
Gedicht stadsdichter
Graag delen we met u de laatste bijdrage van onze stadsdichter Rob Hammink:

Oude grond die verandering draagt
Waarin hoop en wanhoop opgaan

Waarin verleden en toekomst daagt
Diepe oude grond waarop we staan

Dienend bescheiden in hitte en in kou
Als vanzelfsprekend is uw tijdloze trouw

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

•  Turkssprekend bezoekmaatje / VIT – Hulp bij Mantelzorg 
Wekelijks een bezoek brengen aan een Turkse mevrouw die de Nederlandse taal 
niet beheerst. Zij heeft behoefte aan gezelligheid en wat afleiding. Als er iemand bij 
mevrouw kan zijn kan haar man, de mantelzorger, er even uit om iets voor zichzelf 
te doen. Wie biedt mevrouw wat gezelligheid?

 
•  Vrijwilligers / Speeltuin Kindervreugd 

Speeltuin Kindervreugd is op zoek naar vrijwilligers voor verschillende functies. 
Vrijwillige medewerkers voor toezicht houden  
Verkoop van snoepjes, drinken, koffie, thee 
Speeltuin netjes houden 
Het opruimen, schoonmaken en afsluiten van de speeltuin

 
•  Coördinator taalwandeling/ Buurtacademie Doesburg 

Als coördinator Taalwandelingen ben je verantwoordelijk voor de organisatie 
van de taalwandelingen voor anderstaligen. Hieronder vallen o.a. deze taken: 
Het ontvangen en begeleiden van vrijwilligers en deelnemers, het opzetten van 
wandelactiviteiten met taalsuggesties waaronder ‘koffie to go’.

Erop uit in Doesburg:
genieten, bewegen en ontmoeten – 
ook voor wie slechter ter been is!
Het is zomer en de natuur is uitbundig. 
De meeste mensen zijn gevaccineerd 
en beschermd tegen corona en elkaar 
veilig ontmoeten kan weer als anderhalve 
meter afstand wordt gehouden. Alle 
reden om erop uit te gaan. Ook als 
u ouder bent of slechter ter been. 
Genieten van de natuur en onderweg 
een praatje maken met deze of gene. Een 
(onverwachte) ontmoeting die u niet zou 
hebben als u thuis was gebleven.

3 routes met bankjes om uit te rusten 
In Doesburg liggen 3 prachtige korte 
looproutes van zo’n 900-1000 meter 
lengte. Op iedere 100 meter staat een 
bankje; een plek om even uit te rusten, 
van de omgeving te genieten of een 
praatje te maken. Alle drie looproutes zijn 
makkelijk bereikbaar voor bewoners van 
het Zuidelijk- en het Noordelijk Molenveld 
en de Binnenstad.

Gratis folder en routekaart
De mooie plekjes langs de routes zijn 
beschreven in een folder met een 
routekaartje. Deze zijn gratis af te halen 
bij warenhuis Staarink, het stadhuis, de 
VVV en de bibliotheek op De Linie. 
 
Onderweg even gaan zitten in 
de prachtige kruidentuin aan de 
Paardenmarkt, in de sfeervolle “overtuin” 
aan de Nieuwstraat, in het uitbundig 
bloeiende Colenbranderpark, langs de 
vijvers in het Irenepark genieten van het 
waterleven of ‘s middags een ommetje 
met een stop op het gezellige terras 
van speeltuin Kindervreugd. Het kan 
allemaal gratis langs de Gulikersroute, 
de Colenbranderroute en de 
Kindervreugdroute. Deze brengen u ook 
naar de gezelligheid van de Binnenstad.

* Stichting Doesburgerinitiatief en 
wijkraad De Ooi zijn samen hard aan het 
werk om ook looproutes in De Ooi te 
realiseren.  
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Doesburg krijgt meer laadpunten voor elektrisch vervoer
Doesburg krijgt meer laadpunten voor 
elektrisch vervoer. Dit staat in de visie op 
de laadinfrastructuur van de gemeente 
Doesburg. Hiermee komt de gemeente 
tegemoet aan de vraag naar meer 
laadmogelijkheden van inwoners en 
toeristen en aan landelijke richtlijnen. 
Momenteel zijn er 8 laadpunten in 
Doesburg. Om de komende 10 jaar aan de 
toenemende laadbehoefte van elektrische 
voertuigen te voldoen, zijn er ruim 
200 publieke laadpunten nodig in heel 
Doesburg. 
 
