
Bijdrage voor inwoners met een chronische ziekte of een handicap
Wanneer u chronisch ziek en/of 
gehandicapt bent kunt u in 2021 
misschien in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming in uw zorgkosten. De 
hoogte van de bijdrage is € 175,- in 2021. 

Voorwaarden tegemoetkoming 
Om in aanmerking te komen voor de 
tegemoetkoming moet u aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
•  U bent chronisch ziek en/of gehandicapt
•  U bent niet verzekerd via Menzis 

GarantVerzorgd 3
•  U ontvangt geen tegemoetkoming 

arbeidsongeschikten van het UWV
•  Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger 

dan 130% van het sociaal minimumloon 

In onderstaande tabel ziet u tot welk 
inkomen u een bijdrage kunt ontvangen.
 
Aanvragen kan vanaf 3 september
Wanneer u de tegemoetkoming aan wilt 
vragen, kunt u dit doen via de website van 

de gemeente Doesburg. Aanvragen kan 
vanaf 3 september 2021 tot en met 31 
december 2021. 

Verzoek: Kijk eerst of u aan alle eisen van 
de regeling voldoet voor u de huisarts belt 
voor een verklaring dat u chronisch ziek 
bent. Daarnaast is een recente verklaring 
van de huisarts niet altijd nodig. Als u 
een ouder bericht van de huisarts hebt 
of wanneer u een medicijnenlijst kunt 
overleggen waaruit blijkt dat u chronisch 
ziek bent, kan dat ook voldoende zijn. 

Let op! Geen automatische toekenning 
in 2021
In voorgaande jaren hebben wij aan som-
mige inwoners de tegemoetkoming auto-
matisch toegekend. Dit jaar doen wij dat 
niet. Iedereen die aanspraak wil maken op 
de tegemoetkoming moet deze zelf aan-
vragen. Hierover heeft u een brief ontvan-
gen of ontvangt u binnenkort een brief. 

Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Belt 
u dan met de vraagbaak van de gemeente 
Doesburg. Het telefoonnummer is (0313) 
48 13 42

Besluit vormvrije 
m.e.r.-beoordeling 
bestemmingsplan 
‘Bedrijventerrein 
Verhuellweg’
Burgemeester en wethouders van 
Doesburg hebben op basis van de 
‘Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling 
bedrijventerrein Verhuellweg Doesburg’ 
op 24 augustus 2021 besloten dat voor 
het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 
Verhuellweg’ geen Milieu Effect 
Rapportage (MER) hoeft te worden 
opgesteld, omdat er geen belangrijke 
gevolgen voor het milieu te verwachten 
zijn die het opstellen van een MER 
noodzakelijk maken.

Bestemmingsplan
Op dit moment wordt gewerkt aan 
een nieuw bestemmingsplan voor het 
bedrijventerrein aan de Verhuellweg. 
Om het milieu een volwaardige plaats 
te geven in de besluitvorming van dit 
bestemmingsplan, is getoetst of voor deze 
ontwikkeling een milieueffectrapportage 
nodig is. Uit het Besluit 
milieueffectrapportage volgt dat voor 
deze ontwikkeling een vormvrije m.e.r.-
beoordeling moet worden uitgevoerd.
Voor deze beoordeling is een 
‘Aanmeldingsnotitie’ opgesteld. Deze 
notitie zoomt in op die kenmerken 
en gevolgen van de ontwikkeling die 
mogelijk kunnen leiden tot nadelige 
gevolgen voor het milieu. Op basis 
van de geactualiseerde onderzoeken 
en de  wetswijziging ‘wijziging wet 
stikstofreductie en natuurverbetering’ 
die sinds 1 juli jl. van kracht is 
geworden, is de Aanmeldnotitie van het 
ontwerpbestemmingsplan geactualiseerd. 
Op een kadeverlenging na vinden de 
ontwikkelingen volledig binnen de 
huidige contouren van het bestaande 
bedrijventerrein plaats. De conclusie is en 
blijft dan ook dat met het plan belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu, die 
vragen om een nadere uitwerking in een 
MER uit te sluiten zijn. De provincie heeft 
dit als bevoegd gezag bevestigd.

Terinzagelegging
De betreffende stukken kunt u vanaf 31 
augustus 2021 (op afspraak) inzien bij 
het publieksbureau van de gemeente 
Doesburg. Het publieksbureau is 
maandag t/m donderdag van 08.00 tot 
15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 
uur geopend. Ook is het publieksbureau 
op maandagavond geopend van 18.00 tot 
19.30 uur. Voor vragen kunt u terecht bij 
de heer H. Schuiling (0313 481401).

Wat vindt u van het ontwerpbestemmingsplan ‘Pastoor Blaisseweg 2’? 

