
Wat vindt u van het ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 4’?
Voor het perceel aan de Eekstraat 4 is 
een ontwerpwijzigingsplan opgesteld.

Om welke ontwikkeling gaat het?
Op het perceel aan de Eekstraat 4 te 
Doesburg staat een woning met een 
aangebouwd bijgebouw, dat tot voor kort 
in gebruik was als atelier. Dit gebruik is 
beëindigd en de initiatiefnemer heeft de 
wens om het bijgebouw om te zetten in 
een tweede woning op het perceel.

Om deze ontwikkeling planologisch 
mogelijk te maken dient het 

bestemminsplan ter plaatse te worden 
herzien. Het vigerende bestemmingsplan 
kent hiertoe een wijzigingsbevoegdheid 
voor het splitsen van de woning. Het 
initiatief voldoet aan de daaraan 
gestelde voorwaarden. Om die reden is 
het ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 4’ 
opgesteld.

Wat als u hierover meer wilt weten?
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 4’ 
ligt vanaf donderdag 26 januari 2023 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.
U kunt hiervoor per telefoon een afspraak 
maken 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 ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 
4’ kunt u ook bekijken via www.
ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar “plannen 
zoeken” en kies zoekingang plannaam 

of –nummer. Vul vervolgens het 
volgende nummer in: NL.IMRO.0221.
BPL22005WBU-ON01.

Wat als u uw mening wilt geven?
Tot zes weken na 26 januari 
2023 mag u uw mening over het 
ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 
4’ 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) 48 14 31.

Hoger eigen vermogen mogelijk voor inwoners die in aanmerking komen voor 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Tot op heden hadden alleen 
AOW-gerechtigden en duurzaam 
arbeidsongeschikten met een 
hoger eigen vermogen recht op 
kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. Daar komt nu verandering 
in. Voortaan mag elke Doesburgse 
inwoner die in aanmerking komt voor 
de kwijtschelding een hoger eigen 
vermogen hebben. De vermogensnorm 
van voorgaande jaren komt hierbij te 
vervallen.

Op 28 januari 2020 werd in de Tweede 
Kamer de motie Krol aangenomen. 
Een regeling die AOW-gerechtigden de 
mogelijkheid gaf om gemeentelijke en 
waterschapsbelastingen kwijt te schelden, 
ondanks een klein eigen vermogen. Kabinet 
Rutte III verhoogde de vermogensnorm 
met maximaal € 2.000,- en maakte deze 
regeling ook beschikbaar voor duurzaam 
arbeidsongeschikten.

In september 2022 vond opnieuw 
een ontwikkeling plaats omtrent de 

kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. Gemeenten kregen 
beleidsvrijheid om een algemene 
verhoging van de vermogensnorm 
mogelijk te maken. Deze verhoging geldt 
voor alle inwoners binnen een gemeente, 
niet enkel voor AOW-gerechtigden en 
duurzaam arbeidsongeschikten. In de 
gemeente Doesburg is ervoor gekozen 
om maximaal van deze beleidsvrijheid 
gebruik te maken. Daarom hebben vanaf 
nu alle Doesburgse inwoners recht op de 
maximale vermogensnorm horende bij hun 
gezinssituatie.

Wat is de maximale vermogensnorm? 
De maximale vermogensnorm verschilt 
per (gezins)situatie. In de tabel kunt u 
terugvinden welke vermogensnorm voor 
uw situatie van toepassing is.

Welke gemeentelijke belastingen 
komen in aanmerking voor 
kwijtschelding? 
Niet alle gemeentelijke belastingen kunnen 
kwijtgescholden worden. De volgende 

verordeningen vallen binnen deze regeling: 
•  De Verordening op de heffing 

en invordering van rioolheffing 
gebruikersdeel; 

•  De Verordening op de heffing en 
invordering van afvalstoffenheffing; 

•  De Verordening op de heffing en 

invordering van lijkbezorgingsrechten.

Meer weten over deze regeling en hoe 
u de kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen kan aanvragen? Bezoek 
dan onze website: www.doesburg.nl/
belastingen-en-heffingen-kwijtschelding.

Tabel: Maximale vermogensnorm

Gezinssituatie Aanvrager 
geboren 
vóór  
1-1-1935

Partner 
geboren 
vóór  
1-1-1935

Vermogens-
norm

Maximale 
ophoging

Maximale 
vermogens-
norm

Gehuwd / 
samenwonend

Ja Ja € 7.000 € 2.000 € 9.000

Nee € 4.725 € 2.000 € 6.725

Nee Ja € 4.725 € 2.000 € 6.725

Nee € 2.350 € 2.000 € 4.350

Alleenstaande 
ouder

Ja N.v.t. € 4.550 € 1.800 € 6.350

Nee N.v.t. € 2.150 € 1.800 € 3.950

Alleenstaand
Ja N.v.t. € 4.175 € 1.500 € 5.675

Nee N.v.t. € 1.775 € 1.500 € 3.275

Snel en makkelijk bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde
Eind februari krijgt u de aanslagen 
gemeentelijke belastingen voor 2023. 
Hierop vindt u ook de aanslag voor 
uw woning, de WOZ-beschikking. De 
hoogte van de WOZ-belasting wordt 
bepaald op basis van de waarde van 
uw woning.

