
Terugblik wethouder Arthur Boone
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 Arthur Boone, 
hij is namens VVD wethouder in Doesburg. 
In zijn portefeuille zitten o.a. de volgende 
onderwerpen: Kunst en Cultuur, Toerisme, 
Ruimtelijke ordening, gemeentelijk 
vastgoed, Bouw- en woningtoezicht, 
Monumenten en erfgoed, Economie, Werk 
& Inkomen.

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

Hoe kijk je terug op de periode sinds 
2018? 
Arthur Boone vertelt: “Het was een 
interessante en boeiende tijd. Waarin 
Corona en bezuinigingen de boventoon 
voerden. Persoonlijk heb ik er veel van 
geleerd en voor Doesburg zijn er toch 
mooie dingen bereikt.”

Wat had er in jouw ogen beter gekund?
Arthur geeft aan: “Ik ben voor een open 
bestuurscultuur en daarbij stel ik me ook 
kwetsbaar op. Dat hoort erbij. We mogen 
naar mijn idee wel wat meer respect 
voor elkaar en elkaars mening hebben! 

We hoeven het niet altijd eens te zijn, 
maar daarom is een ander geen slecht 
mens. Luister goed en probeer samen 
tot een goede oplossing te komen ook al 
weet je dat het nooit 100 % naar ieders 
tevredenheid zal zijn”.

Waar ben je zelf het meest trots op?  
“Op het Vastgoed dossier! Een groot en 
ingewikkeld dossier met vele belangen 
en vele puzzelstukjes. Langzaam valt alles 
op zijn plaats en het kan met gesloten 
beurzen er blijft zelfs incidenteel geld over 
als we het helemaal goed doen. Hiermee 
kunnen we dan weer mooie zaken voor 
Doesburg realiseren”, aldus de wethouder. 

Wat hoop je nog te kunnen bereiken in 
de periode tot aan de gemeentelijke 
verkiezingen in maart 2022? 
“Graag breng ik het vastgoed dossier echt 
een paar belangrijke stappen verder. 
Ook hoop ik een begin te maken met 
het plan Centrum Beinum. We gaan dit 
doen samen met onze inwoners. We zijn 
een nieuwe participatievorm aan het 
zoeken die alle belanghebbenden op 
verschillende onderdelen een goede stem 
geeft, daar kijk ik naar uit”, sluit Arthur 
Boone af. 

Kick-Off Sjors Sportief en Sjors Creatief 
Sinds woensdag 22 september kunnen 
alle Doesburgse kinderen uit groep 1 
tot en met 8 van het basisonderwijs 
zich weer opgeven voor hun favoriete 
kennismakingsactiviteit op het gebied van 
sport en creativiteit. Doesburg beweegt 
heeft ervoor gezorgd dat Sjors Sportief en 
Sjors Creatief dan weer van start kunnen 
gaan. 

Met de projecten Sjors Sportief en Sjors 
Creatief kunnen kinderen kennismaken 
met maar liefst 21 verschillende aanbieders 
die samen 107 kennismakingsactiviteiten 
zullen aanbieden. Alle kinderen krijgen 
de aankomende dagen het Sjors 
Scholenboekje op school met het volledige 
aanbod. Voorbeelden zijn atletiek, 
fotografie, muziek, hockey en gymnastiek. 
De eerste activiteiten starten in september. 
Alle kinderen en hun ouders worden het 
hele jaar op de hoogte gehouden van het 
aanbod. 

Inschrijven
Kinderen kunnen zich inschrijven 

voor de sportieve- of creatieve 
kennismakingsactiviteiten. Dit kunnen ze 
doen door naar de website  
www.actiefindoesburg.nl te gaan. Hier 
kan een keuze gemaakt worden tussen 
Sjors Sportief en Sjors Creatief en de 
bijbehorende activiteit. Inschrijven kan 
alleen via de website.  Van kinderen die 
ingeschreven zijn, wordt verwacht dat ze 
ook daadwerkelijk aanwezig zijn als de 
activiteit start. 

