
Samen voor een veilig bedrijventerrein Beinum West en Oost
De ondernemers van bedrijventerrein 
Beinum West & Oost slaan de handen 
ineen. Ze vormden een werkgroep met 
de brandweer, politie en de gemeente 
om het ondernemersklimaat op de 
bedrijventerreinen te verbeteren. 
Deze samenwerking werd op 13 januari 
kracht bij gezet door de ondertekening 
van een intentieverklaring voor de 
oprichting van een Keurmerk Veilig 
Ondernemen. Burgemeester Loes 
van der Meijs- van de Laar: “We zijn 
trots op de samenwerking door deze 
ondernemers. En natuurlijk dragen wij 
ons steentje bij. Het is belangrijk dat 
we samen onze lokale economie blijven 
ondersteunen.” 

Met de ondertekening van de 
intentieverklaring krijgt het 
bedrijventerrein het KVO Certificaat 
waarmee en een goede basis ligt voor 
samenwerken om het ondernemersklimaat 
op de Bedrijventerreinen aan te pakken. 

De werkgroep KVO zal zich in gaan zetten 
voor zaken als het verbeteren van het 
openbaar gebied en het tegen gaan van 
ondermijning en cybercriminaliteit. Ook 
geeft de werkgroep KVO adviezen over 
onder andere brandgevaar, opslag van 
gevaarlijke stoffen, verkeersveiligheid en 
camerabeveiliging. Door de samenwerking 
kunnen ook andere voordelen worden 
gezocht. Bijvoorbeeld door gezamenlijke 
inkoop of door korting op o.a. 
verzekeringspremies. 

Keuze maatregelen ligt bij ondernemers 
De werkgroep bestaat uit een 
afvaardiging van de ondernemers. 
Onder andere Hoornstra Bouw, MKB-
Telecom, More Constructie BV, Office 
Design / Beinumhuis, Groothandel 
Blok en Xycleservice ondersteunen 
dit initiatief. Om een beeld te krijgen 
van de wensen van alle ondernemers 
op de bedrijventerreinen krijgen alle 
ondernemers van deze terreinen een 

enquête toegestuurd. Hiermee kunnen 
zij aan geven welke onderwerpen er de 

komende 3 jaar op de agenda van de 
werkgroep komen te staan. 

  

 

 

Een lintje 
aanvragen voor 
iemand? 
Dat is gemakkelijker  
dan u denkt! 
 
U kent een familielid, kennis, 
buurman of –vrouw die zich met 
heel zijn hart inzet voor de 
samenleving. Meer dan je 
normaal gesproken van iemand 
zou mogen verwachten. Denk 
bijvoorbeeld aan bestuurswerk, 
vrijwilligerswerk, bijzondere 
prestaties binnen het werk of 
mantelzorg. U denkt: die zou nou 
echt een lintje verdienen. Maar 
hoe pakt u dat aan? 

Stap 1  
De gemeente 
begeleidt u 

Contact opnemen  
Neem contact op met de gemeente waar 
de persoon woont, voor wie u een lintje 
wilt aanvragen.  

Gesprek 
De gemeente kan u meer informatie 
verstrekken over de criteria, de procedure 
van de aanvraag, het invullen van het 
aanvraagformulier en of uw voordracht 
kans van slagen heeft.  
Let op! 

 U probeert ongemerkt uit te vinden      
of de persoon het lintje niet zou 
weigeren. 

 Richtlijn is dat iemand zich   
belangeloos inzet, minimaal 15 jaar.  
De activiteiten vergen 6 tot 8 uur per 
week en mogen op moment van 
uitreiking niet langer dan een jaar 
geleden zijn afgerond. 

 Per verdienste is 1 ondersteunings 
brief nodig met handtekening en bij 
voorkeur op briefpapier met logo. 

 De procedure neemt geruime tijd in 
beslag. 

 Vragen? Zie www.lintjes.nl of bel 
gerust de gemeente! 

 

Stap 2  
Zoek ondersteuning 
bij uw aanvraag 

Overzicht  
Zoek bij iedere verdienste een persoon 
die uw aanvraag ondersteunt. Denk aan 
vrijwilligers, werk of familie.  

Benaderen 
Benader de contactpersoon vertrouwelijk 
en vraag hen een brief te schrijven. Denk 
aan de handtekening onderaan de brief. 

Herinneren 
Bel of mail wanneer u de brief niet of niet 
compleet krijgt aangeleverd. 

Iemand kan een lintje krijgen tijdens 2 momenten: 

 De Lintjesregen, meestal op de dag voor Koningsdag. 
Uw aanvraag levert u vóór 1 juni in.    

 Bijzondere Gelegenheid, bijvoorbeeld een jubileum. 
Uw aanvraag meldt u 6 maanden daarvoor bij de 
gemeente. U overlegt over de instuurdatum.  

