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Nieuws  
uit het stadhuis
21 juli 2021, week 29

Klankbordgroep voor herinrichting Angerloseweg-Breedestraat-Bingerdenseweg 
De Gemeente Doesburg gaat de 
Angerloseweg, Breedestraat en een 
deel van de Bingerdenseweg opnieuw 
inrichten. Het eerste concept ontwerp 
staat op https://www.doesburg.
nl/rehabilitatie-angerloseweg-
breedestraat-bingerdenseweg

Participatie
De eerste ideeën over de inrichting 
van de openbare ruimte bepaalt 
de gemeente graag samen met 

betrokken inwoners. Deze worden 
als eerste stap voorgelegd aan een 
te formeren klankbordgroep. Wilt u 
hier deel van uit maken, meld u dan 
aan via armand.rood@doesburg.nl 
o.v.v. Klankbordgroep Angerloseweg, 
Breedestraat, Bingerdenseweg. De 
klankbordgroep komt twee keer bij 
elkaar. Daarna wordt het ontwerp 
voorgelegd aan overige betrokkenen 
/ Doesburgers. Dit traject duurt naar 
verwachting tot eind van dit jaar. 

Wethouder Bollen opent digitale Boekenkiosk Bibliotheek Doesburg
In de bibliotheek Doesburg onthulde 
wethouder Bollen op 12 juli officieel 
de digitale boekenkiosk. Door deze 
digitale boekenkiosk ziet de lener op een 
groot scherm de hele collectie van de 
bibliotheek, gerangschikt op categorie 
en thema. Wanneer de lener een keuze 
maakt toont het scherm een beschrijving 
van het boek, de beschikbaarheid én de 
locatie waar het boek zich bevindt. 

Loop nooit meer een boek mis
Op deze manier kan de bibliotheek 
Doesburg een enorme hoeveelheid 
materialen tonen die niet 
noodzakelijkerwijs in de betreffende 
vestiging aanwezig is maar wél direct 
gereserveerd kan worden. Zo loopt een 
lener nooit meer een boek mis! 

Raad stelt de eerste regionale versie RES vast
De overstap op nieuwe, duurzame 
energiebronnen in gemeente 
Doesburg doen we samen met 
andere gemeenten in Regio Arnhem 
Nijmegen. Ons landschap is kostbaar, 
we willen er zorgvuldig mee omgaan. 
Dat gaat beter als je samen naar het 
landschap kijkt. Waar is plek voor 
windturbines en zonnevelden en waar 
niet? Wat zijn onze voorwaarden? 
Waar moeten we ons nog verder in 
verdiepen? Deze regionale aanpak 
heet de Regionale Energiestrategie 
(RES). Op 27 mei besloot de 
gemeenteraad positief over de eerste 
versie, de RES 1.0.

Regio Arnhem Nijmegen wil in 2050 alle 
energie die gebruikt wordt duurzaam 
opwekken. In 2030 moet daarvoor de 
eerste grote stap zijn gezet. We willen dat 
dan 55 procent duurzaam is. Dit willen 
we doen door energie te besparen en 
door zoveel mogelijk geschikte daken vol 
te leggen met zonnepanelen. Maar met 
zonnepanelen op daken alleen gaan we 
het niet redden. De schatting is dat we 
daarmee 0,49 TWh kunnen opwekken, 
terwijl er veel meer elektriciteit nodig 
is. Onze ambitie is om in onze regio 

1,62 TWh schone energie op te wekken. 
Dertig procent via zonnepanelen op grote 
daken en de overige zeventig procent via 
windturbines en zonnepanelen. In de RES 
1.0 staat beschreven waar dat in de regio 
zou kunnen.

“Doesburg wil graag bijdragen aan 
duurzame energiemogelijkheden waar 
dat kan. Dit wel met oog voor het 
landschap, de omgeving en de signalen 
van omwonenden. Daarom stellen 
wij momenteel samen met bewoners 
en belanghebbenden lokale regels 
(afwegingskader) op voor duurzame 
energie in Doesburg. Dit doen we 
bewust voor dat we in gesprek gaan 
met mogelijke initiatiefnemers. 
Duidelijkheid voor de omgeving 
en voor de aanvrager vind ik erg 
belangrijk”, aldus wethouder Peter 
Bollen.

De RES 1.0 bevat ook een set ‘ruimtelijk 
afspraken’. Deze afspraken helpen 
te voorkomen dat windturbines en 
zonnevelden als confetti door het 
landschap verspreid worden. Ze zijn ook 
bedoeld voor het behoud van natuur en 
het beperken van overlast voor inwoners.