Doesburg Beweegt!
Voor vragen of informatie kunt u terecht 
bij Doesburg Beweegt via 
ward@doesburgbeweegt.nl 
of telefoon 06 372 83 518.

Drink een kopje koffie of thee 
met ons mee!
In de Week tegen Eenzaamheid staat 
ontmoeting en verbinding centraal. Ook 
in Doesburg hebben we aandacht voor 
eenzaamheid. We nodigen iedereen uit 
om een kopje koffie of thee met ons 
mee te drinken. Doet u ook mee? 
 
We zijn aanwezig op: 
Di 5 oktober 14:30 uur, Beumerskamp
Woe 6 oktober 10:00 uur, de Linie 4
 
Wat is eenzaamheid?
Iedereen voelt zich weleens eenzaam of 
alleen. Maar wanneer is eenzaamheid 
een probleem? Eenzaamheid is je niet 
verbonden voelen. Je ervaart een gemis 
aan een hechte, emotionele band met 
anderen. Of je hebt minder contact met 
andere mensen dan je wenst. 

Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed 
hebben op je gezondheid, welzijn en 
kwaliteit van leven. Blijf er dus niet mee 
lopen en praat er over.  

Nodig iemand uit 
Wilt u iets doen voor iemand die zich 
eenzaam voelt? Nodig hem of haar uit 
voor een kop koffie of een wandeling. 
Er zijn en naar iemand luisteren is al 
genoeg. 

Op het Stadhuis en op de Linie 4 liggen 
gratis kaartjes waarmee u iemand een 
uitnodiging kunt sturen.  
 
Voelt u zich eenzaam? 
Stel uw vraag aan de medewerkers van 
de Vraagbaak.
www.vraagbaak.doesburg.nl
of bel 0313-712400

Meer informatie over eenzaamheid? 
Kijk eens op  
www.eentegeneenzaamheid.nl.
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BESTUURSVERGADERINGEN
Raadsvergadering
Op donderdag 30 september 2021 om 19:30 uur 
vergadert de gemeenteraad van Doesburg.

* NB: de raad vergadert DIGITAAL. Publiek en pers 
kunnen de vergadering live volgen via de website: 
https://doesburg.raadsinformatie.nl/live. Nadere 
informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / diana.
voorhof@doesburg.nl 
 
De agenda vermeldt de volgende punten:
•  Opening, mededelingen en vaststellen definitieve 

agenda
•  Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid 

mevrouw Y. Irving-Schrader
•  Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen 

van 30 juni en 1 juli 2021
•  Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering 

van 6 juli 2021
•  Ingekomen stukken 

HAMERSTUKKEN:
•  Tussentijds advies programmabeleidbepalend orgaan 

(pbo) lokale omroep
•  Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Doesburg 2021 en Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Doesburg 2021

•  Begrotingswijziging 2021 Omgevingsdienst Regio 
Arnhem

•  Bestemmingsplan Koppelweg 18
•  Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Boone
•  Vaststellen Archiefverordening Doesburg 2021
•  Benoemingen in raadscommissies en presidium 

BESPREEKSTUKKEN:
•  Evaluatie Jeugdbeleid 2015-2020 Gemeente Doesburg
•  Beleidsnotitie verruimende mogelijkheden voor het 

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

•  Bedrijventerrein Verhuellweg - vaststelling 
bestemmingsplan

•  Rondvraag raadsleden

Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / 
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 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:
21-09-2021  F D Rooseveltsingel 54 + 56, het plaatsen 

van een gedeelde dakkapel op het 
achterdakvlak 

22-09-2021  Bergstraat 57, het vervangen van het 
voegwerk, aan de zijde van de Meipoortwal

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:
16-06-2021  De Veste 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.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
17-09-2021  Clematisstraat 10, het plaatsen van een 

dakopbouw
21-09-2021  Roggestraat 1, het plaatsen van 

handelsreclame

Bovenstaande besluiten zijn per direct 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.