Heeft u vragen over een Koninklijke Onderscheiding voor 
een inwoner van de gemeente Doesburg? Belt u dan naar 
(0313) 48 13 04 of mailt u naar info@doesburg.nl t.a.v. de 
kabinetsmedewerker. Succes met uw aanvraag! 

Stap 3  
Opsturen 
aanvraag 

Verzamelen, controleren en 
versturen  
Verzamel alle ingevulde 
ondersteuningsbrieven en stuur deze  
per mail of post naar de gemeente.  

Uw klus is klaar! 
U hoort van de gemeente of het lintje 
wordt gegeven. Spannend! 

Nieuws 
uit het stadhuis
20 januarI 2021, week 3
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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.

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
08-01-2021  Verhuellweg 3, het verplaatsen en vergroten 

van een branddeur in de opslaghal
08-01-2021  Allersmaat 8, het wijzigen van de bestaande 

garagedeur
08-01-2021  Leigraafseweg 15c, het plaatsen van 

handelsreclame
12-01-2021  Breedestraat 111, het uitvoeren van 

bodemingrepen

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(EN)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) ontvangen en geaccepteerd op:
11-01-2021  diverse locaties, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen (project PéGé 
woningen)

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

INGETROKKEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING DOOR DE AANVRAGER
De aanvrager heeft tijdens de behandeling voor het volgende 
plan de aanvraag ingetrokken op:
14-01-2021  het kappen van twee bomen in de openbare 

ruimte, langs de Provinciale weg N317

Tegen het intrekken van een aanvraag door de aanvrager kan 
geen bezwaar ingediend worden.

OMGEVINGSVERGUNNING “NIET-ONTVANKELIJK”
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag 
“niet-ontvankelijk” verklaard op:
13-01-2021  Gruterstraat 11, het plaatsen van een 

dakopbouw

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
12-01-2021  Kerkstraat 17, het vernieuwen van de daken 

van de uitbouwen aan de achterzijde

Bovenstaand besluit is per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
11-01-2021  Bergstraat 26, het slopen van bestaande 

en plaatsen van een nieuwe berging met 
zonnepanelen

13-01-2021 Zanderskamp 58, het kappen van één boom 

13-01-2021  Esdoornlaan 13, het kappen van een els in 
de achtertuin

14-01-2021   Lijsterbeslaan 7, het kappen van één boom
14-01-2021   Kraakselaan 58, het kappen van drie bomen
14-01-2021   De Pol, het kappen van 6 berken en 4 

appelbomen bomen in de openbare ruimte  
ten hoogte van De Pol 133

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. 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 
van maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur.

OVERIGE MEDEDELINGEN

BEKENDMAKING VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOESBURG
Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg 
maakt bekend dat zij heeft besloten om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen 
ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘vertrokken 
naar het buitenland’ omdat uit een ingesteld onderzoek geen 
uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Besluitdatum: 11 januari 2021.
R. Derksen, geboren 18-11-1991;

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na 
besluitdatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 100, 
6980 AC Doesburg. Tevens kan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, worden gevraagd 
een voorlopige voorziening te treffen.

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders van Doesburg maken bekend 
dat zij op 14 januari 2021 hebben besloten de Gasthuiskerk 
op 13 april 2021 aan te wijzen als huis der gemeente om op 
deze locatie een huwelijk te voltrekken. 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht binnen 6 weken na bekendmaking tegen dit 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Doesburg, postbus 100, 6980 AC Doesburg. 

Tegelijkertijd kan de voorzieningenrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Arnhem, postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem, verzocht worden een voorlopige voorziening te 
treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de belangen, dat 
vereist.

Vitale binnenstad: Werkzaamheden Kloostertuin

Het veelomvattende project Vitale Binnenstad, bestaande uit 
de herinrichting van het kernwinkelgebied, de aanpassingen 
op het gebied verkeer en parkeren en de aanpak van de 
Kloostertuin is nu zichtbaar van start! Op maandag 18 januari 
zijn de werkzaamheden aan de Kloostertuin begonnen.

Uitvoering
Aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek verzorgt 
de herinrichting van de parkeerplaats Kloostertuin. Er komt 
nieuwe bestrating, extra parkeerplaatsen en er worden 
groenstroken aangelegd. Ook het park en de speeltuin krijgen 
een upgrade. Op de drukste winkeltijden wordt er volgens 
afspraak niet gewerkt. Dit om overlast voor winkelend publiek 
zoveel mogelijk te voorkomen. De werkzaamheden zullen 
ruim voor Koningsdag worden afgerond. 

Vragen?
Voor vragen: Wim de Lang, omgevingsmanager van 
Dusseldorp, w.delang@dusseldorp.nu, 06 22 75 27 95. 