Wethouder Peter Bollen licht toe: 
“Ik ben er trots op dat deze visie op 
laadstructuur in de openbare ruimte 
voor Doesburg er nu ligt. Het past bij de 

duurzaamheidsdoelen van Duurzaam 
Doesburg. Het stelt ons in staat om 
aan te sluiten bij de behoefte aan meer 
laadpalen voor elektrisch vervoer door 
zowel inwoners, ondernemers als 
recreanten. En maakt ook dat we oog 
blijven houden voor de beeldkwaliteit 
van onze Hanzestad. Bij de uitvoering 
gaan we inwoners, ondernemers en 
belanghebbenden goed informeren en 
raadplegen. ”

De visie gaat over de volgende doelen: 
1.  In 2030 zijn er ruim 200 publieke 

laadpunten in heel Doesburg: in de 
binnenstad, de woonwijken en het 
buitengebied

2.  Onze inwoners kunnen zelf een 

publieke laadpaal aanvragen
3.  We bieden een scherp laadtarief aan 

onze inwoners en bezoekers

“Doesburg moet met de auto en fiets 
goed bereikbaar zijn voor bezoekers en 
voor onze eigen inwoners. Steeds vaker 
beschikken mensen over elektrisch 
vervoer en willen de auto of fiets opladen 
voor een volgende rit. Niet iedere 
inwoner beschikt over een eigen oprit 
om dit mogelijk te maken. Het huidige 
aantal laadpalen dat vrij beschikbaar is in 
Doesburg is te weinig om aan de vraag van 
mensen te voldoen. Met deze visie maken 
we helder hoe dat beter wordt in de 
toekomst. Iedere twee jaar wordt de visie 
tegen het licht gehouden, wordt gekeken 

wat ontwikkelingen zijn en wat aangepast 
moet worden.”, aldus wethouder Birgit 
van Veldhuizen-van Oort. 

Hoe gaat het nu verder? 
Met het instemmen van de laadvisie geeft 
de gemeenteraad groen licht om deel 
te nemen aan de concessie “publieke 
laadinfrastructuur” van de Provincies 
Gelderland en Overijssel. Dit betekent dat 
we samen met beide provincies en andere 
Gelderse en Overijsselse gemeenten 
gezamenlijk laadpalen inkopen. Dat is 
financieel en organisatorisch gunstig 
voor Doesburg. De verwachting is dat 
dit afgerond is in april 2022 en dat onze 
inwoners vanaf dat moment een publieke 
laadpaal kunnen aanvragen.



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

DE VOLGENDE AANVRAAG VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING IS ONTVANGEN OP:

08-06-2021  Molenveldsingel 11, het veranderen van 
het gevelkozijn aan de voorzijde

29-06-2021  Windmolenstraat 7, het slopen van het 
bestaande tuinhuisje en plaatsen 
van een overkapping aan de achterzijde

29-06-2021  Koepoortstraat 40, het uitvoeren van 
diverse (verbouw)werkzaamheden

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 melding(en)
De volgende melding(en) is ontvangen op:
30-06-2021  Leigraafseweg 27, het slopen van de 

showroom

Bij een melding kan geen zienswijze 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:
28-06-2021  Roggestraat 1, het tijdelijk plaatsen van 

handelsreclame

Bovenstaand besluit is per direct van kracht.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
08-06-2021  Halve Maanweg 3, het kappen van twee 

bomen t.b.v. de bestrijding van  
Japanse duizendknoop

(Helaas was dit besluit niet in de publicatie van 16 juni 
2021 opgenomen. Excuus hiervoor)

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

OVERIGE MEDEDELINGEN

HET (VERBOUW)PLAN ‘NIEUWE EEKSTRAAT 2’ 

Voor de ontwikkeling aan de Nieuwe Eekstraat 2 is een 
hogere grenswaarde wegverkeerslawaai vastgesteld en 
een omgevingsvergunning verleend. 

Om welke ontwikkeling gaat het?
Het plan betreft het realiseren van een woning in de 
bestaande kantoor- en opslagruimtes. Het plan voorziet 
in het behouden van de bestaande kantoorruimte en 
het nieuw realiseren van een atelier/expositieruimte. 
Door middel van relatief kleine (bouwkundige) ingrepen 
kan de bestaande bebouwing worden verbouwd tot 
volwaardige woning, waarbij beperkt sprake is van een 
uitbreiding van bouwvolume/-massa. Het plan voorziet 
daarmee voornamelijk in het toekennen van een nieuwe 
functie. 

