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Nieuws  
uit het stadhuis
28 juli 2021, week 30

Onderzoek afgerond en resultaten naar werkgroep
Afgelopen maanden mei, juni en juli 
hebben wij naar uw mening gevraagd 
over het opstellen van lokale regels 
voor grootschalige zon- en windenergie 
in Doesburg. Het onderzoeksbureau 
heeft circa 680 ingevulde vragenlijsten 
ontvangen. Daarnaast hebben ook 
verschillende mensen vanuit diverse 
achtergronden meegewerkt aan 
verdiepende interviews over dit 
onderwerp. Er is veel nuttige, bruikbare 
en lokale informatie opgehaald. Wij 
bedanken iedereen die aan het onderzoek 
heeft meegewerkt!

Hoe gaat het verder? 
Eind juli /begin augustus zijn de resultaten 
in te zien via de website van de gemeente:    
www.doesburg.nl/afwegingskader

In augustus en september gaat de 
werkgroep samen met de gemeente aan 
de slag met de onderzoeksresultaten 
en de input die gegeven is vanuit de 
gemeenteraad en volksraadpleging 
Drempt om tot een concept 
afwegingskader te komen. 
 
Uiterlijk in december wordt het concept 
afwegingskader voorgelegd aan de 
gemeenteraad om het officieel vast te 
stellen.

Doel afwegingskader voor Doesburg: 
lokale regels opstellen!  
Het afwegingskader dat Doesburg 
wil opstellen gaat dus niet over het 
toestaan van zon- of windprojecten 

maar over de voorwaarden waaraan 
ze moeten voldoen. Samen met 
de bewoners wil de gemeente die 
voorwaarden opstellen. Het kan dan 
o.a. gaan om wensen op het gebied van 

landschappelijke inpassing, beschermen 
van de leefomgeving, participatie, 
meedelen in de opbrengsten etc. Een 
projectontwikkelaar, energiebedrijf, 
energiecoöperatie, grondeigenaar of wie 

dan ook die een project wil starten zal 
aan de voorwaarden moeten voldoen. 
Wél heeft Nederland als doel om in 2050 
energieneutraal te zijn, en Doesburg heeft 
de ambitie daar actief aan mee te werken.

SGRD Scootmobieltocht SGRD
Op 25 augustus organiseert de SGRD de 
eerste scootmobieltocht sinds de komst 
van corona. De tocht start en eindigt 
bij Ontmoetingsruimte Grotenhuys 
waar na afloop een klein feestje wordt 
georganiseerd om alsnog het twintig jarig 
bestaan van de SGRD te vieren.

Door corona zijn we wel genoodzaakt 
om ons aan bijzondere voorwaarden te 
houden. Zo is voor-inschrijving verplicht 
en dit kan tot 20 augustus. Ook vragen wij 
bij iedereen die niet gevaccineerd is een 

negatieve test van ten hoogste 72 uur te 
overleggen.
Inschrijven kan bij SGRD voorzitter Jelle 
Berends, 0638681047, evenement@
gehandicaptenraaddoesburg.org of vul 
het formulier op de website in: 
https://gehandicaptenraaddoesburg.org/
mobiliteit-inschrijven-scootmobieltocht/.

Dit laatste verdient de voorkeur, omdat 
u dan gelijk een bewijs van inschrijving 
heeft.

Taalhuis zoekt vrijwilligers
Wij zijn voor onze vestiging in Doesburg 
heel dringend op zoek naar Taalhuis-
vrijwilligers die ons kunnen helpen met 
het geven van Klik&Tik- en Digisterker 
cursussen.
Het Taalhuis West-Achterhoek is een 
samenwerkingsverband tussen de 
gemeente, het Graafschap College en 
organisaties die werken met mensen met 
een migratieachtergrond en\of mensen 
met lage basisvaardigheden. 

De Klik&Tik-vrijwilliger helpt deelnemers 
met het verbeteren van hun 
computervaardigheden,zoals hoe een 
computer goed op te starten en af te 

sluiten, een e-mail adres aan te maken en 
hoe online aankopen te doen. 
 
De Digisterker-vrijwilliger helpt de 
deel nemer om vaardiger te worden 
in het werken met de E-overheid 
zoals het aanvragen en gebruiken van 
DigiD, het zoeken van informatie op 
overheidswebsites en het aanvragen 
van toeslagen of digitaal maken van een 
afspraak. 
 
Voor meer informatie: Taalhuis- Bibliotheek 
West Achterhoek, 0314-787220,  
www.bilbiotheekwestachterhoek.nl. 



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:
20-07-2021 2021OMG0095  Turfhaven 1, het 

herstellen en 
verduurzamen van het 
dak en plaatsen van 
zonnepanelen

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:
19-07-2021 2021OMG0065  Zandbergstraat 8b, 

het realiseren van een 
woning met dakterras 
aan de achterzijde

19-07-2021 2021OMG0087  Molengaarde 40, het 
realiseren van een 
uitbouw aan de voorzijde 
van de garage

20-07-2021 2021OMG0082  Gasthuisstraat 16, 
Omgevingsvergunning 
Beperkte Milieutoets 
(OBM) voor een 
kleinschalige 
stadswijnmakerij en 
stadbrouwerij

21-07-2021 2021OMG0096  F D Rooseveltsingel 
52, het plaatsen van 
zonnepanelen op het 
platte dak

21-07-2021 2021OMG0094  Meipoortstraat 44, 
het plaatsen van twee 
dakramen

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
15-07-2021 2021OMG0072  Meipoortstraat, het 

kappen van 12 knot 
acacia’s in de openbare 

ruimte
19-07-2021 2021OMG0097  De Breide 17, het kappen 

van één beuk

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.

