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Nieuws 
uit het stadhuis
11 auguStus 2021, week 32

Doesburg maakt keuzes om klaar te staan voor de toekomst met de toekomstvisie
De gemeente Doesburg maakte samen 
met inwoners, maatschappelijke 
organisaties, ondernemers, 
buurgemeenten en provincie de 
toekomstvisie “Doesburg Duidelijk 
Duurzaam Door”. Met maar één doel: een 
zo goed mogelijke toekomst scheppen 
voor ons gebied en onze inwoners. In 
het midden van deze uitgave van de 
Regiobode vindt u een samenvatting van 
de (hoofd)keuzes en aandachtspunten 
van Doesburg. 

In deze hoofdkeuze stellen we de 
volgende actierichtingen voor:
•  Balans in wonen (voor elke leeftijd) & 

ondernemen
• Mensen meer verbinden & versterken
•  Goede kwaliteit toerisme & makkelijke 

ontspanning in de natuur

Er zijn principes die automatisch 
meehelpen aan de drie hoofdkeuzes. Ze 
geven inspiratie, stimulans
en/of zekerheid. Deze principes hebben 
we nodig als we vooruit willen met de drie 
belangrijke hoofdkeuzes. 

De principes zijn:
•  Gecombineerde aanpak gericht op 

wijken
• Kracht van inwoners gebruiken
•  Keuzen die ook in de toekomst overeind 

blijven

De gemeenteraad van Doesburg heeft de 
visie op 30 juni 2021 unaniem vastgesteld. 
Nu moet er een aantal vervolgvragen 
verder uitgewerkt worden. Zo moet er 
bekeken worden wat voor een ambtelijke 
organisatie past bij de toekomst van 
Doesburg. De gemeenteraad omarmt 

deze toekomstvisie en heeft het college 
van b&w de opdracht gegeven deze als 
leidraad binnen alle projecten aan te 
houden. 

TOeKOMStVISIE DOeSBURG
“DOeSBURG DUiDELIJK DUuRZAAM DOOR”
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Aan de slag met energie besparen?
Deze zomervakantie aan de slag 
met energie besparen? Vraag een 
energiecoach om hulp!

Een energiecoach is een vrijwilliger die 
jou kosteloos en vrijblijvend op weg kan 
helpen met energie besparen. Er zijn 
coaches actief door de hele Achterhoek 
en ook deze zomermaanden gaan ze aan 
de slag om samen met jou te kijken naar 

de mogelijkheden van energie besparen. 
De energiecoach kan je helpen om inzicht 
in je energieverbruik en energierekening 
te krijgen. Samen met jou kijkt de 
energiecoach bijvoorbeeld naar het soort 
verlichting en verwarming in je huis, de 
hoeveelheid water die je verbruikt, de 
apparatuur die je gebruikt en de hoogte 
van je energierekening. Op basis daarvan 
kan de hij of zij je meteen voorzien 

van handige bespaartips! Met simpele 
maatregelen kun je al snel honderden 
euro’s per jaar kunnen besparen.

Je kunt zowel als woningeigenaar als 
huurder een gratis energiecoach gesprek 
aanvragen. Dit kan via Agem Energieloket 
op: https://www.agem.nl/energiecoach of 
bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur met 0314 - 820 360.

In deze hoofdkeus stellen we de volgende actierichtingen voor:
De leefruimte van de gemeente zo inrichten dat die recht doet aan waar we sterk in zijn en een basis 
vormt voor plezierig wonen, werken en ontspannen.
Meer mensen met geld aan trekken, meer jonge gezinnen en meer starters om meer balans te brengen 
in wie er per wijk wonen.
Voorkomen dat bepaalde groepen wegtrekken omdat er te weinig huur- en koophuizen zijn voor mensen 
die net te veel verdienen voor een huurhuis van de woningcorporatie. Zorgen dat ze kunnen 
doorgroeien naar een goed huis.
 
Met de doelen hierboven ook doorstroom helpen, zodat ook nieuwe bewoners hier een plek vinden en 
startende gezinnen naar gezinswoningen kunnen waar nu senioren wonen.
Variatie in soorten huizen, in balans met de variatie van inwoners (leeftijd, beroep en zo) en de wensen 
van de inwoners (kleinere woonruimte en toegankelijke wooneenheden)

Deze hoofdkeuzes krijgen we voor elkaar door de onderwerpen ruimte, wonen en verplaatsen 
(mobiliteit) te combineren in één totale aanpak. In deze aanpak komen twee keuzes samen. Allereerst 
moeten we de woonvisie 2017-2022 aanpassen; die krijgt met deze Toekomstvisie meer nadruk op 
wonen voor iederéén: van starter tot senior. Tegelijkertijd hebben we in Nederland en zeker in Doesburg 
ruimtegebrek; ruimte waar mensen willen wonen, maar ook ruimte voor wegen, bedrijfsuitbreiding, 
natuur en in ere herstellen van historische waarden. We moeten dus alles halen uit de ruimte die we 
hebben.
In een gecombineerd plan brengen we deze twee situaties - wonen en beperkte ruimte - samen. Daarbij 
zien we vooral kansen in slimmer en ander gebruik van bestaande ruimte (inbreiding, 
herontwikkeling, herbestemming) dan in uitbreiden van nieuwe gebieden.
Belangrijke randvoorwaarden bij dit plan? Dat mensen zowel binnen als buiten organisatie achter 
het plan staan en dat we werken aan wijken die hiervoor willen gaan.