Om in het gebouw te kunnen wonen, is een besluit 
genomen op grond van de Wet geluidhinder. Dit 
was nodig in verband met het wegverkeerslawaai 
aan de Nieuwe Eekstraat 2. De gemeente Doesburg 
beoordeelt dat het geluid binnen de maximaal te 
ontheffen waarden blijft en stelt voor deze woning 
een hogere grenswaarde vast.  Omdat het vigerende 
bestemmingplan niet voorziet in de mogelijkheid om het 
gebouw te bewonen met een bedrijf aan huis, is voor 
het plan ook een omgevingsvergunning verleend. Voor 
het plan is eerder door de gemeenteraad een verklaring 
van bedenkingen afgegeven, welke gelijktijdig met beide 
(ontwerp)besluiten ter inzage hebben gelegen.

Wat als u hierover meer wilt weten?
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken 
liggen vanaf donderdag 8 juli 2021 voor u klaar op het 
stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te 
kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de 
tijd.
Door het coronavirus bent u hier op dit moment welkom 

als u eerst per telefoon een afspraak maakt via 0313 
48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende 
momenten: 
Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
Ma. avond 18.00-19.30 uur 
Vrij. 08.00-12.00 uur 

De omgevingsvergunning kunt u ook bekijken via www.
ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar “plannen zoeken” en 
kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens 
nummer NL.IMRO.0221.PRO20003PBU-VA01 in. 

Wat als u het niet eens bent met de veranderingen?
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan 
tijdens de terinzagelegging beroep worden ingesteld 
door belanghebbenden die in de voorprocedure 
tijdig een zienswijze hebben ingesteld als ook door 
belanghebbenden die niet verweten kan worden geen 
zienswijze te hebben ingediend. Het besluit wordt 
na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij 
gedurende die termijn beroep is ingesteld en een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het 
besluit wordt niet eerder van kracht voordat op dat 
verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud 
worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, team 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het 
verzoek om voorlopige voorziening moet worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de genoemde 
rechtbank.

Meer weten?
Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via 
telefoonnummer (0313) 481 387.

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.

Ik wil meer mensen leren kennen.

Ik kan me niet meer goed 
in huis verplaatsen.

Mijn kind voelt zich niet fi jn. 

Ik heb minder inkomen. 

Ik zou iemand 
willen helpen. 

aLLe gEgeVenS 
Op eEN riJtJe
Wilt u contact met een 
van onze medewerkers? 
Dat kan. Bel ons of kijk 
op de website voor het 
maken van een afspraak 
en meer informatie.

Dit is een uitgave
van Vraagbaak Doesburg.

De Linie 4, 6982 AZ Doesburg 
(0313) 48 13 85
vraagbaak@doesburg.nl 
www.vraagbaak.nl

Colofon

Stel uw vraag aan ons

0313 - 481342 
werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur
werkeninkomen@doesburg.nl 
www.doesburg.nl

Consulenten Werk en inkomen
0900 - 8433 
Of via de spreekuren op de basisscholen 
van 8.15 - 8.45 uur
Kijk ook op de website van het CJG 
www.stmr.nl, zoek op CJG Doesburg

Algemene vragen over 
opvoeden en opgroeien

0313 - 481385 
werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur
vraagbaak@doesburg.nl 
www.doesburg.nl

Consulenten Wmo  

0313 - 820030 
di-wo-vrij 9.00 - 16.00 uur
w.langeveld@caleidoz.nl 
www.caleidoz.nl

sociaalraadslieden@stmr.nl 

Sociaal raadslieden 

Gemeente Doesburg

0900 - 8433 of 0344 - 67 93 00
werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur
amw-doesburg@stmr.nl 
www.santepartners.nl

0313 - 481385 
werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur
info@mee-oost.nl
www.mee-oost.nl

afsprakenlijn: 088 - 3556500 
vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur 

Consultatiebureau

Centrum Jeugd en Gezin

Maatschappelijk werk

Santé

Ouderenconsulent

Welzijn Caleidoz

Cliëntondersteuner

MEE

Stel uw vraag aan ons
De Vraagbaak is dé plek waar inwoners en professionals van Doesburg terecht 
kunnen met vragen over meedoen in de samenleving, werk, geld of welzijn. Onze 
consulenten denken met u mee met al uw vragen. Samen met u zoeken we naar 
een antwoord. En anders zoeken we de juiste deskundige in ons netwerk om u 
verder te helpen. Zo maken we samen meedoen in Doesburg mogelijk.
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