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.

COMMISSIE OMGEVINGSKWALITEIT TE 
DOESBURG, INTEGRALE MANDAATZITTING
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 3 augustus 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.

COMMISSIE OMGEVINGSKWALITEIT, VOLLEDIGE 
COMMISSIE
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 4 augustus 2021. 
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 voltallige commissie. 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 met vergaderlocatie wordt circa 2 
dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de site 
van het Gelders Genootschap en is te raadplegen op 
www.geldersgenootschap.nl/agenda 

Vanwege de corona maatregelen, zullen de 
vergadering(en) niet fysiek plaatsvinden, maar digitaal 
worden afgehandeld. Meer informatie kunt u vragen via 
het Wabo-loket.

GEEN BEZETTING WABO-LOKET  
Vanwege de zomerreces zal het Wabo-loket vanaf 
woensdag 11 tot en met maandag 23 augustus niet bezet 
zijn. U kunt ons dan niet telefonisch bereiken of voor een 
persoonlijk bezoek een afspraak maken. 

OVERIGE MEDEDELINGEN

GEEN AANVRAGEN REISDOCUMENTEN OP 29 EN 
30 JULI

Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de 
Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Deze kaart 
bevat twee verplichte vingerafdrukken in de chip voor 
personen ouder dan 12 jaar en een nieuw kinegram. 
In verband met de hiervoor noodzakelijke technische 
aanpassingen aan het systeem is het niet mogelijk om 
donderdag 29 en vrijdag 30 juli een aanvraag voor een 
paspoort of id kaart te doen. Reeds eerder aangevraagde 
documenten kunnen op deze dagen wel afgehaald 
worden.

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.

Snoeien bomen in Beinum
Dit jaar start het algemeen 
boomonderhoud in Beinum vanaf half 
augustus. Tijdens het snoeien van de 
bomen, wordt iedere gemeentelijke boom 
nagelopen en waar nodig gesnoeid. Dit is 
een reguliere beheermaatregel die ervoor 
zorgt dat de bomen veilig en vitaal blijven.

Bomenkap
Op enkele plekken worden ook bomen in 
Beinum gekapt. Waar nodig is hier eerder 
al een kapvergunning voor afgegeven. Dit 
geldt voor: 
-  Populier achter Hermaat 149, 

wortelopdruk tegen erfafscheiding, 
herplant komend najaar enkele meters 
verderop in grasveld. 

-  2 zieke kastanjes bij Hermaat 146-148, 
herplant komend najaar op dezelfde 
plek.

-  4 berken naast Smitsweide 17, wegens 
wortelopdruk, herplant komend najaar 
op ongeveer dezelfde plek.

-  3 elzen bij Zanderskamp 82, wegens 
wortelopdruk, herplant is al uitgevoerd 
afgelopen voorjaar in direct omliggende 
plantvakken.

Bijzondere snoei monumentale eik bij 
vijver Leigraaf
In de groenstrook tussen de 

Angerloseweg en de vijver naast de 
Leigraaf, staat een monumentale eik 
met een diameter van 150 cm. Deze eik 
is waarschijnlijk meer dan 100 jaar oud. 
In de boom zitten een aantal zwammen. 
We hebben de boom daarom laten 
onderzoeken door een boomdeskundige. 
De boom overleeft tot nu toe de 
aantastingen goed, maar als een tak 
uitbreekt gaat dit mogelijk wel ten koste 
van de boom. Daarom gaan we de takken 
fors innemen (inkorten), waardoor de 
takken minder zwaar worden. Hiermee 
verminderen we het risico op takbreuk. 
Zo blijft het gebied rondom de boom 
veilig en kan de boom zelf hopelijk zo lang 
mogelijk behouden blijven. 

Met Spoed vrijwilliger gezocht:
Kantoormedewerker bij de Plusbus Doesburg e.o.  

Kunt u omgaan met een PC en de 
Windows-programma’s (Word en Excel) 
en bent u één dagdeel (of meerdere 
dagdelen) beschikbaar? Wilt u daarnaast 
iets betekenen voor uw medemensen en 
zoekt u een nuttige invulling, die gepaard 
gaat met gezelligheid en waardering? Dan 
is de Plusbus Doesburg e.o. echt iets voor 
u!

Taken:
U voert samen met andere teamleden 
de regie over de inzet van voertuigen en 
chauffeurs. De werkzaamheden kunnen 
zijn:
-  Telefonische contacten met cliënten,
-  Contacten met chauffeurs,
-  Perioderoosters maken voor cliënten en 

chauffeurs,
-  Verzorgen last-minute planning en 

organisatie,
-  Samenwerken met andere leden van het 

kantoorteam.

Geordend kunnen werken. Ervaring met 
PC is wenselijk of algemene ervaring 
met Microsoft- en emailprogramma`s, 
prettige telefoonstem, affiniteit 

met de doelgroep, stressbestendig, 
geheimhouding.

Aanvullende informatie:
De Plusbus wordt mogelijk gemaakt door 
de inzet van enthousiaste vrijwilligers en 
biedt aangepast vervoer van deur tot deur 
voor onder meer mensen vanaf 50 jaar.

Tijdsduur en tijdstippen: In nader overleg. 
Het kantoorwerk vindt plaats op maandag 
t/m/ vrijdag van 8.00 uur tot minimaal 
12.30 uur.

Werkomstandigheden: Na een gedegen 
inwerkperiode wordt u zelfstandig 
verantwoordelijk voor het Plusbus 
Kantoor.

Voor meer informatie:  
Theo van Leeuwen, voorzitter van de 
Plusbus, 06 – 29 53 55 47 of  
plusbus.doesburg@gmail.com 


