
Terugblik wethouder Peter Bollen 
Het huidige college van b&w van 
Doesburg bestaat, naast burgemeester 
Loes van der Meijs-van de Laar, uit 
3 andere bestuurders. Een daarvan 
is Peter Bollen, hij is namens PvdA/
Groenlinks wethouder in Doesburg. 
In zijn portefeuille zitten o.a. de 
volgende onderwerpen: Onderwijs, 
Doelgroepenvervoer, Burgerparticpatie / 
Wijkgericht werken, Jeugd en jeugdzorg, 
Alchoholbeleid, Welzijn, Duurzaamheid en 
milieu, Natuurbeheer, water en riolering 
en Bibliotheek. 

Wat vindt Peter Bollen van zijn bijdrage 
aan het coalitieakkoord 2018 – 2022 
‘Vol Energie’?

Hoe kijk je terug op de periode sinds 
2018?
Peter Bollen legt uit: “Een periode waarin 
bezuinigen de hoofdmoot was. Daarom 
minder leuk dan de vorige perioden die ik 
als wethouder heb mogen meemaken. We 
moesten als college heel vaak ‘nee’ zeggen 
en nieuw beleid in de ijskast zetten. 
Gelukkig hebben we de belangrijkste 
onderwerpen wel door kunnen laten 
gaan. De samenwerking in het college 
is goed en we hebben over en weer 
voldoende ruimte gegeven om ieder zijn 
onderwerpen te laten regisseren en tot 
zijn recht te laten komen. Uiteindelijk 
beslissen we steeds in gezamenlijkheid en 
dat loopt met de benodigde discussie, die 
er gewoon bij hoort, goed.”

Wat had er in jouw ogen beter gekund?
“Ik had graag meer meters gemaakt in 
de energietransitie. We zijn deze periode 
gestart zonder enige vorm van beleid 
en ook geen ambtelijke capaciteit. Het 
beleid begint nu op orde te komen, 
met veel besluiten dit najaar. Het is 
een onderwerp dat alles raakt. Waarom 
zou je als burger met verduurzaming 

aan de gang gaan als je de rekeningen 
niet kunt betalen? Aan de andere kant 
zie ik ook een groter wordende groep 
inwoners die zich al inzetten voor een 
Duurzaam Doesburg. Anderen, zeker ook 
de bedrijven, staan er heel calculerend 
in: Wat levert het op? Dat is ook terecht. 
Uiteindelijk zullen stimuleringen van het 
rijk burgers moeten doen besluiten actie 
te ondernemen. De gemeente heeft niet 
de middelen grote subsidies te geven en 
dat kan ook grote verschillen opleveren 
met de buurgemeenten. Dat is moeilijk uit 
te leggen. Uiteindelijk is het een opdracht 
om CO2 neutraal te worden wat over 
meerdere decennia zal spelen. Het is een 
markt geworden, die goed geregisseerd 
moet worden, door rijks-, provinciaal- en 
gemeentelijk beleid,” vertelt Peter. 

Waar ben je zelf het meest trots op?
Peter lacht: “Het meest, oei, dat wordt 
kiezen tussen twee onderwerpen. Het 
binnenhalen van de PAW-subsidie voor 

de verwarming van de wijk de Ooi. De 
grootste opgave voor de toekomst is om 
duurzame warmte betaalbaar te houden. 
Zo’n subsidie helpt om dat uit te vinden. 
Het is me inmiddels wel gebleken dat 
het een enorm ingewikkelde zoektocht 
is in onze zeer complex vormgegeven 
samenleving met alle regels, BU-plannen 
enz. Ik gun de bewoners van de Ooi een 
betaalbare warmte en daarmee ook het 
zicht op betaalbare warmte voor alle 
Doesburgers. Maar ik ben tevens trots 
op de kwalitatieve goede jeugdzorg in 
Doesburg. Die heeft naam gemaakt onder 
alle professionals in de regio. We zijn er al 
in 2014 mee begonnen om niet alleen te 
verwijzen, maar ook eerste kortdurende 
ondersteuning te bieden. Dat voorbeeld 
heeft flinke navolging gevonden in 
andere gemeenten. Nu er ook erkenning 
is gekomen voor de kosten die met 
jeugdzorg gepaard gaan en het rijk de 
gemeenten naar behoren gaan uitbetalen 
voor de uitvoering van deze taak, kunnen 

we de jeugdzorg in samenwerking met 
de regio goed verder ontwikkelen. Ik ben 
er trots op dat ik de regio heb mogen 
vertegenwoordigen in het opstellen van 
de Gelderse verbeteragenda beschermde 
jeugdzorg. Ik hoop dat daarmee de 
wachtlijsten voor kinderen die in een 
onveilige situatie leven worden opgelost. 
Dat zou fantastisch zijn!”

