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Raad achter herbenoeming burgemeester 
Loes van der Meijs-van de Laar

De gemeenteraad van Doesburg adviseert 
de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties om Loes van der 
Meijs- van de Laar te herbenoemen als 
burgemeester. Hiertoe besloten zij in een 
besloten raadsvergadering. Loes van der 
Meijs- van de Laar is burgemeester van 
Doesburg sinds 2015. Haar ambtstermijn 
verstrijkt per 18 december van dit jaar. 
Zij had eerder al aangegeven graag 
aan te blijven als burgemeester van de 
Hanzestad. De herbenoeming geldt weer 
voor een periode van zes jaar. 

Loes van der Meijs-van de Laar: “Ik 
vind het een eer dat de gemeenteraad 
heeft besloten mij aan te bevelen 
voor herbenoeming als burgemeester 
van Doesburg. Doesburg heeft als 

zelfstandige gemeente genoeg 
uitdagingen waar ik me graag voor in 
blijf zetten. Met veel plezier zet ik mij 
de komende 6 jaar weer in voor deze 
prachtige en dynamische gemeente.”
 
Nu de gemeenteraad instemt 
met de herbenoeming, wordt het 
aanbevelingsbesluit toegezonden aan 
de commissaris van de Koning. Hij 
stuurt dit met zijn advies door naar de 
minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van 
BZK beslist over de herbenoeming. In dat 
geval zal de burgemeester eind dit jaar bij 
Koninklijk Besluit worden herbenoemd. 

Bekijk ook het interview van de 
burgemeester op www.doesburgtv.nl.

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

•  Chauffeur 
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. De benzine- en 
parkeerkosten komen voor rekening van de cliënt. 

•  Secretaris  
Wijkraad Beinum 
De werkzaamheden van de secretaris zijn: 
- Vergaderschema opstellen. 
- Agenda verzorgen van de maandelijkse vergadering. 
- Notuleren. 
- Ingekomen stukken standaard aanleveren. 
- Beheren van postadres en het archief van de wijkraad.  
Verder maakt u actief deel uit van de wijkraad voor specifieke onderwerpen.

•  Fietsmaatje 
Attent zorg en behandeling 
Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden voor de duofiets en ouderen te begeleiden 
tijdens een fietstochtje door de omgeving? U bent van harte welkom, wij kunnen nog 
extra vrijwilligers gebruiken. De duofiets is elektrisch ondersteund.

Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum Doesburg 

zoekt enthousiaste gastvrouwen en gastheren

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum Doesburg aan het Gilde Hof in Doesburg 
breidt uit. Het bestuur van het museum besloot het hoofdmuseum in Doetinchem te 
sluiten en alles naar het Gilde Hof te verhuizen. De ruimte wordt 3 keer zo groot! 
 
De collectie bestaat uit voorwerpen, treintjes van het openbaar vervoer, waaronder van 
de GTW. Ook is er een collectie antiek speelgoed en zijn er speelmogelijkheden voor 
kinderen, waaronder speurtochten.
 
Het museum zoekt enthousiaste gastvrouwen en gastheren die ontspannen kunnen 
omgaan met de bezoekers. Interesse? We komen graag met u in contact via info@
ovsm-doetinchem.nl.



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
02-07-2021  Korte Veerpoortstraat 7, het realiseren van 

een tweede verdieping
08-07-2021  Verhuellweg, het realiseren van een tijdelijk 

parkeerterrein

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.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
05-07-2021  Leigraafseweg 27, het slopen van de 

showroom

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:
05-07-2021  Van Brakellaan 34, het plaatsen van een 

dakopbouw
07-07-2021  Bergstraat 14, het plaatsen van een 

dakkapel en plaatsen van een dakraam
07-07-2021  Windmolenstraat 7, het slopen van het 

bestaande tuinhuisje en plaatsen van een 
overkapping aan de achterzijde

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
06-07-2021  Hermaat (naast nr. 100), het kappen van 

een kastanje in de openbare ruimte
06-07-2021  Allersmaat (naast nr. 86), het kappen van 

een meidoorn in de openbare ruimte

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.

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 20 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.

Indien nodig zal de vergadering digitaal worden 
afgehandeld. Meer informatie kunt u vragen via het 
Wabo-loket.

VERKEER EN VERVOER

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN GERESERVEERDE 
PARKEERPLAATSEN VOOR HET LADEN VAN 
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN KLOOSTERTUIN 
DOESBURG
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het 
instellen van gereserveerde parkeerplaatsen voor het 
laden van elektrische voertuigen op de Kloostertuin. Dit 
besluit is online in te zien via de Staatscourant. Hier vindt 
u ook informatie over de bezwarenprocedure.

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN 
INVALIDENPARKEERPLAATSEN KLOOSTERTUIN 
DOESBURG
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor 
het instellen van invalidenparkeerplaatsen op de 
Kloostertuin. Dit besluit is online in te zien via de 
Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure.

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN LAAD- EN 
LOSPLAATS KLOOSTERTUIN DOESBURG
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het 
instellen van een laad- en losplaats op de Kloostertuin. 
Dit besluit is online in te zien via de Staatscourant. Hier 
vindt u ook informatie over de bezwarenprocedure.
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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.

Eeuwfeest Rode Beuk Nieuwstraat
De imposante rode beuk voor het 
gebouw van het streekarchivariaat aan de 
Nieuwstraat 2-4 te Doesburg viert dit jaar 
zijn eeuwfeest.

Op dinsdag 12 juli 1921 werd de boom 
geplant bij gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van de Christelijke School in 
Doesburg. De Christelijke school werd 
in 1861 gesticht. De school was toen 
gevestigd in de Boekholtstraat en later 
op de hoek Heerenstraat-Boekholtstraat. 
In 1907 werd het huidige gebouw als 
de nieuwe Chistelijke school gebouwd. 
Voor dit gebouw werd in 1921 tijdens de 
feestelijkheden de gedenkboom geplant. 
De heer Johan Hendrik Vonhof was het 
schoolhoofd.

In de “Doesburgsche Courant” van 
zaterdag 16 juli 1921 wordt het volgende 
vermeld: “Als het gezelschap zich op het 
voorplein der school vereenigd heeft, 
waar ook veel publieke belangstelling 
was, neemt de heer Kopmels het woord 
om de plechtigheid te verklaren en nadat 
de boom geplant is door Nettie Kopmels 
met assistentie van Lotje hoedemaker, 
wordt den aanwezigen verzocht ieder een 
schop aarde op de wortels te werpen. 
Allen , die aan ’t planten meewerkten 
zetten hun naam op de oorkonde, die bij 
de boom zal worden ingegraven. Hierbij 
liet zich een kinderkoor hooren onder 
leiding van den heer J.H. Vonhof. Ds. 
Hoedemaker neemt daarna den boom 
namens het Schoolbestuur over.”