Aandachtspunten voor RES organisatie
De gemeenteraad van Doesburg 
heeft de RES organisatie de volgende 
aandachtspunten meegegeven met het 
oog op het vervolg de komende jaren 
richting versie 2.0. Complimenten van de 
raadsleden voor de stukken en de goede 
voorbereiding. Alle partijen uiten hun 
zorgen als het gaat over het draagvlak, 
de haalbaarheid en betaalbaarheid van 
de RES. Gemist wordt de visie op opslag 
van energie en de visie op waterstof. 
Hiervoor wordt  aandacht gevraagd in de 
aanloop naar versie RES 2.0. Verder is het 
verzoek gedaan om naar innovaties te 
kijken voor versie 2.0, zoals het onderzoek 
dat momenteel loopt naar windmolens 
zonder wieken.

RES van, voor en door de regio
De RES is een plan van, voor en door 
de regio. Niet alleen ambtenaren en 
bestuurders, maar ook een groep van 
meer dan 500 personen en organisaties 
deed mee in een intensief traject. Dit 
waren onder meer energiecoöperaties, 
ondernemers, agrariërs, 
natuurorganisaties, wijkverenigingen, 
beheerders van bedrijfsterreinen en 
inwoners. Uiterlijk 1 juli 2021 hebben 

alle volksvertegenwoordigers van de 
gemeenten, provincie en waterschappen 
van Regio Arnhem Nijmegen een besluit 
genomen over de RES 1.0. Het document 
wordt dan ingediend bij het Nationaal 
Programma RES en het Planbureau voor 
de Leefomgeving.

Nu op weg naar 2.0
Over twee jaar volgt de RES 2.0. Nieuwe 
kennis, inzicht en technieken krijgen 
daarin een plek. Elke nieuwe versie wordt 
ook een stap concreter. In de RES 1.0 
staan alleen nog globale zoekgebieden 
op de kaarten, waar windturbines en 
zonnevelden zouden kunnen komen. 
Hierna gaan we van zoekgebieden naar 
locaties en vervolgens naar projecten. Die 
verfijning gebeurt samen met inwoners.

Informatie 
De RES 1.0 vind je online:
–  publieksversie: https://www.regioan.nl/

res-regionale-energiestrategie/res1-0/
publieksversie 

–  uitgebreide versie met interactieve 
kaarten: https://prvgelderland.
maps.arcgis.com/apps/
MapSeries/index html?appid= 
e0b3c4dc3dac443db3a300e0094c5447 

Denkt u ook mee?   Meld u aan bij: Armand Rood
Armand.Rood@Doesburg.nl
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Wilt u ook meedenken aan de Angerloseweg, 
breedestraat en Bingerdenseweg ?

bestaande situatie



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
09-07-2021 2021OMG0094  Meipoortstraat 44 

Het plaatsen van 
twee dakramen

09-07-2021 2021OMG0095  Turfhaven 1  
 Het herstellen en 
verduurzamen van 
het dak en plaatsen 
van zonnepanelen

12-07-2021  2021OMG0096  FD Rooseveltsingel 52 
 Het plaatsen van 
zonnepanelen op het 
platte dak

14-07-2021 2021OMG0097  De Breide 17  
Het kappen van één 
beuk

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:
13-07-2021  2021MLS0016  Koepoortstraat 40 

Het verwijderen van 
asbesthoudende 
onderdelen

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
14-07-2021  2021MLS0016  Koepoortstraat 40 

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. 

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

14-07-2021  2021OMG0088  Meipoortstraat68 
Het veranderen van 
de brandcomparti- 
mentering 

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:
08-07-2021  2021OMG0070  Kosterstraat 6b 

Het realiseren van 
een woning op de 
verdieping

Bovenstaand besluit is per direct van kracht.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
13-07-2021  2021OMG 0071  Kerkstraat ong. 

Het kappen van 4 
sierappelbomen in 
de openbare ruimte

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN  
APV EN HORECA

APV
Aanvrager: Stein Culturele Evenementen.
Verleend:  Evenementenvergunning Montmartre 

markten 
Evenement:  Montmartre markten op 25 juli, 29 

augustus, 26 september en 14 november 
2021

Omschrijving: Markt met ca 50 kramen, met brocante, 
antiek, boeken, kunst, Frans gerelateerde 
producten

Locatie:  Buitenterrein bij LOC17, Turfhaven
Verzonden: 16 juli 2021

APV
Aanvrager: Animo Vlooienmarkten
Verleend: Evenementenvergunning Vlooienmarkt 
Evenement: Vlooienmarkt op 29 augustus 2021
Omschrijving: Verkoop van tweedehands goederen vanaf 

een kraam of grondplaats
Locatie:  Weiland naast museumtuin ’t Olde Ras bij 

Den Helder aan de Parallelweg in Doesburg
Verzonden: 16 juli 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.

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.

Vitale Binnenstad
De werkzaamheden aan de Vitale 
Binnenstad gaan binnenkort 
beginnen. De aanbesteding 
loopt en medio augustus wordt 
de aannemer bekend. In september gaat de schop dan echt de grond in. In deze 
uitgave van de Regiobode ziet u een grote infographic met de fasering en andere 
wetenswaardigheden.

