
Vrijwilligers van de maand juni: 
Ben en Tanja Kruk
Nadenken over de toenemende 
vergrijzing, over groeiende eenzaamheid 
onder ouderen, over het einde van de 
verzorgingsstaat? Ben en Tanja Kruk 
doen dat al jaren. Ze beperken zich 
niet tot nadenken: al in 2013 en 2014 
organiseerden ze conferenties met 
de in Doesburg werkende zorg- en 
welzijnsorganisaties en de gemeente. 
Ook daarna namen ze volop initiatieven. 
Alles onder de noemer van de stichting 
Doesburgerinitiatief. Dat resulteerde 
onder meer in een Ontmoetingsgids 
voor Ouderen en in drie looproutes 

voor ouderen. Nog steeds ijveren zij 
voor een echte ontmoetingsplek voor 
oudere Doesburgers, een huiskamer. 
Een plaats om gezellig koffie te drinken 
en elkaar te ontmoeten. Een plek 
waar je ook laagdrempelig terecht 
kunt met een vraag, bijvoorbeeld aan 
een maatschappelijk werker of een 
wijkverpleegkundige. Voor Ben en 
Tanja is ‘verbinden’ het woord dat hen 
bindt met Doesburg: “Samen voor een 
zorgzaam Doesburg!”. Stilzitten is er dus 
niet bij. Met recht Vrijwilligers van de 
Maand!

Veteranendag 2021 Doesburg
De gemeente Doesburg staat ieder jaar 
stil bij veteranen en het werk dat zij 
hebben verricht. Deze bijeenkomsten 
zijn onder andere  bedoeld als moment 
voor Doesburgse veteranen om elkaar 
weer te kunnen ontmoeten. In 2020 kon 
de Veteranendag niet doorgaan door de 
geldende corona-maatregelen. Nu de 
maatregelen het weer toe lieten, werd 
er op een ietwat andere manier stil 
gestaan bij veteranen in Doesburg. Op 
zaterdag 19 juni speelde Loulou Rhemrev 
haar succesvolle voorstelling Hallo 
Bandoeng! in Gasthuiskerk Doesburg. 
Geïnteresseerde veteranen konden zich 
opgeven om bij de besloten voorstelling 
aanwezig te zijn. 

Burgemeester Loes van der Meijs-
van de Laar: “Ik vind het fijn dat deze 
jaarlijkse bijeenkomsten ieder jaar weer 
door betrokken vrijwilligers worden 
georganiseerd. Niet alleen is het een 
groot dankjewel aan alle Doesburgers die 
voor vrijheid en vrede hebben gestreden, 
in Nederland en ver daarbuiten. Ook is 
het een moment waarop oud- en actief 
dienende militairen hun gelijken treffen 
en kunnen praten over wat zij hebben 
meegemaakt en wat het voor hen 
betekent in hun leven.”

In de voorstelling vertelt LouLou 
Rhemrev de onvertelde verhalen. Ze 
beschrijft een vergeten wereld en de 
diepliggende geheimen die altijd worden 

verzwegen, omdat ze te aangrijpend 
zijn. Voor veel veteranen is dat bekend 
terrein: je komt terug van een missie, 
maar het thuisfront wil niet weten wat 
die missie met je heeft gedaan, wat jij 
hebt gedaan. Rhemrev graaft in haar 
eigen familiegeschiedenis, op zoek naar 
antwoorden op dat soort vragen. Haar 
familie heeft 300 jaar in Nederlands-
Indië gewoond en is na de oorlog naar 
Nederland gevlucht. Ze voelt een oorlog 
die ze niet heeft meegemaakt en een 
band met een land dat niet meer bestaat.
Op zaterdag 10 juli is er in de 
Gasthuiskerk een openbare voorstelling 
van Hallo Bandoeng! Meer informatie 
over de voorstelling en tickets vindt u op 
de website gasthuiskerkdoesburg.nl. 

Doesburg herdenkt 
70 jaar Molukkers 
in Nederland
70 jaar geleden kwam de eerste groep 
Molukse KNIL-militairen naar Nederland. 
Op 21 juni in 1951 arriveerde het laatste 
schip, de Kota Inten. Doesburg stond 21 
juni 2021, stil bij de aankomst van de 
gezinnen uit het Nederlands-Indië. De 
plechtigheid vond plaats bij het Moluks 
Monument aan de IJsselkade. U kunt 
de herdenking terug kijken via www.
doesburgtv.nl.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.  
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‘Komische oma’ door Kunst door de Brievenbus 
Elke twee weken ontvangen deelnemers 
aan Kunst door de Brievenbus een 
envelop van Lang Leve Kunst en 
Naoberschap. De inhoud? Een blanco 
kaart en een kunstopdracht.  
De opdrachten zijn te maken met pen, 
potlood of ander creatief materiaal. Zo 
kunnen ouderen creatief aan de slag 
onder begeleiding van kunstenaars, 
zonder dat ze de deur uit hoeven. Het 
kunstproject brengt deelnemer Greet uit 
Doesburg afleiding en creativiteit om te 
delen met haar kleinkinderen.