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

Beleidsregels jobcoaching gemeente Doesburg
Het college van burgemeester en wethouder van 
Doesburg heeft op 24 augustus 2021 de ‘Beleidsregels 
jobcoaching gemeente Doesburg’ vastgesteld.
De beleidsregels jobcoaching gemeente Doesburg 
gaan in na bekendmaking. Via deze beleidsregels geeft 
het college duidelijkheid over haar kaders rondom 
jobcoaching.

De beleidsregels liggen 6 weken na bekendmaking ter 
inzage bij de publieksbalie of kunnen terug gevonden 
worden op www.overheid.nl. 

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.

Rieky Edelman, Vrijwilliger van de 
maand september

Al 25 jaar actief bij het Leger des Heils! 
Hoogste tijd voor deze titel. Rieky is dan 
wel geen lid van het Leger des Heils, haar 
inzet is er niet minder om. De winkel is 
Rieky’s primaire taak: kleding sorteren en 
wat er te lang hangt, vervangen. 

Maar nu het corps kleiner wordt en de 
mensen ouder, komen er steeds meer 
taken bij. Zo is ze tenminste 3x per week bij 
het Leger te vinden: kleding ‘achter de klep’ 
weghalen en uitzoeken, het assortiment 
in de winkel vernieuwen, braderiespullen 
uitzoeken, kerstpakketten rondbrengen, 

kinderboeken bij de Voedselbank leggen 
voor wie interesse heeft, en nog veel meer.

Soms komen mensen ook kleding brengen 
van een overleden ouder. Hoe belangrijk 
het dan is om tijd te nemen voor hen 
en hun verhaal, blijkt uit het volgende: 
Toeristen die Doesburg bezochten, kwamen 
terecht in de winkel en voelden zich zó 
gezien en gehoord door Rieky dat ze nu, 
helemaal vanuit Kampen, kleding van hun 
overleden moeder komen brengen. 
Rieky Edelman, terecht een vrijwilliger van 
de maand! 

Hoe werkt het Coronatoegangsbewijs? 
Vanaf zaterdag 25 september heb je een 
coronatoegangsbewijs nodig op veel 
plekken in Nederland. Je kunt dit bewijs 
ophalen via de app ‘CoronaCheck’, op je 
smartphone.

Met de app bewijs je dat je gevaccineerd 
of negatief getest bent. Of dat je eerder 
corona hebt gehad. Je kunt CoronaCheck 
gebruiken voor toegang of om naar andere 
landen te reizen. 

Op www.coronacheck.nl staat uitgelegd 
hoe je het bewijs op je smartphone kunt 
krijgen.

 
Als je geen smartphone hebt kan het  ook 
op andere manieren. 
•  Via www.coronacheck.nl/print kun je je 

bewijs zelf uitprinten (wel inloggen met 
DigiD)

•  Je kunt ook bellen met 0800-1421. 
Je bewijs wordt dan op papier 
thuisgestuurd.  

 
Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u een 
afspraak maken met de vrijwilligers van 
het digitaal café van Caleidoz via 0313-
820030

Binnenstad zomerafsluiting voorbij
Vanuit het project Vitale Binnenstad is 
het kernwinkelgebied in de zomerperiode 
niet toegankelijk voor auto’s en fietsers. 
Dit geldt voor de periode tussen 27 april 
en 30 september tussen 11.00 uur en 
18.00 uur. Vanaf 30 september is het 

kernwinkelgebied door de weeks weer 
met auto en op de fiets te bereiken. Van 
vrijdag 11.00 uur tot en met zondag 18.00 
uur blijft de afsluiting van kracht. Ook 
de tijdelijke fietsenstalling op de markt 
verdwijnt per 1 oktober a.s. 


