
Kom 21 juni naar de infoavond van Brandweer Doesburg!
Brandweer Doesburg is op zoek naar enthousiaste collega’s! Daarom organiseert 
de ploeg op 21 juni een informatieavond. Tijdens deze avond vertellen ze wie ze 
zijn en wat ze doen. En geven de brandweercollega’s antwoord op al jouw vragen 
over het brandweervak!

De vrijwilligers van brandweer Doesburg 
staan dag en nacht klaar. Samen 
dragen zij actief bij aan de veiligheid 
van onze directe omgeving. Als team 
werk je samen voor brandbestrijding 

en hulpverlenende taken. De fysieke 
inspanning is afwisselend en uitdagend. 
De sociale omgeving is open en warm. 
En mensen waarderen hulp van de 
brandweer enorm! 

Kom jij bij Brandweer Doesburg? 
Het team van 23 mannen en vrouwen 
heeft jouw hulp hard bij nodig! De 
ploeg is op zoek naar collega’s tussen 
de 18 en 45 jaar oud, die wonen en/
of werken in Doesburg. Ook als je 

bijvoorbeeld (regelmatig) thuis of in 
onregelmatige diensten werkt, nodigen 
de brandweercollega’s je uit contact op 
te nemen!

Ben jij er 21 juni bij? 
De introductieavond is een mooie 
kans om kennis met elkaar te maken. 
De brandweercollega’s zien je graag 
maandag 21 juni om 19.30 uur bij de 
kazerne aan de Halve Maanweg 3. Meld 
je gauw aan door te appen, bellen of 
mailen naar ploegcommandant Nick ten 
Dolle: 06 50 12 51 67 / nick.ten.dolle@
vggm.nl. Of stuur een privébericht naar 
de Facebook- of Instagrampagina van 
Brandweer Doesburg.

Doesburg herdenkt 
70 jaar Molukkers 
in Nederland
70 jaar geleden kwam de eerste groep 
Molukse KNIL-militairen naar Nederland. 
De meesten kwamen per boot aan in 
Rotterdam. Op 21 juni in 1951 arriveerde 
het laatste schip, de Kota Inten. Doesburg 
staat 70 jaar later, op 21 juni 2021, stil 
bij de aankomst van de gezinnen uit 
het Nederlands-Indië. De plechtigheid 
vindt plaats om 19:00 uur bij het Moluks 
Monument aan de IJsselkade.
 
Kijk live mee met de herdenking
De gemeente en de projectgroep 60 jaar 
Molukkers in Doesburg stelden samen 
een programma op dat bestaat uit 
kransleggingen, speeches en een muzikale 
omlijsting. In verband met de geldende 
corona-maatregelen is deze herdenking 
zonder publiek. Geïnteresseerden kunnen 
vanaf 19:00 uur de herdenking volgen 
via Doesburg TV, www.youtube.com/
user/DoesburgTV. Na afloop is er in het 
Stadshotel Doesburg een ontvangst voor 
genodigden uit de eerste generatie, waar 
ook de RIVM-maatregelen gehanteerd 
worden.
 
Molukse gemeenschap in Doesburg
Het plan was 70 jaar geleden dat de 
Molukkers zo’n zes maanden in Nederland 
zouden blijven. Maar de maanden werden 
jaren en geleidelijk drong het besef 
door dat er nooit meer sprake zou zijn 
van terugkeer. Op dit moment woont 
er in Doesburg een hechte Molukse 
gemeenschap van zo’n 150 huishoudens. 
Veel kinderen en kleinkinderen van 
de eerste generatie Molukkers zijn in 
Doesburg blijven wonen. 

