
BESTUURSVERGADERINGEN

RAADSVERGADERING
Op woensdag 30 juni 2021 om 19:30 uur vergadert de 
gemeenteraad van Doesburg (digitaal!)
De agenda vermeldt de volgende punten:
•  Opening en vaststellen definitieve agenda
•  Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 

27 mei 2021
•  Ingekomen stukken
•  Jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 Stichting 

Veilig Thuis Gelderland-Midden
•  Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst 

Regio Arnhem

•  Visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur
•  Bestuursakkoord, gemeenschappelijke regeling, 

conceptbegroting 2022, regionale agenda 2022 Groene 
Metropool regio Arnhem – Nijmegen

•  Benoeming lid van de RvT van IJsselgraaf-Spelenderwijs
•  Jaarstukken 2020 en Meerjarenbegroting 2022 - 2025 

van het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg 
(SALD)

•  Kadernota Erfgoedbeleid 2021-2026 Mensen maken 
ErfGoed

•  Jaarstukken 2020 Gemeente Doesburg
•  Toekomstvisie Doesburg
•  Rondvraag raadsleden

Op donderdag 1 juli 2021 om 19:00 uur vergadert de 
gemeenteraad van Doesburg (digitaal!)
De agenda vermeldt de volgende punten:
•  Opening en vaststellen definitieve agenda
•  Kadernota 2022
•  Rondvraag raadsleden

Op dinsdag 6 juli 2021 om 20:45 uur in de Raadszaal wordt 
het raadsbesluit inzake de aanbeveling tot herbenoeming 
van burgemeester L.W.C.M. van der Meijs openbaar 
gemaakt.
Op dinsdag 6 juli 2021 vergadert de raad over de 
aanbeveling tot herbenoeming. Dit gebeurt, zoals dat 
hoort, in een besloten vergadering. Na de besloten 
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Nieuws  
uit het stadhuis
30 juni 2021, week 26

Expositie project ‘Kom je spelen?’ in Doesburgs Speelgoed Museum
Amphion Cultuurbedrijf organiseerde 
in samenspraak met de gemeente 
Doesburg een kunstproject waarmee 
inwoners van verschillende leeftijden 
door middel van verhalen over speelgoed 
met elkaar in verbinding gebracht. De 
verhalen van ouderen over bijzondere 
speelgoedherinneringen werden op 
Basisschool de Horizon aan kinderen 
getoond. Zij maakten op hun beurt 
eigen speelgoed van afvalmateriaal. In 
de expositie in het Speelgoedmuseum 
Doesburg komen de verhalen met 
foto’s en het zelfgemaakte speelgoed 
van kinderen samen. De expositie van 
de foto’s en de werken is te zien in het 
Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum.

Gesprekken met ouderen tijdens 

Coronaperiode waren zeer waardevol
Marijn van Immerzeel, een 23-jarige 
Hotel Management Studente uit 
Doesburg werkte mee aan het project 
‘Kom je spelen?’. Marijn: “Ik ben gestart 
door foldertjes te bezorgen bij ouderen 
om hen enthousiast te maken voor een 
interview over het speelgoed van hun 
jeugd. Er reageerden flink wat mensen 
die ik mocht bellen. 

Het gaf de ouderen waarschijnlijk 
afleiding in de Corona periode. Ik had 
hele leuke telefoongesprekken over 
speelgoedherinneringen. De mensen 
die dat leuk vonden, heb ik met 
fotograaf Henk Kuipers bezocht om 
hen te fotograferen met hun favoriete 
speelgoed. Dit speelgoed mochten we 

van het Speelgoedmuseum in Doesburg 
lenen.”

Project voor en door Doesburgers
Burgemeester Loes van der Meijs-van de 
Laar: “Wat is dit een prachtig project. Niet 
alleen hebben ouderen tijdens een zware 
periode de nodige afleiding gekregen. 
Ook zijn kinderen betrokken bij de 
geschiedenis en zijn ze uitgedaagd op een 
andere manier te spelen. Dat het voor 
Doesburg nieuwe Speelgoedmuseum 
mee werkte, de Gestichten Doesburg 
mee subsidieerde en er ook nog een 
Doesburgse studente betrokken waren, 
maakt het plaatje compleet. Zoveel 
inwoners van verschillende leeftijden 
en achtergronden die samenwerken. 
Dat is als burgermoeder prachtig om 

te zien. Een groot dankjewel aan alle 
betrokkenen.”