De binnenstad (Kerkstraat, Meipoortstraat, Ooipoortstraat) wordt in stappen 
aangepakt. Tijdens het hoogseizoen en de feestmaand december is het centrum van 
Doesburg onbelemmerd toegankelijk. Voor de hulpdiensten en voor wandelaars is 
alles steeds bereikbaar.
 
Wij raden u aan u aan te melden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 
van de meest actuele zaken. Dit doet u door een mail te sturen naar aanmelding@
doesburg.nl o.v.v. Vitale Binnenstad. Ook kunt u een kijkje nemen op www.doesburg.
nl/vitalebinnenstad. Hier treft u onder Kernwinkelgebied Kerkstraat, Meipoortstraat 
en Ooipoortstraat alle informatie aan over het project.

VItALE bINNEnSTAD

dE wErKZAAmHEDEn VINdEN PlAATS IN VeRSCHiLLENdE TIjDSBLoKKEN 
fASERiNG BeKEND NA CoNTRAcT MEt AANnEMER

BErEIKBaARHEiD PAnDEN AAN KErKSTRAAT, MEIPoORSTrAAT eN OOiPOORtSTRAAT

VOoRBEReIDENdE wErKZAAmHEDEn FASE 0

STaRT KeRNwInKELGeBIED

Deze fasering is gekozen 
om de binnenstad in het 
hoogseizoen en de feestmaand 
onbelemmerd toegankelijk te
laten zijn

HOe BLIjFT U OP De HOOgTE VaN DE ACTUaLITEiTEN tIJDEnS DE WERKzAAMHeDEN

wERKZaAMHEdEN En BEReIKBAaRHEID

Deze infographic bevat de informatie en de fasering zoals bekend in juni 2021. Er kunnen geen rechten 
aan worden ontleend. Gaandeweg het veelomvattende project Vitale Binnenstad kunnen aanpassingen 
worden doorgevoerd. Voor de meest actuele informatie, check www.doesburg.nl/vitale-binnenstad of
neem contact op met de heer Armand Rood via armand.rood@doesburg.nl.
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Appgroep Nieuwsbrief, aanmelden via
aanmelding@doesburg.nl

o.v.v. nieuwsbrief
Vitale Binnenstad

Persoonlijk contact
tijdens de uitvoering

Informatiecentrum
Stadhuis, zijde

Koepoortstraat 

Begin september aannemer informeert
stakeholders over start project
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start aanbesteding
juni 2021

Start werkzaamheden
vanaf september
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Begin augustus
aannemer bekend
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Verleggen kabels
en leidingen 

Entree kruispunt Ooipoort - Ooipoortstraat - 
Mauritsveld rioleringswerkzaamheden

(tijdens werkzaamheden kruispunt zal tijdelijke 
omleiding worden doorgevoerd)

ABC
bouw

iNFORmATIE

Woonservice IJsselland en gemeente Doesburg tekenen convenant woningaanpassingen 

De gemeente Doesburg en Woonservice IJsselland (WIJ) faciliteren inwoners met 
specifieke woonbehoeften zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
Daarvoor zijn soms kostbare woningaanpassingen nodig. Om te zorgen dat de 
aanpassingen optimaal worden ingezet, maakten de corporatie en de gemeente 
afspraken en legden deze vast in een convenant. Bijvoorbeeld over het toewijzen 
van aangepaste huurwoningen aan nieuwe bewoners en over vergoeding van de 
aanpassingen. “Door deze afspraken zullen de kosten voor zowel de gemeente 
als WIJ teruggedrongen worden en kunnen bewoners van huurwoningen sneller 
geholpen worden”, aldus wethouder van Veldhuizen. 

Erfgoed om trots op te zijn
Doesburg heeft een prachtige oude binnenstad waar we trots op zijn. Het maakt van de 
hele stad een levendige plek waar het prettig wonen is en waar u goed kunt werken en 
recreeren. Onze binnenstad zorgt ook voor een stroom toeristen. Dit is belangrijk voor 
onze economie. 
 
Daarom willen wij goed voor onze historische binnenstad zorgen. Dat kunnen wij 
niet alleen. Het grootste deel van de monumentale panden is niet in handen van de 
gemeente. Het zijn de panden van inwoners en particulieren die de eeuwenoude 
gebouwen willen gebruiken op een manier die past bij deze tijd. Om dat in goede banen 
te leiden, hebben we Erfgoedbeleid. Dat beleid is pas weer aangescherpt zodat het 
aansluit bij de wensen en technieken van nu.
 
Wonen en werken in erfgoed is bijzonder, maar kan soms uitdagend zijn. Misschien heeft 
u wel vragen over het aanpassingen van uw pand of vragen over authentieke elementen 
in het interieur. Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze collega’s denken graag 
met u mee. U kunt ons bereiken via het vergunningenloket. U kunt via de website een 
afspraak maken of telefonisch contact met ons opnemen. Dit kan op maandag, dinsdag 
en donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur op het nummer (0313) 48 14 10.