Voor het perceel aan de Pastoor Blaisseweg 2 is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Welke bestemming geldt er nu?
Aan de Pastoor Blaisseweg 2 in het 
buitengebied van Doesburg staat een 
monumentale boerderij met verouderde 
opstallen. Hier was in het verleden een 
agrarisch bedrijf gevestigd, welke jaren 
geleden is beëindigd. Momenteel geldt er 
voor het perceel een woonbestemming.

Om welke ontwikkeling gaat het?
De initiatiefnemers zijn voornemens 
om de verouderde agrarische opstallen 
te slopen. Hiervoor in de plaats willen 
zij een woonerf met in totaal acht 
wooneenheden op de locatie realiseren. 
De monumentale boerderij en de 
bestaande woning in de boerderij blijven 
met het plan behouden.

Het plan bestaat uit het de realisatie 
van drie woningen in de bestaande 
monumentale gebouwen (boerderij, 
deel en schuur). De overige agrarische 
bedrijfsgebouwen (ruim 1.000 m²) 
maken plaats voor een “kapschuur” ten 
behoeve van vier kleinere woningen én 
een tweede “kapschuur” ten behoeve van 

gemeenschappelijk gebruik (bijgebouw 
met werkplaats, fietsenstalling en 
opslag). De achtste wooneenheid wordt 
in deze tweede kapschuur geïntegreerd 
óf in de deel van de boerderij, achter de 
bestaande woning. Het woonerf wordt 
ontsloten via de bestaande inrit en er 
worden op eigen terrein parkeerplaatsen 
aangelegd. Verder voorziet het plan in 
de voorwaardelijke verplichting tot het 
aanleggen en in stand houden van een 
landschappelijke inpassingsplan, met 
ruimte voor een moestuin, boomgaard 
met fruitbomen en een voedselbos. 
Omdat de ontwikkeling niet past in 
het vigerende bestemmingplan, is het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Pastoor 
Blaisseweg 2’ opgesteld. 

Wat als u hierover meer wilt weten?
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 
donderdag 2 september 2021 voor u 
klaar op het stadhuis aan de Philippus 
Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op 
te reageren. U hebt hiervoor zes weken 
de tijd.

Door het coronavirus bent u hier op dit 
moment welkom als u eerst per telefoon 
een afspraak maakt via 0313 48 13 13. 
Inkijken kan op afspraak op de volgende 
momenten: 
• Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
• Ma. avond 18.00-19.30 uur 
• Vrij. 08.00-12.00 uur 

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook 
bekijken via www.ruimtelijkeplannen.
nl. Ga naar “plannen zoeken” en kies 
zoekingang plannaam of –nummer. Vul 
vervolgens nummer NL.IMRO.0221.
BPL21001HBU-ON01 in. 

Wat als u uw mening wilt geven?
Tot zes weken na 2 september 
2021 mag u uw mening over het 
ontwerpbestemmingsplan doorgeven 
aan het college van burgemeester en 
wethouders, postbus 100, 6980 AC 
in Doesburg. Liever in een gesprek 
uw mening geven? Maak dan een 
afspraak met de heer J. Bloemendal via 
telefoonnummer (0313) 481 387.

Tabel: Maximale netto-inkomen 

Leeftijd Leefvorm Inkomen gelijk of 
lager dan (bedragen 
zijn zonder 
vakantiegeld)

Vanaf 21 jaar
tot pensioenleeftijd

Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.328,17

Getrouwd of samenwonend  € 1.897,38

Pensioenleeftijd Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.477,02

Getrouwd of samenwonend  € 2.001,57
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BESTUURSVERGADERINGEN

COMMISSIE VROM INZAKE BESTEMMINGSPLAN 
BEDRIJVENTERREIN VERHUELLWEG
Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu  
Woensdag 8 september 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staat het volgende punt:
•  Bestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg 

*  NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis 
is op het moment van deze publicatie nog niet zeker 
of de vergadering fysiek gehouden kan worden. 
Belangstellenden wordt verzocht de vergadering 
digitaal te volgen via onze website: https://doesburg.
raadsinformatie.nl/live. Als u wilt inspreken tijdens de 
vergadering: zie hieronder, onder het kopje ‘Spreekrecht 
inwoners tijdens de commissievergadering’. 

Spreekrecht inwoners tijdens de commissievergadering
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruik maken van 
het spreekrecht. Na aanmelding bij de griffier kunt u tijdens 
de vergadering in vijf minuten uw mening verkondigen over 
het onderwerp dat op de agenda staat.  
NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis dient u 
voor het inspreken contact op te nemen met de griffie over 
de wijze van inspreken. 
 
Aanmelden insprekers voor commissievergadering 8 
september
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan 
verzoeken wij u om u bij voorkeur uiterlijk 7 september 
2021 via e-mail aan te melden bij de griffier: diana.
voorhof@doesburg.nl.