Mantelzorgers in Doesburg kunnen 
terecht bij Caleidoz
Mantelzorgers kunnen per 1 oktober 
voor hulp en ondersteuning terecht bij 
Caleidoz. Deze voor Doesburg bekende 
organisatie neemt de taken van VIT-hulp 
bij mantelzorg over. Het college van 
B&W besloot de taken over te dragen 
omdat VIT-hulp ophoudt te bestaan. 
De dienstverlening aan mantelzorgers 
in Doesburg blijft gelijk. Ook de locatie 
waar hulp en een inloopspreekuur wordt 
gehouden, De Linie 4, blijft gelijk. 

VIT-hulp bij mantelzorg stopt
VIT-hulp bij mantelzorg stopt omdat de 
organisatie geen toekomstperspectief 
meer ziet. De organisatie werkte voor 5 
gemeenten. Voorheen waren dit er meer. 
VIT-hulp bij mantelzorgt ondersteunt 
op dit moment in Doesburg zo’n 400 
mantelzorgers met informatie, coaching  

en cursussen. Ook organiseert VIT 
momenten voor mantelzorgers om 
even uit te blazen en bij te komen van 
hun zorg aan hun zieke naasten en 
zetten vrijwilligers in om de zorg van 
mantelzorgers af en toe over te nemen.  

Caleidoz biedt straks ook hulp aan 
mantelzorgers
Wethouder Birgit van Veldhuizen: “De 
hulp van VIT-hulp bij mantelzorg voldeed 
prima. We vonden het spijtig om te horen 
dat ze er mee stoppen. Gelukkig bood 
Caleidoz aan om de taken over te nemen. 
Caleidoz heeft zich op andere gebieden 
al bewezen als betrouwbare partner 
en we hebben het volste vertrouwen 
dat de mantelzorgers in Doesburg ook 
van Caleidoz de steun krijgen die zij 
verdienen en ook zo nodig hebben.”

Vacatures Vrijwilligers Vacaturebank 
De vrijwilligersvacaturebank is 
onderdeel van de Buurtacademie. 
Neem voor meer informatie over de 
vacature contact op: 0313-712 400 
of kijk op www.circulus-berkel.nl/
buurtacademie-doesburg  

Fiets-hardloop maatje
Buurtacademie Doesburg

En dame van 45 jaar is op zoek naar 
een hardloop maatje of een sportief 
fietsmaatje, i.v.m. haar slechtziendheid. 
Zij loopt maximaal een afstand van 10 
kilometer. Haar snelheid is ongeveer 
10 kilometer per uur. Mevrouw is 
zelf in het bezit van een tandem 
en begeleidingsmateriaal voor het 
hardlopen.

Gastvrouw 
streekmuseum De Roode Tooren

De werkzaamheden van de vrijwilliger zijn:
•  Het ontvangen van de bezoekers en het 

verstrekken van informatie over het 
museum en haar collectie; alsmede over 
de museumwinkel en de historische 
vereniging.

•  Het eventueel beantwoorden van vragen 
over de historie van Doesburg.

Het openen en sluiten van het museum 
en het toezicht houden op het gebruik van 
het gebouw door bezoekers.

Ontbijtbegeleiding / 
Attent Zorg en Behandeling

Ondersteuning bieden bij het ontbijt 
zoals: ontbijt begeleiden, koffie schenken, 
activiteiten, lunch begeleiden, een praatje 
maken, gezelligheid bieden etc.

 ‘Mijn opa heeft nog een doos Mecano. 
Daar hebben we mee gespeeld.’ Tim



vergadering zal de plaatsvervangend raadsvoorzitter, 
de heer D.J.C.A.M. van Sommeren, om 20:45 uur het 
raadsbesluit inzake de aanbeveling in een openbare 
raadsvergadering in de Raadszaal meedelen. U kunt 
hierbij aanwezig zijn om 20:45 uur. In verband met de 
afstandsmaatregel van 1,5 meter is het wel noodzakelijk 
dat u zich uiterlijk 6 juli om 12:00 uur aanmeldt als u 
hierbij aanwezig wilt zijn. 