Wat hoop je nog te kunnen bereiken in 
de periode tot aan de gemeentelijke 
verkiezingen in maart 2022? 
“Er staan verschillende belangrijke 
onderwerpen op de agenda dit najaar, 
zoals een goed afwegingskader voor 
grootschalige duurzame opwek 
elektriciteit. Dat gaat hoofdzakelijk 
over waar en onder welke condities 
zonnevelden en windmolens in de 
toekomst geplaatst kunnen worden. 
Ik hecht eraan dat zulke afspraken 
gemaakt kunnen worden in de raad, 
waar de burger goed bij betrokken is. 
Daarom hebben we er ook de tijd voor 
genomen. Het is ontzettend belangrijk 
dat die participatie plaatsvindt voor 
dat er concrete projecten in een 
vergunningstraject komen. Burgers 
moeten onbevangen hun bezwaren en 
wensen op tafel kunnen leggen, voor 
dat de raad daar een besluit in neemt. 
De regels moeten er wel komen, anders 
zijn er geen gronden om initiatieven 
voor zonnevelden en windmolens te 
kunnen afwijzen en komen er mogelijk 
projecten op een wijze die ongewenst is. 
Het moet wel gebeuren, want met zon 
op dak is de benodigde verduurzaming 
niet te realiseren. Zon op dak moet zo 
snel mogelijk groeien, maar is uiteindelijk 
een fractie van de opgave tot duurzame 
energie. De weersveranderingen tonen 
aan dat we niet kunnen wachten. Ik hoop 
dat we het nog voor de verkiezingen 
kunnen afronden”, sluit Peter Bollen af. 

Vitale Binnenstad 
In opdracht van de gemeente Doesburg 
start Hoornstra Infrabouw aanstaande 
maandag met de werkzaamheden in 
de binnenstad. Eerst worden diverse 
elementen verwijderd. Ook worden 
enkele bomen in de Ooipoortstraat 
gerooid. Daarna kan het riool 
vervangen worden en komt er nieuwe 
bestrating. Tegelijkertijd vervangt 
drinkwaterbedrijf Vitens, via aannemer 
A. Hak, haar gietijzeren waterleidingen 

in de Ooipoortstraat voor kunststof 
leidingen. Vervolgens brengt Deltafiber, 
via aannemer NKM, het glasvezel aan. 
Tijdens deze werkzaamheden is de 
Ooipoortstraat tijdelijk afgesloten voor 
verkeer. Dit duurt naar verwachting tot 1 
december 2021.

De aannemer Hoornstra Infrabouw 
is het  eerste aanspreekpunt voor 
vragen tijdens de uitvoering. Direct 

aanwonenden worden steeds via een 
huis-aan-huis-brief op de hoogte gesteld 
van de actuele werkzaamheden.  
 

Whatsapp: Ook kunt u zich 
aanmelden voor de project 
whatsappgroep via de QR-
code. Via deze app ontvangt 

u periodiek informatie over de voortgang 
van de werkzaamheden. U kunt hier zelf 
niet reageren.

Website: Via www.doesburg.nl/
vitalebinnenstad komt u direct op de 
projectenpagina van de gemeente 
Doesburg. Hier vindt u ook een 
samenvatting van alle informatie.  

Digitale nieuwsbrief: Aan- of 
afmelden voor de nieuwsbrief kan 
via aanmelding@doesburg.nl o.v.v. 
Nieuwsbrief Vitale Binnenstad. 
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De vaccinatiebus komt 
langs in Doesburg 
GGD Gelderland-Midden komt naar onze gemeente 
toe. Vrijdag 17 september staat de vaccinatiebus van 
GGD Gelderland-Midden van 9.00 tot 17.00 uur op de 
Beumerskamp. 

