dat je graag samen wandelt. 

Heel veel wandelplezier. En heb je vragen? 
Mail naar info@doesburgbeweegt.nl of 
bel/app met telefoonnummer 06 372 
83 518 (bij geen gehoor graag voicemail 
inspreken). Kijk voor meer informatie op 
de website www.doesburgbeweegt.nl. 