Bestrijding van de Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een 
ongewenste plant. Het is een lastige 
overwoekerraar die veel schade kan 
brengen aan andere planten, aan uw 
huis of bestrating. Wanneer deze exoot 
vrij spel heeft, kan het uw tegelwerk 
omhoog drukken, is het gevaarlijk 
voor kruipruimtes en kan het zelfs de 
fundering van huizen en gebouwen 
aantasten. 
Reden om deze plant goed aan te 
pakken. Daarom heeft de gemeente 
Doesburg geld vrijgemaakt om deze 
Japanse Duizendknoop de baas te 
worden. Binnen enkele weken start een 
aannemer met het verwijderen van de 
Japanse Duizendknoop op verschillende 
plekken in Doesburg. Zij zullen de 
grond op deze plekken afgraven of 
ter plekke bewerken. De verwachting 
is dat de Japanse Duizendknoop 
daarna grotendeels weg is. Vanaf het 

voorjaar van 2022 zullen planten die 
na de werkzaamheden nog opkomen 
verwijderd moeten worden. Daar kunt u 
bij helpen!  

Meld u aan voor de Japanse 
Duizendknoopbrigade
De gemeente roept op om te komen 
tot een Japanse Duizendknoopbrigade, 
zoals we in Doesburg ook de afvalbrigade 
inmiddels kennen. Voelt u er wel wat 
voor om met een aantal gelijkgestemden 
op zoek te gaan naar de Japanse 
Duizendknoop en deze op de juiste wijze 
te verwijderen uit de Openbare Ruimte 
in Doesburg? Meld u dan! De gemeente 
voorziet u van de juiste instrumenten 
en staat u bij met raad en daad. Samen 
bestrijden we de Japanse Duizendknoop! 
U kunt u aanmelden door een mail te 
sturen naar Tjeerd.Broersma@doesburg.
nl. 

Japanse Duizendknoop in uw 
omgeving? 
Zo kunt u de plant verwijderen 
Dit is een goede start, maar u kunt ook 
thuis actie ondernemen. Ziet u de Japanse 
Duizendknoop? Laat het ons weten of 
verwijder kleine plantjes direct uit uw 
tuin. Gooi deze niet bij het groenafval 
maar bij het restafval voor verbranding. 
Voor meer informatie over de Japanse 
Duizendknoop en de bestrijding kunt u de 
website http://bestrijdingduizendknoop.
nl/duizendknoop/ raadplegen. 
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VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
04-06-2021  Hanzeweg en Saltpoortdijk, het kappen van 

twee dode kastanjebomen in de openbare 
ruimte

07-06-2021  het realiseren van een dakrenovatie bij 66 
woningen, aan de Smitsweide 25 t/m 29, 72 
t/m 84, 106 t/m 152, 174 t/m 196 en De Pol 
79 t/m 83, 97 t/m 105 en 119 t/m 137

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.

ONTVANGEN EN GEACCEPTEERDE MELDING
De volgende melding(en) is ontvangen 7 juni 2021  en 
geaccepteerd op 8 juni 2021:
•  Het verwijderen van de bestaande dakpannen en 

panlatten t.b.v. dakrenovatie bij 66 woningen, aan de 
Smitsweide 25 t/m 29, 72 t/m 84, 106 t/m 152, 174 t/m 
196 en De Pol 79 t/m 83, 97 t/m 105 en 119 t/m 137

Bij een melding kan geen bezwaar ingediend worden. U 
kunt de gemeente verzoeken om handhavend op te treden 
bij (vermeende) overtredingen van de wet. 

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:
10-06-2021  Bergstraat 41, het plaatsen van een dakkapel 

en verplaatsen van een dakraam

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:
10-06-2021  Didamseweg 2, het plaatsen van een 

buisrail en bliksempitsen op het bestaande 
onderstation

10-06-2021  Didamseweg 2, het uitbreiden van het 
onderstation aan de achterzijde

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.

