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Nieuws 
uit het stadhuis
18 auguStus 2021, week 33

Energiecoaches in Doesburg
Deze zomervakantie aan de slag 
met energie besparen? Vraag een 
energiecoach om hulp!
Binnen de gemeente Doesburg zijn dit 
voorjaar zes nieuwe energiecoaches 
opgeleid. De energiecoaches zullen 
aan de slag gaan om jou als inwoner 
van de gemeente Doesburg op weg te 
helpen met energiebesparing. Dit doen 
ze kosteloos en vrijblijvend. 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.

Rijbewijskeuringen CBR in Doesburg
Een medische keuring voor het verlengen 
van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 
jaar of ouder bent of wanneer u een 
zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of 
vernieuwen, of wanneer u om medische 
reden een arts moet bezoeken van het 
CBR.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
in Buurtacademie Doesburg op woensdag 
1 september en woensdag 29 september 
medisch laten keuren voor de verlenging 
van hun rijbewijs. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 
jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u 
uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze 
website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088 
2323 300.
 
De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs 
in de gaten en begin 5 maanden voor 
deze datum met het verlengen van uw 
rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd 
moet worden.    

De eerste stap is het kopen en invullen 
van een Gezondheidsverklaring. Dat 
kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met 
SMS- of App-verificatie. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij 
de meeste gemeenten of via RegelZorg.
Deze vragenlijst over uw eigen 
gezondheid moet u eerst zelf invullen 
en opsturen naar het CBR. Als antwoord 
krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), die de keuringsarts moet 
invullen. Op dát moment kunt u pas een 
afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee 
samenwerkt, zijn aangesloten bij 
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren 
digitaal voor u in en versturen deze direct 
naar het CBR.  Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van 
Regelzorg.

EU Coulanceregeling groot rijbewijs en 
code 95
Eindigt het C/D/E rijbewijs en/of code 
95 voor 1 november 2021: dan is de 
code en/of het rijbewijs na einddatum 
nog 10 maanden geldig in de gehele 
EU. Er is voor overige rijbewijshouders 
geen coulanceregeling meer omdat de 
doorlooptijden bij het CBR normaal zijn. 

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en hebt u vragen over reizen 
met het OV? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur en bel 038 – 
303 70 10. OV-ambassadeurs geven er 
antwoord op uw vragen over het gebruik 
van het OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen 
de OV-ambassadeurs. De provincie 
Gelderland vindt het belangrijk dat 
iedereen met het openbaar vervoer veilig 
en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven 
OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook 
op leeftijd, uitleg over reizen met trein en 
bus.   

De maandelijkse inloopspreekuren voor 
senioren zijn helaas tot nader orde 
geannuleerd. De coronamaatregelen laten 
het niet toe. Mensen met vragen over het 
gebruik van het OV kunnen nu wel terecht 
tijdens het telefonisch spreekuur. 

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart 
aanvraagt of hoe de 40% korting voor 
samen reizen werkt? Wilt u meer weten 
over de Coronamaatregelen in het OV 
of juist informatie over verlenging van 
abonnement, keuzedagen en/of bent u 
(onverwacht) noodgedwongen afhankelijk 
van OV maar u weet nog niet hoe het 
werkt? Bel dan met een OV-ambassadeur 
tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-
ambassadeur neemt met u het antwoord 
door.

Tijdens de zomerperiode van 12 juli 
t/m 30 augustus 2021 is het telefonisch 
spreekuur alleen bereikbaar in de 
ochtend, van maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur via 038 - 303 70 
10. Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur . De OV-ambassadeurs 
helpen u graag op weg!
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Philippus Gastelaarsstraat 2
Postbus 100, 6980 AC Doesburg
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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.
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Hoe ervaart u de 
veiligheid en 
leef baar heid in uw 
buurt?
Binnenkort ontvangt u mogelijk 
per post een uitnodiging van I&O 
Research om deel te nemen aan 
de Veiligheidsmonitor. Dit is een 
onderzoek naar criminaliteit, 
onveiligheid, buurtproblemen en het 
optreden van gemeente en politie 
bij u in de buurt. Door uw mening 
te geven, kunt u bijdragen aan de 
leefbaarheid en veiligheid in uw 
buurt. In Doesburg zijn willekeurig 
gekozen inwoners voor het onderzoek 
geselecteerd. Bent u geselecteerd? 
Dan rekenen wij op uw deelname!

De gemeente gebruikt de 
uitkomsten van dit onderzoek bij 
het vormgeven en evalueren van 
haar veiligheidsbeleid. Voor de 
betrouwbaarheid van het onderzoek 
is het van belang dat zoveel mogelijk 
inwoners die een uitnodigingsbrief 
ontvangen, meedoen aan het 
onderzoek. Deel uw ervaringen via 
de veiligheidsmonitor en geef ons de 
informatie die wij nodig hebben om 
de gemeente veiliger en mooier te 
maken!

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk 
en op landelijk niveau uitgevoerd. 
Het gemeentelijk onderzoek begint 
omstreeks 25 augustus 2021. 
Deelname aan het onderzoek kan 
via internet of schriftelijk. In de loop 
der jaren is het onderzoek al in meer 
dan 300 Nederlandse gemeenten 
uitgevoerd. De resultaten worden in 
maart 2022 verwacht.

IVG Doesburg zoekt secretaresse/secretaris voor de 
organisatie van de jaarlijkse IVG-Motorrun
IVG, Stichting Integratie Verstandelijke Gehandicapten, 
zoekt een enthousiaste vrijwilliger die kan ondersteunen 
door het verrichten van secretariële taken voor de IVG-
Motorrun. De motorrun wordt elk jaar op de eerste 
zaterdag van juni georganiseerd. Deze taken bestaan 
onder andere uit: 
•  Schrijven/versturen van uitnodigingen, brieven en 

kaarten
•  Bijhouden van adresbestanden in Excel 
•  Aanleveren van teksten voor onze website 
•  Registreren van aanmeldingen deelnemers en rijders 

van de motorrun 
•  Notuleren van vergaderingen (ongeveer 5x per jaar) 

•  Rond het evenement op de eerste zaterdag in juni, het 
team ondersteunen zodat de dag vlotjes verloopt. 

Ben je woonachtig in de omgeving van Doesburg en heb 
jij zin om samen met een enthousiaste groep vrijwilligers 
een fantastische dag te helpen organiseren voor onze 
doelgroep, neem dan contact met ons op. We vertellen je 
dan graag meer over de inhoud van deze functie. Enige 
secretariële ervaring is wenselijk. Voor meer informatie 
bel gerust en kijk ook eens op onze website. 
Marga Bles, voorzitter stichting IVG, 06-23539869, 
secretariaat@motorrundoesburg.nl,  www.
motorrundoesburg.nl