Hier kunt u terecht voor een vaccinatie met Janssen (1 
prik voor mensen van 18 jaar en ouder) of Pfizer (vanaf 
12 jaar – de afspraak voor de tweede prik wordt meteen 
voor gemaakt). 
Vergeet bij de vaccinatiebus niet uw identiteitsbewijs en 
mondkapje mee te nemen. 

Heeft u nog vragen? Veel informatie vindt u op www.
ggdgm.nl. U kunt ook bellen met GGD Gelderland-
Midden op 0800 - 8446 000.

Aankondiging: Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid 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 jouw 
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.

Regeling energiebesparende maatregelen succesvol afgerond! 
Van september 2020 t/m juli 2021 konden inwoners 
van Doesburg gebruiken maken van een waardebon 
om energiebesparende producten aan te schaffen voor 
hun woning of gebruik te maken van de inkoopactie 
voor zonnepanelen, vloer-of muurisolatie. Doel van de 
actie, in samenwerking met Winst uit je Woning, was om 
woningeigenaren te helpen en te stimuleren om door 
energiebesparende producten of verbeteringen hun 
energieverbruik te verminderen. 
 
Daar is goed gebruik van gemaakt in Doesburg! 
Het budget dat beschikbaar was voor de inlevering van 
de waardebonnen is bijna helemaal opgegaan. Er zijn 
873 waardebonnen uitgekeerd.
 
Voor de inkoopactie geldt dat 85 personen een offerte 
hebben opgevraagd, waarvan 18 woningeigenaren een 
opdracht hebben laten uitvoeren, bij 10 opdrachten ging 
de voorkeur naar het plaatsen van zonnepanelen. In de 
infographic vindt u een overzicht van de resultaten van 
deze acties. Komend najaar krijgt de regeling opnieuw 
een vervolg en richt zich dan vooral op huurders. 
Hierover volgt in het najaar meer informatie.



BESTUURSVERGADERINGEN
Raadscommissies
* NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis 
vergaderen raad en commissies digitaal. Publiek en pers 
kunnen vergaderingen gedurende deze crisis niet bijwonen 
in de Raadszaal. De vergaderingen kunnen wel live gevolgd 
worden via de website: https://doesburg.raadsinformatie.
nl/live. Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 
/ diana.voorhof@doesburg.nl 

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling  
Dinsdag 14 september 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
-  Jaarverslag Jeugdteam Doesburg 2020 (
-  Evaluatie Jeugdbeleid 2015-2020 Gemeente Doesburg
-  Update tussentijdse resultaten oefentrajecten 

leerlingenvervoer
-  Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Doesburg 2021 en Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Doesburg 2021

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu  
Woensdag 15 september 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
-  Voortgang woningbouw Liemerse gemeenten
-  Bestemmingsplan Koppelweg 18
-  Beleidsnotitie verruimende mogelijkheden voor het 

plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken 
binnen het beschermde stadsgezicht van Doesburg

-  Exploitatievorm warmtenet aardgasvrije wijk De Ooi
-  Stand van zaken uitvoering energietransitie september 

2021

Commissie Bestuurs- en Organisatiezaken  
Donderdag 16 september 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
-  Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen inzake Groene 

Metropool regio Arnhem – Nijmegen
-  Onderzoeksrapport Samenwerkingsverbanden van de 

Rekenkamer Duiven, Doesburg en Westervoort
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. 

Spreekrecht inwoners 
Tijdens commissievergaderingen kunnen inwoners gebruik 
maken van hun spreekrecht. Na aanmelding bij de griffier 
kan een inwoner in vijf minuten dan zijn of haar mening 
verkondigen over een 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
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan 
kunt u zich tot 15:00 uur op de dag van de betreffende 

vergadering aanmelden bij de griffier via (0313) 481 320 of 
via clugriffie@doesburg.nl. 

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
05-09-2021  Meipoortstraat 15, het plaatsen van dubbel 

glas en ventilatieroosters
06-09-2021  Gasthuisstraat 13 t/m 19, het renoveren van 

het dak
06-09-2021 Eekstraat 13, het bouwen van een woning

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:
06-09-2021  Gasthuisstraat 13 t/m 19, het verwijderen 

van asbesthoudende onderdelen
07-09-2021  Schaepstraat 2, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen

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

Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning geweigerd op:
08-09-2021  Turfhaven 1, het herstellen en verduurzamen 

van het dak en plaatsen van zonnepanelen

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
02-09-2021  Meipoortstraat 68, het veranderen van de 

brandcompartimentering

Bovenstaand besluit is per direct van kracht.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
08-09-2021  Lijsterbeslaan 7, het kappen van een 

esdoorn

Bovenstaand besluit is 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.