Creatief bezig zijn houdt een mens 
wakker bovenin!
Als tweewekelijks de envelop van Kunst 
door de Brievenbus binnen is, maakt 
Greet die snel open. “Het zijn geen 
alledaagse opdrachten. Of ik denk: Leuk, 

daar kan ik wel wat mee. Of ik moet 
eerst mijn gedachten er eens over laten 
gaan en dan komt er wel een idee naar 
boven.”
Ze is best perfectionistisch en in het 
begin stelt ze hoge eisen aan zichzelf. Na 
verloop van tijd laat ze die los. “Ik heb er 
vooral ontzettende schik in gekregen.” 
Het afgelopen jaar is niet makkelijk 
geweest voor Greet. Haar man, voor wie 
ze ruim acht jaar heeft gezorgd, overlijdt 
en meteen daarna doet corona haar 
intrede. Alle activiteiten die afleiding 
kunnen bieden, vallen weg. Als ze in de 
Regiobode de advertentie van Kunst door 
de Brievenbus leest, neemt ze het heft 
weer in eigen hand. “Je moet het zelf 
zoeken en actie ondernemen, anders 
gebeurt er niks.” Ze meldt zich aan. “Het 
heeft mij zoveel gebracht, me afgeleid 

tijdens het rouwproces en van m’n eigen 
sores. Creatief bezig zijn is goed voor je 
brein, houdt een mens wakker bovenin.” 
Die creativiteit deelt Greet met haar 
kleinkinderen. Altijd samen iets maken 
tijdens vrolijke logeerpartijen. “Echte 
lichtpuntjes zijn het.” En dan word je 
vanzelf ‘knutsel oma’ en ‘komische oma’ 
genoemd. Titels om trots op te zijn!   

Aanmelden 
Deelname is kosteloos en is voor 6 
opdrachten. Daarna kan de volgende 
serie van 6 opdrachten worden 
aangevraagd. Wilt u meedoen aan Kunst 
door de Brievenbus? Geef uw naam, 
telefoonnummer, adres of emailadres 
aan ons door via info@amphion.nl o.v.v. 
‘Kunst door de Brievenbus’ of bel naar 
0314 37 60 00.



BESTUURSVERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES
* NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis 
kunnen publiek en pers geen vergaderingen bijwonen 
in het stadhuis. 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 Financiën
Donderdag 24 juni 2021, aanvang 19:30 uur 
Op de agenda staat het volgende punt:
•  Korte presentatie over jaarstukken en kadernota
•  Jaarstukken 2020 gemeente Doesburg
•  Kadernota 2022 gemeente Doesburg

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 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:
10-06-2021  Van Brakellaan 34, het plaatsen van een 

dakopbouw
13-06-2021  Esdoornlaan 42, het kappen van een acacia
15-06-2021  Burgemeester Nahuyssingel ong., het 

kappen van een dode esdoorn in de 
openbare ruimte

15-06-2021  Panovenweg ong., het kappen van twee 
dode iepen in de openbare ruimte

16-06-2021  Kosterstraat 23, het plaatsen van dubbel 
glas

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 is ontvangen en geaccepteerd op:
14-06-2021  Koepoortstraat 38, het verwijderen van 

asbesthoudende golfplaten

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
16-06-2021  Magnolialaan 33, het plaatsen van een 

carport
16-06-2021   Begoniastraat 9, het aanleggen van een 

uitweg aan de Hyacinthstraat
17-06-2021  Burgemeester Nahuyssingel 15, het 

realiseren v/e uitbouw met dakterras a/d 
achterzijde

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
16-06-2021  Veerpoortstraat 20, het bouwen van een 

aanbouw aan de achterzijde
17-06-2021  De Bogaert 61, het kappen van een goudiep 

in de achtertuin

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 via 0313 481 410. Dit kan op maandag t/m 
donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur.

Wijziging openingstijden Wabo-loket
Binnenkort wijzigen de openingstijden van het Wabo-
loket. Per 1 juli is het Wabo-loket geopend op maandag, 
dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Hier 
kunt u terecht voor al uw vragen over Wabo-gerelateerde 
zaken, zoals vergunningen voor het bouwen, aanleggen, 
kappen, slopen, monumenten en archeologie. 