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:
18-06-2021  Veerpoortstraat 24  

het uitvoeren van diverse (ver)
bouwwerkzaamheden

22-06-2021  Lindewal 28    
het plaatsen van nieuwe bijgebouwen en 
zonnepanelen op de bestaande en nieuwe 
bijgebouwen

22-06-2021  Ooipoortstraat   
het kappen van 10 perenbomen in de 
openbare ruimte t.b.v. de Herinrichting van 
de binnenstad

23-06-2021  Te Wyle 31
  het vestigen van een bedrijf aan huis
23-06-2021  Roggestraat 1    

het plaatsen van tijdelijke handelsreclame
24-06-2021  Molengaarde 40   het 

realiseren van een uitbouw aan de voorzijde 
van de garage

24-06-2021  Meipoortstraat 68
  het veranderen van de 

brandcompartimentering

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:
21-06-2021  Bergstraat 29   

het verwijderen van asbesthoudende 
onderdelen

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:
22-06-2021  Kosterstraat 23 

het plaatsen van dubbel glas
23-06-2021  Te Wyle 31 

het vestigen van een bedrijf aan huis
23-06-2021  Rogacker 

het bouwen van een woning op kavel 102
24-06-2021  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

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
21-06-2021  Esdoornlaan 42    

het kappen van een (afstervende) acacia

24-06-2021  Ooipoortstraat   
het kappen van 10 perenbomen in de 
openbare ruimte t.b.v. de Herinrichting van 
de binnenstad

24-06-2021  Halve Maanweg ong. 
het kappen van een eik in de openbare 
ruimte (noodkap)

24-06-2021  Smitsweide ong. 
het kappen van een meidoorn in de 
openbare ruimte (noodkap)

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 op maandag, dinsdag en donderdag 
tussen 9:00 en 12:00 uur.

Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg, 
integrale mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 6 juli 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.

Commissie Omgevingskwaliteit, volledige Commissie
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 7 juli 2021. 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 
voltallige commissie. 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 met vergaderlocatie wordt circa 2 
dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de site 
van het Gelders Genootschap en is te raadplegen op 
www.geldersgenootschap.nl/agenda 

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.

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

HORECA
Aanvrager:  Granos B.V.
Verleend:   Drank- en horecavergunning en 

exploitatievergunning
Horecabedrijf:  Koffiebar Granos, Roggestraat 1 
Verzonden:  25 juni 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.

OVERIGE MEDEDELINGEN

BESLUITVORMINGSPROCES 
BESTEMMINGSPLAN ‘BEDRIJVENTERREIN 
VERHUELLWEG’

Het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg 
leeft in Doesburg. De enorme betrokkenheid bij 
de ontwikkelingen op dit bedrijventerrein bleek uit 
het grote aantal zienswijzen dat werd ingediend op 
het ontwerp bestemmingsplan. Dit vraagt om extra 
zorgvuldigheid en daarom is de bedrijven gevraagd 
om enkele onderzoeken, waaronder die op het gebied 
van verkeer, te actualiseren. Dit betekent dat er extra 
tijd nodig is en de besluitvorming is opgeschoven. De 
nieuwe data zijn:

•  4 september 2021, 10.00 - 12.30 uur  
Informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad (te 
volgen via www.doesburgtv.nl) 

•  8 september 2021 Commissievergadering met de 
mogelijkheid tot inspreken (aanmelden via de Griffie 
via diana.voorhof@doesburg.nl), live volgen via http://
doesburg.raadsinformatie.nl/live. Als u gebruik wil 
maken van het inspreekrecht, kunt u zich t/m 7 juni 
aanmelden

•  30 september 2021 datum 2021  Besluit in 
gemeenteraad

Hoewel de extra zorgvuldigheid leidt tot uitstel van 
besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan, 
heeft de gemeente Doesburg hiervoor gekozen om 
recht te doen aan de grote betrokkenheid bij het plan. 
De bedrijven zijn gevraagd om enkele onderzoeken, 
waaronder die op het gebied van verkeer, nog eens 
opnieuw uit te voeren of aan te vullen. De uitkomsten 
van de aanvullende onderzoeken zijn inmiddels 
bekend. Met een ‘worstcase’ benadering – waarbij de 
toename volledig op alle wegen zijn toegerekend - blijft 
de toename van 500 mvt/etm door de planontwikkeling 
in 2030 klein (0,34 auto per minuut op een weg). Het 
onderzoek leidt dan ook niet tot een andere conclusie 
ten opzichte van het eerder uitgevoerde onderzoek. Het 
onderzoek kunt u te zijner tijd als onderdeel van het 
vast te stellen bestemmingsplan inzien. Hartelijk dank 
voor uw begrip. 

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.

EHBO Doesburg e.o.: 
Samen Zorgzaam
Het team van EHBO Doesburg e.o. verleent niet alleen 
hulp bij evenementen. Het team geeft ook EHBO- en 
reanimatiecursussen, herhalingslessen EHBO en geven zij 
ook EHBOlessen aan basisscholen in Doesburg e.o. met 
het diploma Jeugd EHBO. 
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij An de Meij – Gaspersz, 
tel:0313474546 of via an.gerard@hetnet.nl.