OVERIGE MEDEDELINGEN

De Kilder – De Strijp woonrijp
Met het woonrijp maken van de straten De Kilder – De 
Strijp wordt de laatste fase woningbouw Beinum-
West afgesloten. Inmiddels zijn de meeste woningen 
gerealiseerd of in aanbouw genomen. Daarom is het 
nu tijd om het bouwrijp maken af te ronden. Deze 
werkzaamheden vinden plaats in vier fasen om de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid zoveel mogelijk te 
kunnen borgen. 

Op 20 september wordt gestart met fase 1 op de Kilder. 
In fase 3 en 4 vindt vervolgens de hoofdontsluiting van 
de wijk plaats via Campstede. Deze tijdelijke ontsluiting is 
uitsluitend bedoeld voor wijkbewoners. Bouwverkeer mag 
deze niet gebruiken. In totaal duren de werkzaamheden 
14 weken. Na afronding van de werkzaamheden wordt de 
tijdelijke ontsluiting via de Campstede weer opgeheven en 
is De Strijp weer open voor alle verkeer. 

Colofon

Stadhuis Doesburg
Philippus Gastelaarsstraat 2
Postbus 100, 6980 AC Doesburg

T (0313) 48 13 13 
 info@doesburg.nl
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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.

Een nieuwe Ontmoetingsgids voor ouderen in Doesburg 
Elkaar ontmoeten, samen plezier 
maken en oog-in-oog een goed 
gesprek voeren mág en kán 
weer. Weliswaar voorlopig nog op 
anderhalve meter afstand, maar ook 
dan is samen gezelliger!

Hij is er weer: een geactualiseerde 
ontmoetingsgids met in Doesburg 
georganiseerde activiteiten
-  die speciaal voor ouderen worden 

georganiseerd of zeer geschikt zijn voor 
ouderen én 

- waarbij de nadruk ligt op ONTMOETEN.

Deze gids, die geldt voor de periode 
van 1 september tot 31 december dit 
jaar, bevat veel activiteiten die ook vóór 

Corona werden georganiseerd. Maar 
er zijn ook nieuwe activiteiten, zoals 
bingo voor volwassenen in Speeltuin 
Kindervreugd, sjoelen in Grotenhuys, 
kunst aan de keukentafel en binnenkort 
kunt u zelfs naar de timmerwerkplaats 
van de Vereniging Houtdoe.
Al die activiteiten natuurlijk wel onder 
voorwaarde dat de 1,5 meter maatregel 
wordt nageleefd door de deelnemers. 
Maar dat is altijd nog veel beter dan 
thuisblijven en niemand ontmoeten. 
Samen koffiedrinken, een spelletje 
spelen, eten, wandelen, zingen, breien, 
zwemmen, fietsen of walking football 
spelen is tóch gezelliger. En voor een 
goed gesprek heb je sowieso anderen 
nodig.

U kunt de ontmoetingsgids voor 
ouderen gratis afhalen bij de Bibliotheek 
Doesburg en Caleidoz Welzijn op 
De Linie, bij Caleidoz Welzijn in de 
Beumerskamp en bij de balie van 
het stadhuis. De gids is ook digitaal 
beschikbaar. Een berichtje naar 

doesburgerinitiatief@ziggo.nl en 
de digitale versie van de gids wordt 
toegestuurd.

Mocht u activiteiten voor ouderen 
kennen die in de ontmoetingsgids 
ontbreken: meld dat alstublieft 
door een mailtje te sturen naar 
doesburgerinitiatief@ziggo.nl of een 
briefje in de bus te stoppen bij Ben en 
Tanja Kruk aan de Windmolenstraat 24 in 
Doesburg. 

Stichting Doesburgerinitiatief hoopt van 
harte dat deze gids Doesburgse ouderen 
stimuleert om weer de deur uit te gaan 
om ‘onder de mensen te zijn’ en anderen 
te ontmoeten!