COMMISSIE OMGEVINGSKWALITEIT TE 
DOESBURG, INTEGRALE MANDAATZITTING
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 22 juni 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.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING ODRA
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing 
is. Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het 
genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. 
Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een 
informatief karakter. 
Als u vragen heeft over deze aanvraag, dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). 
De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is 
(026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Zaakid  ODRA21AB1105
OLO-nummer 6134811
Datum indiening 03-06-2021
Omschrijving   Aanvraag kleinschalige stadswijnmakerij 

en stadsbrouwerij
Adres  Gasthuisstraat 16  te Doesburg

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.

Status enquêtes over duurzame energie
De afgelopen maanden hebben wij een drietal enquêtes 
(vragenlijsten) uitgezet die te maken hebben met 
duurzaamheid en energie in gemeente Doesburg. U 

als inwoner heeft daar goed aan meegewerkt en wij 
bedanken u hier erg voor! We merken dat er wel wat 
onduidelijkheid is over wat er met de resultaten gebeurd 

en hoe het met elkaar verbonden wordt. Dit willen 
wij graag meer helder maken voor u. Daarom vindt u 
hieronder een overzicht met de status en het vervolg.

Overzicht

ONDERWERP VRAGENLIJST STATUS VERVOLG

Duurzaamheid en monumenten 
 
Dit gaat onder andere over isoleren, energiebesparen, 
energieopwekken, energiescan en  warmte- en koude 
voorziening bij monumentale woonhuizen.

Resultaten zijn bekend en gepubliceerd.  
 

Informatie aangevuld samen met monumenten-
vereniging: www.doesburg.nl/monumenten
Hulplijn voor monumenteigenaren beschikbaar
Mogelijkheid wordt bekeken voor energieadviseur 
speciaal voor monumenten. Zodra meer bekend volgt er 
informatie.

Het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken 
binnen het beschermde beschermd stadsgezicht.
 
 
Het doel was om met deze vragenlijst input, meningen, 
ideeën, uitgangs- en aandachtpunten op te halen voor 
het opstellen van eventueel nieuw beleid.

Onderzoek afgerond. 277 inwoners hebben meegedaan. 

De resultaten laten zien dat er ruime behoefte is aan het 
plaatsen van zonnepanelen en/of -collectoren op daken 
binnen het beschermde stadsgezicht van Doesburg.  
 
Er wordt zorgvuldigheid gevraagd om, bij een eventuele 
aanpassing van het bestaande beleid, zorg te dragen voor 
afstemming tussen de waarden duurzaam en de waarden 
die het beschermde stadgezicht heeft.

De uitkomsten van de enquête worden de komende 
periode inhoudelijk beoordeeld. De uitkomsten spreken 
zich in ieder geval uit voor versoepelingen van het 
huidige beleid of op onderdelen ervan. 

De komende maanden wordt er een voorstel opgesteld 
voor verruiming van de regels. Dit voorstel wordt 
vervolgens afgestemd met de Adviescommissie 
Cultuurhistorie Doesburg en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. 

Na de zomervakantie komen wij met meer informatie 
hierover bij u terug.

Lokale regels voor grootschalige opwek zon-en 
windenergie (afwegingskader) 
Dit gaat over het opstellen van lokale regels voor 
grootschalige zon-en windenergie, zoals zonneparken 
en windmolens, in Doesburg waar ontwikkelaars bij 
interesse zich aan moeten houden in de toekomst. 
Er zijn geen concrete plannen. 
www.doesburg.nl/afwegingskader

Onderzoek loopt nog. 
 
De schriftelijke vragenlijst is afgesloten.  
In juni vinden er persoonlijke interviews plaats met 
diverse personen en belanghebbenden.

 

Juni/juli presentatie concept resultaten aan werkgroep 
en gemeenteraad
Juli/Augustus: werkgroep en gemeente aan de slag met 
concept afwegingskader (lokale regels)
September concept afwegingskader wordt voorgelegd 
voor besluitvorming aan gemeenteraad.

N.B.: Wanneer de uitkomsten van de vragenlijsten ook nuttig zijn voor de andere onderwerpen die genoemd zijn, wordt de verbinding met elkaar gezocht en informatie uitgewisseld.