De waarde van woningen is de laatste 
tijd behoorlijk gestegen. Dit betekent 
niet dat u veel meer moet betalen. Bij 
stijgende WOZ-waarden, verlagen wij de 

tarieven om ongeveer gelijke opbrengst 
te krijgen als het voorgaande jaar. Wel 
houden we rekening met inflatie.
 
Vindt u de WOZ-waarde van uw woning 
te hoog? Neem contact met ons op
Vindt u dat de WOZ-waarde van uw 
woning toch te hoog is ingeschat. Maak 
dan bezwaar bij de gemeente. Wanneer 
u de gemeente belt, krijgt u vaak direct 
uitleg of een concrete oplossing. De 
gemeente kan ook direct inzien welke 

objecten worden gebruikt voor de 
bepaling van de waarde van uw woning. 
Mocht er iets niet kloppen, dan wordt 
de WOZ-waarde direct aangepast. 
Daarom kan de gemeente bezwaren 
sneller, gemakkelijker en overzichtelijker 
behandelen dan wanneer u deze 
aanvraagt via een gratis bureau. 

Daarnaast betaalt de gemeente een 
flink bedrag per bezwaarschrift aan 
het ‘gratis’ bureau. Dit zijn onnodige 

kosten die uiteindelijk ook door bij de 
belastingbetaler betaald worden.
 
Neem contact met ons op
Dus wilt u bezwaar maken tegen een te 
hoge WOZ-waarde? En wilt u die snel en 
gemakkelijk regelen? Ga dan rechtstreeks 
naar gemeente Doesburg. Bel naar: 
(0313) 48 13 56 of (0313) 48 13 58. Of 
mail naar: belastingen@doesburg.nl. We 
nemen zo snel mogelijk contact met u 
op.
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Wij helpen u op afspraak.
Het KCC/Publieksbureau werkt op afspraak. Hiermee 
kunnen wij verzekeren dat u altijd op tijd en op de juiste 
manier geholpen wordt.
Wilt u een nieuw paspoort, rijbewijs of hebt u een ander 
product nodig ?  Maakt u dan eerst een afspraak onder 
nummer 0313-481313.  

Vrijwilligersvacatures 
Buurtacademie
Secretaris / Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys
Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys zoekt per 1 
maart 2023 een nieuwe secretaris.
De voornaamste taken van de secretaris zijn:
•  Het bijhouden van de email die via de website binnen 

komt;
•  Deze doorsturen naar respectievelijk het bestuur of de 

coördinatoren;
•  Deze behandelen in de bestuursvergadering;
•  In samenwerking met de voorzitter de agenda voor de 

bestuursvergadering opstellen.
De notulen van de bestuursvergaderingen schrijven en 
deze rond mailen binnen het bestuur.
 
Wij bieden een gezellig team dat zich inzet om bewoners 
en omwonenden van het appartementencomplex 
Grotenhuys gezelligheid en bezigheden te bieden. Deze 
activiteiten zoals samen eten en koffiedrinken, sjoelen, 
bingo en spelletjes worden geheel door de coördinatoren 
en vrijwilligers georganiseerd.
Heeft u belangstelling om secretaris te worden? Mail 
of bel dan met Marion Berends, telefoonnummer: 06 
28 587 872, e-mail: secretaris@ontmoetingsruimte-
grotenhuys.nlichting.
 
Bestuurslid / Stichting Menskracht 22
Ben je gericht op persoonlijke ontwikkeling en heb je hart 
voor mensen die weinig bestedingsruimte hebben? Heb 
je ervaring op het gebied van financiën of PR? Dan gaan 
we graag met je in gesprek. 
Om de voortgang en energie in dit belangrijke werk vast 
te houden zoeken wij uitbreiding met drie enthousiaste, 
energieke bestuursleden. 
Informatie: Elly 06 14 131 039 of Saskia 06 27 845 558, 
secretaris@menskracht22.nl.

De vrijwilligersvacaturebank is onderdeel van de 
Buurtacademie. Neem voor meer informatie over de 
vacature contact op: (0313) 71 24 00 of kijk op: www.
circulus-berkel.nl/buurtacademie-doesburg.
Sas de Jeu, 06 83 209 181, Sas.de.Jeu@circulus.nl 
Gerti Bregulla, (0313) 71 24 00, gerti.bregulla@
doesburg.nl.

