
Felicitatiebezoek burgemeester Loes 
van der Meijs-van de Laar aan het 
diamanten echtpaar Kaya-Suvari
Op 10 januari feliciteerde 
burgemeester Loes van der Meijs-
van de Laar het echtpaar Kaya-Suvari 
ter gelegenheid van hun 60-jarig 
huwelijk. Zij waren op 1 januari 60 
jaar getrouwd. 
 
De heer C. Kaya en mevrouw G. Kaya-
Suvari zijn allebei in de stad Kars in 
Turkije geboren en daar ook getrouwd. 
Celal Kaya kwam naar Nederland in 
Ellecom en heeft hier 3 jaar gewoond. 
Daarna is hij verhuisd naar Dieren waar 

hij 2 jaar heeft gewoond. Gülenaz Kaya 
is direct vanuit Kars in Doesburg komen 
wonen. Zij is samen met hun twee zonen 
naar Nederland gekomen. Sinds 1975 
wonen zij al 48 jaar samen in Doesburg. 
Later is nog een dochter en een zoon in 
Nederland geboren. Inmiddels zijn zij 
opa en oma van 7 kleinkinderen. 
 
Celal Kaya heeft bij de Gazelle en 
Thomassen & Drijver-Verblifa gewerkt. 
Gülenaz Kaya heeft bij Enka en Lepper 
gewerkt.  

Vrijwilligersvacatures Buurtacademie
Lid Kantoorteam / Plusbus Doesburg
Je bent administratief aangelegd en hebt 
ervaring met Office, dan is dit de juiste 
vrijwilligersbaan voor jou. Verder houd je 
samen met je teamleden de regie over de 
inzet van voertuigen en chauffeurs.
Wij bieden introductie en ondersteuning. 
Het is zinvol en boeiend werk. Voor meer 
informatie bel je met Karin Cornelissen, 
bestuurslid: 06 41 917 757 of Wilfred 
Hoed, coördinator: 06 31 968 083.
E-mail: plusbus.doesburg@gmail.com.
 
Vrijwillig Ouderenadviseur/ Caleidoz 
Welzijn Doesburg
Als Vrijwillig Ouderenadviseur:
•  Heb je affiniteit met de doelgroep 

ouderen
•  Kun je goed luisteren, ben je empathisch 

en kun je helder communiceren
•  Ben je probleemoplossend en een 

verbinder
•  Ga je op huisbezoek, en houd je 

telefonisch of digitaal contact
•  Ben je bereid een opleiding tot vrijwillig 

ouderenadviseur te volgen
Ouderenadviseur Wilma Langeveld, tel: 06 
12 292 712 of: w.langeveld@caleidoz.nl.
 
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.
Sas de Jeu, 06 83 209 181, Sas.de.Jeu@
circulus.nl
Gerti Bregulla, (0313) 71 24 00, gerti.
bregulla@doesburg.nl.
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Wij helpen u op afspraak.
Het KCC/Publieksbureau werkt op afspraak. Hiermee 
kunnen wij verzekeren dat u altijd op tijd en op de juiste 
manier geholpen wordt.
Wilt u een nieuw paspoort, rijbewijs of hebt u een ander 
product nodig ?  Maakt u dan eerst een afspraak onder 
nummer 0313-481313.  

MILIEU
Vergadering Commissie Omgevingskwaliteit 
gemeente Doesburg
Datum: Dinsdag 17 januari 2023
Tijd: Aanvang 13:30
Locatie: Digitaal

ODRA22AB2036  Bresstraat 1
Het plaatsen van zonnepanelen op het platte schuine 
dak

2022VO0047 Vooroverleg Kosterstraat 25,  
Het vervangen van het kozijn 

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING
Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning 
is ontvangen op:
09-01-2023  ODRA23AB0021 Bergstraat 69  

Het kappen van een Iepenboom
03-01-2023  ODRA23AB0008 Ph. Gastelaarsstraat 3 

Het plaatsen van zonnepanelen

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. 
Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen 
met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
voor de volgende aanvraag verlengd:
11-01-2023  ODRA22AB1943 Eekstraat 7 Het plaatsen 

van een zonnepanelenveld
04-01-2023  ODRA22AB1959 Zanderskamp 97 Het 

legaliseren van een bijgebouw

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.

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.

Voor het opschorten van een besluit, moet u 
naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk 
verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de 
voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, 
een dergelijke voorziening treffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA 
is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur. Het 
telefoonnummer is: (026) 377 16 00. Het e-mailadres 
is: postbus@odra.nl.

OVERIGE VERGUNNINGEN
Aanvrager: Pizzeria La Namina
Verleend: exploitatievergunning
Locatie: Leigraafseweg 31 te Doesburg
Verzonden: 9 januari 2023

Aanvrager: ’t Gilde Café 
Verleend:  aanwezigheidsvergunning twee 

kansspelautomaten
Locatie: Meipoortstraat 39K te Doesburg
Verzonden: 9 januari 2023

Aanvrager: ’t Bakhuus Cafetaria Reinders Beinum
Verleend:  aanwezigheidsvergunning twee 

kansspelautomaten
Locatie: Breedestraat 35 te Doesburg 
Verzonden: 9 januari 2023

Aanvrager: Bakhuus Doesburg
Verleend:  aanwezigheidsvergunning twee 

kansspelautomaten
Locatie: Kraakselaan 61 te Doesburg 
Verzonden: 9 januari 2023

Voor informatie over toestemmingen of het aanvragen 
van vergunningen kunt u contact opnemen met de 
vergunningverlener evenementen en horeca via het 
algemene telefoonnummer: (0313) 481 313.

Wist u dat u automatisch berichten kunt 
ontvangen over nieuwe kennisgevingen in  
uw buurt?
Via: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-
buurt kunt u aangeven op welke wijze, binnen welke 
afstand van uw adres en voor welke onderwerpen u 
geïnformeerd wenst te worden.

Kook eens voor een buurtgenoot
Voor sommige mensen is het moeilijk om 
iedere dag zelf te koken. Hoe fijn is het dan 
om bijvoorbeeld één keer in de week voor een 
buurtgenoot te koken die dat goed kan gebruiken? 
Zo maak je meteen een praatje en leer je wat over 
je wijk. En het langsbrengen van een maaltijd lijkt 
een klein gebaar, maar maakt voor die buurtgenoot 
een groot verschil!

Ga naar www.thuisgekookt.nl om te kijken hoe het werkt.
Een klein gebaar kan het verschil maken