     BAlANS iN wONEN (vOOR eLKE lEEFTIJD) & ONDErNEMENA

Die kracht en die risico’s namen we mee in de Toekomstvisie. Doel? Een leefbare en levendige stad, die 
ook de toekomst aan kan. In het plan hebben we hiervoor drie hoofdkeuzes, die met elkaar te maken 
hebben en elkaar versterken. Samen geven ze een boost aan onze stad om er prettig en duurzaam te 
leven, te wonen en je te vermaken. Een stad ook, waar mensen naar elkaar omzien en waar iedereen op 
een eigen manier aan meedoet. Zo houden we ook in de toekomst die trots, die we met zo veel mensen 
voelen voor onze stad.

ONzE OPlOSSING
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Met de hoofdkeuze mensen meer verbinden en versterken doen we daarom het volgende: extra 
accenten leggen en zo zorgen dat onze inwoners en onze stad het aan kunnen, levendig blijven en onze 
plek blijven versterken. Dat doen we op twee manieren:

Manier 1. voorkomen van schulden, zien van schuldproblemen en werken aan verbinding voor een 
kansrijke toekomst.

In deze Toekomstvisie spreken we een wens uit wat betreft onze maatregelen rondom mens en werk 
(het sociale beleid). We willen namelijk extra aandacht om uitval te voorkomen en problemen op tijd te 
zien. Doel: ervoor zorgen dat onze inwoners steeds gezonder worden, eerder hulp krijgen bij problemen 
en hierdoor méér bij Doesburg horen. Zo krijgen we doorlopende (duurzame) inzet van zorg. De 
volgende doelen bereiken we met deze manier:
        Voorkomen en verkleinen van groep met probleemschulden in Doesburg
        Meer specifieke groepen mensen die uit de bijstand aan het werk komen en minder mensen ín de
        bijstand
        Wmo- en jeugdvoorzieningen die goed werken
 
Manier 2. Samen bouwen op en aan de inwoners

We bouwen op een sterk netwerk aan onderlinge contacten, met uitstekende hulp voor veel 
mantelzorgers, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en ondernemers die hun best doen voor de 
bevolking. Dat laat de kracht van de gemeente zien: meedoen (participatie) en betrokken inwoners. Iets 
om te bewaren en verder op door te bouwen.

         MEnSEN mEER vERBInDEN & VERStERKENB
De levendigheid en wat onze inwoners aan kunnen, staat onder 
druk. Dat komt door de mix van de achtergrond van mensen 
(opleiding, beroep en zo) en wat ze willen doen om verbonden te 
blijven met elkaar en onze stad, nu en in de toekomst. En juist dat 
wat vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen, stichtingen en actieve ondernemers aan kunnen, 
maakt dat we ons voor elkaar en onze stad inzetten. En dat zorgt weer voor die levendigheid en 
het onderlinge contact. Hard nodig dus.
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VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
04-08-2021 2021OMG0102  Lijsterbeslaan 7, het 

kappen van een esdoorn

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.

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:
04-08-2021 2021OMG0101  Koepoortstraat 20, 

het plaatsen van een 
hemelwaterafvoer

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:
04-08-2021 2021OMG0083  Lindewal 28, het plaatsen 

van nieuwe bijgebouwen 
en zonnepanelen op de 
bestaande en nieuwe 
bijgebouwen

04-08-2021 2021OMG0090  Molenveldsingel 11, het 
wijzigen van de kozijnen 
in de voorgevel

04-08-2021 2021OMG0100  Molengaarde 18, het 
realiseren van een 
bijgebouw en legaliseren 
van een geplaatste 
schutting

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
03-08-2021 2021OMG0078  Burgemeester 

Nahuyssingel ong., het 
kappen van een dode 
esdoorn in de openbare 
ruimte

03-08-2021 2021OMG0079  Panovenweg ong., het 
kappen van twee dode 
iepen 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.

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.

Geen bezetting Wabo-loket  
Vanwege het 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 VERGUNNINGEN

VERLEENDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN  
APV EN HORECA

APV
Zaaknummer: Z/21/15431
Aanvrager: Huttendorp 0313
Verleend: Evenementenvergunning
Evenement:  Huttendorp voor basisschoolkinderen van 

groep 3 /  t/m 8
Periode:  23 augustus t/m 26 augustus 2021 

23 augustus van 13.00 uur tot 16.00 uur, 
overige dagen van 10.00 tot 16.00 uur

Omschrijving: hutten bouwen, thema ‘Jungle’
Locatie: Buitenterrein Scouting Panovenweg 1
Verzonden: 6 augustus 2021

HORECA 
Zaaknummer: Z/21/13205
Aanvrager: Kookmar B.V.
Verleend:  Drank- en horecavergunning en 

exploitatievergunning
Horecabedrijf: Brasserie Oldenhave 
Locatie: Eekstraat 18, 6981 6984 AG Doesburg
Verzonden: 5 augustus 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.

Klussen in je 
vakantie?
Heb jij deze zomervakantie ook weer een 
paar klussen in huis op je lijstje staan? 
Kijk eens of je ook wat klussen aan je 
lijst kunt toevoegen waarmee je energie 
bespaart. 
Er zijn veel eenvoudige aanpassingen 
die je kunt doen, waarmee je wel veel 
energie kunt besparen. Dat zul je direct 
terugzien in je portemonnee! Weet je niet 
welke energiebesparende klussen je in 
jouw huis kunt uitvoeren? Heb je hulp 
nodig van energiecoach of wil je advies 
op maat van een energieadviseur? Kijk op 
de website van Agem Energieloket : 
www.agemenergieloket.nl