Raadplegen actuele agenda’s en stukken
U kunt alle actuele agenda’s met openbare stukken 
van gemeenteraad en raadscommissies gratis 
digitaal raadplegen via de website: http://doesburg.
raadsinformatie.nl

Raads- en commissievergaderingen volgen en 
terugkijken via internet 
Via de website: http://doesburg.raadsinformatie.nl/live kunt 
u vergaderingen live volgen en achteraf raadplegen. 

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
05-08-2021 2021OMG0103  Eekstraat 13 , het bouwen 

van een woning
09-08-2021  2021OMG0104  Koepoortwal 11, het 

vervangen van een kozijn
16-08-2021 2021OMG0105  Roggestraat 1, 

het plaatsen van 
handelsreclame

20-08-2021 2021OMG0106  Koppelweg naast 1a het 
bouwen van een woning 
met bijgebouw

24-08-2021 2021OMG0107  Koepoortstraat 17 het 
(ver)plaatsen en uitbreiden 
van een metalen hekwerk

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 melding(en)
De volgende melding(en) is ontvangen op:
05-08-2021 2021MLS0018   Eekstraat 13, het 

verwijderen van 
asbest en slopen van 
agrarische 
bedrijfsgebouwen

18-08-2021 2021MLS0019   Koepoortstraat 40 
het verwijderen van 
asbesthoudende 
onderdelen 

23-08-2021 2021MLS0020   Seringenlaan 50 het 
verwijderen van  
 asbesthoudende 
onderdelen en  
slopen van de garage

24-08-2021 2021MLS0021   Koepoortstraat 38 het 
verwijderen van  
asbesthoudende 
onderdelen

Geaccepteerde melding(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
06-08-2021 2021MLS0018   Eekstraat 13  

het verwijderen van 
asbest en 
slopen van agrarische  
bedrijfsgebouwen 
25-08-2021 
2021MLS0019  
Koepoortstraat 40 het 
verwijderen van  
asbesthoudende 
onderdelen 

25-08-2021 2021MLS0020   Seringenlaan 50 het 
verwijderen van  
asbesthoudende 
onderdelen en  
slopen van de garage

25-08-2021 2021MLS0021   Koepoortstraat 38 
het verwijderen van 
asbesthoudende 
onderdelen

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

Omgevingsvergunning “niet-ontvankelijk”
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
aanvraag “niet-ontvankelijk” verklaard op:
26-08-2021 2021OMG0098  Markt 2   

het moderniseren van de 
antenne installatie van 
T-Mobile

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.

VERKEER EN VERVOER

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken Potsmaat
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het 
instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
in de Potsmaat. Dit besluit is online in te zien via het 
Gemeenteblad. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure.

OVERIGE MEDEDELINGEN

APV
Zaaknummer: Z/21/15342
Aanvrager:  Protestante gemeente Angerlo-

Doesburg
Verleend: Evenementenvergunning
Evenement: Bazaar
Omschrijving: markt in de Martinikerk
Datum/tijdstip:  8 en 9 oktober 2021 van 10.00 uur tot 

17.00 uur 
Locatie: Markt 4 Doesburg
Verzonden: 24 augustus 2021

Zaaknummer: Z/21/15582
Aanvrager: Stichting Doesburgse Kadedagen
Verleend: Evenementenvergunning
Evenement: Doesburgse Kadedagen 
Omschrijving  ca. 90 marktkramen met 

streekprodukten, creatieve/
kunstzinnige markt, oude 
ambachtenmarkt, foodtrucks, 
rondvaarten, kleine zweefmolen, 
bezoeken historische schepen, horeca-
terras 

Datum/tijdstip:       18 september 2021van 11.00 uur tot 
18.00 uur en 19 september 2021 van 
11.00 uur tot 17.00 uur

  Opbouw 17 september tussen 
10.00 uur en 18.00 uur. Afbreken 19 
september vanaf 17.00 uur 

Locatie: IJsselkade Doesburg en nabij LOC17
Verkeer:  inzet verkeersregelaars Veerpoortdijk/

Veerpoortwal-Doormansingel/
Hanzeweg, IJsselkade, De Bleek en 
Turfhaven

Verzonden: 30 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.

MILIEU

1. Melding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende volledige melding in het kader van Wet Milieubeheer, 
Activiteitenbesluit, Waterwet, Besluit lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen. De publicatie van deze melding 
heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Zaakid Datum 
indiening

Omschrijving Adres Besluit Datum 
ondertekening

Datum verzending

ODRA21MA2836 05-08-2021 het realiseren 
van een 
zwembad bij 
een camping

Eekstraat 18 
Doesburg

Afgehandeld 18-08-2021 18-08-2021