OVERIGE VERGUNNINGEN

VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN  
APV EN HORECA

APV
Aanvrager:  Ubbink BV
Activiteit:  125-jarig jubileum
Omschrijving:  Ontheffing geluidhinder voor optreden 

DJ
Datum/tijdstip: 1 juli 2021 van 8.30 uur tot 17.30 uur
Locatie:   eigen terrein van Ubbink, Verhuellweg 
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Verzonden:  16 juni 2021

HORECA
Aanvrager:  V.O.F. Yannick en Romy
Verleend:   Drank- en horecavergunning en 

exploitatievergunning
Horecabedrijf: De Pannenkoekebakker
Locatie:  Zomerweg 7, Doesburg 
Verzonden:  6 mei 2021

Voor informatie over toestemmingen of het aanvragen 
van vergunningen kunt u contact opnemen met de 
vergunningverleners evenementen en horeca via het 
algemene telefoonnummer (0313)  – 481 313 
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 
uur en 12.00 uur.

VERKEER EN VERVOER

EERSTE FASE GROOT ONDERHOUD N317 VAN 24-
26 JUNI 2021

N317 tussen aansluiting A348 – afslag Fraterwaard
Provincie Gelderland start in juni 2021 met de eerste 
fase van het groot onderhoud aan de N317. Dan vervangt 
de provincie gedurende 2 nachten en 1 dag het asfalt 
van de N317 rond de afrit van de A348 tot aan de afslag 
Fraterwaard. Tijdens de werkzaamheden is de N317 
tussen de afrit Fraterwaard tot aan de afrit van de A348 
gesloten en geldt er een omleidingsroute. Ook de A348 
is vanaf de afrit De Steeg richting de N317 afgesloten. 
In november 2021 vinden werkzaamheden plaats op 
het andere deel van de N317 tot aan de rotonde met de 
N338. 

Afsluiting en omleiding juni 
Tijdens de werkzaamheden is het wegvak van de N317 en 
de A348 afgesloten vanaf de afrit op donderdag 24 juni, 
van 20.00 uur tot vrijdag 25 juni 06.00 uur en op vrijdag 
25 juni, van 20.00 uur tot zaterdag 26 juni 18.00 uur. De 
A348 richting Dieren is afgesloten vanaf afrit 3 tot de 
aansluiting met de N317. Verkeer vanuit Arnhem naar 
Dieren gaat er op de A348 bij afslag 3 De Steeg af en via 
Ellecom naar Dieren. Verkeer van Dieren naar Arnhem 
kan gewoon gebruik maken van de oprit naar de A348. 
De omleiding voor verkeer vanuit Doesburg richting 
Dieren loopt via de N338, A12 en A348. De omleiding 
staat met borden langs de weg aangegeven. Het fietspad 
langs het werkvak blijft open. Voor fietsers is er geen 
hinder door de werkzaamheden. Hulpdiensten en bussen 
kunnen over de parallelweg. Op vrijdag 25 juni is de weg 
van 6.00 tot 20.00 uur open voor verkeer. Er geldt dan 
een snelheidslimiet van 30 km/uur. Verkeersregelaars 
begeleiden het verkeer en de verkeerslichten staan dan 
uit.  
 
Verkeersbesluit ter visie  
In november 2021 voert de provincie de 2e fase 
van het groot onderhoud uit aan de N317 vanaf 
de aansluiting met parallelweg Fraterwaard tot de 
rotonde bij de N338. Dan wil de provincie onder 
meer landbouwpasseerhavens weghalen en een 
middengeleider aanleggen bij de fietsoversteek bij 
het Schoonoordpad. Hiervoor ligt nu een ontwerp-
verkeersbesluit ter inzage tot en met 1 juli 2021. 
Meer informatie over het verkeersbesluit staat op de 
projectwebsite 

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.

Online bijeenkomst Inclusie 

in Doesburg

De gemeente Doesburg werkt samen met Zorgbelang 
aan een inclusie agenda. Met deze agenda willen we 
er voor zorgen dat iedereen met een beperking, ziekte 
of aandoening in de gemeente Doesburg optimaal 
mee kan doen. Om de stand van zaken in Doesburg te 
achterhalen, heeft Zorgbelang een aantal interviews 
gehouden met inwoners van Doesburg. Op 24 juni 
willen we met u delen wat er in de interviews naar 
voren is gekomen en samen met u de uitkomsten 
bespreken. U kunt hiervoor deelnemen aan een online 
bijeenkomst (Zoom) op 24 van 15.30 tot 17.00 u.
Programma: 

•  Opening door wethouder van Veldhuizen
•  Presentatie van de uitkomsten inclusie-interviews 
•  Gezamenlijk gesprek over inclusie in Doesburg: wat 

heeft prioriteit en wie kan wat doen? 

We hopen van harte dat veel Doesburgers van zich laten 
horen. U kunt u aanmelden voor de bijeenkomst door 
een mail te sturen naar  
jennifervanleur@zorgbelanginclusief.nl. 