BESTUURSVERGADERINGEN
Raadsvergadering
Op donderdag 26 januari 2023 om 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad van Doesburg.
NB: de vergadering kan ook live gevolgd worden via de 
website: https://doesburg.raadsinformatie.nl/live. Nadere 
informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. (0313) 48 13 20 / 
diana.voorhof@doesburg.nl.
 
De agenda vermeldt de volgende punten:
• Opening
•  Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid W.G. 

Eenstroom
• Mededelingen en vaststellen definitieve agenda
•  Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 

22 december 2022
• Ingekomen stukken
• Bestemmingsplan Pastoor Blaisseweg
•  Wijziging verordeningen OZB en belasting op roerende 

woon- en bedrijfsruimten 2023
•  Verordening Beheerplan Civiele Kunstwerken 2023-2027
• Benoemingen in presidium en raadscommissies
• Rondvraag raadsleden.
 
Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. (0313) 48 13 
20 / 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: https://doesburg.
raadsinformatie.nl.
 
Raads- en commissievergaderingen volgen via internet  
Via de website: https://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:
12-01-2023  ODRA23AB0043 Veerpoortstraat 30 

Aanpassen verleende vergunning na 
welstandadvies

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. 
Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen 
met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 

plannen de vergunning verleend op:
12-01-2023  2022OMG0043 Broekhuizerweg 1 Het 

realiseren van een bedrijfshal
12-01-2023  ODRA22AB2070 Koppelweg 1a Het bouwen 

van een carport

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
voor de volgende aanvraag verlengd:
11-01-2023  ODRA22AB1943 Eekstraat 7 Het plaatsen van 

een zonnepanelenveld

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.

Omgevingsvergunning “niet-ontvankelijk”
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
aanvraag “niet-ontvankelijk” verklaard op:
16-01-2023 ODRA22AB1743 Burg. Nahuyssingel 17 Het 
wijzigen van de voorgevel

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.

Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een 
bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 
voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter 
van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, 
postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, 
in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening 
treffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA 
is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur. Het 
telefoonnummer is: (026) 377 16 00. Het e-mailadres is: 
postbus@odra.nl.

Wist u dat u automatisch berichten kunt ontvangen 
over nieuwe kennisgevingen in uw buurt?
Via: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-
buurt kunt u aangeven op welke wijze, binnen welke 
afstand van uw adres en voor welke onderwerpen u 
geïnformeerd wenst te worden.

Verkeersregelaars gezocht
Doesburg is een stad waar veel 
evenementen en andere activiteiten 
worden georganiseerd. 

De doorstroming van het verkeer, 
maar bovenal de veiligheid 
van deelnemers, bezoekers en 
weggebruikers is daarbij vaak 
een belangrijk item waardoor er 
verkeersregelaars moeten worden 
ingezet. Gelukkig zijn er in Doesburg 
vrijwilligers die zich een of meerdere 
malen per jaar willen inzetten als 
evenementen verkeersregelaar. Het 
gaat dan om een aantal uurtjes per 

jaar waarbij je je inzet voor Doesburg 
en de Doesburgers.
 
De groep verkeersregelaars Doesburg 
bestaat uit ruim 40 personen die in 
wisselende aantallen en samenstelling 
“de weg op gaan”. In 2022 waren de 
evenementenverkeersregelaars actief 
bij 16 evenementen en we verwachten 
dan ook dat er dit jaar weer vaak een 
beroep op ons zal worden gedaan om 
evenementen soepel te laten verlopen 
en daarvoor zijn mensen nodig. 
In het begin van elk jaar volgen de 
verkeersregelaars een e-learning van 

1-1½ uur die verplicht is om te worden 
aangesteld als verkeersregelaar tijdens 
evenementen.

Bent u iemand die interesse heeft om 
verkeersregelaar te worden of kent u 
mensen in uw omgeving die de groep 
willen komen versterken en minimaal 
16 jaar oud zijn, laat het dan op korte 
termijn weten via een mailtje aan: 
info@verkeersregelaar-doesburg.nl.  
De coördinatoren van de groep ver-
keersregelaars Doesburg nemen dan 
graag contact op voor een informatief 
gesprek.

Herdenking bevrijding concentratiekamp Auschwitz
Op vrijdag 27 januari 2023  wordt  
de bevrijding van concentratie- 
en vernietigingskamp Auschwitz 
herdacht.  

We staan stil bij de slachtoffers van 
de Holocaust. Het vertrek is vanaf 
Museum de Roode Tooren aan de 
Roggestraat, verzamelen om 19.15 
uur. 

Om 19.30 uur is het vertrek en 
wordt er een stille tocht langs de 
Stolpersteine gelopen. Op enkele 
plaatsen zullen er bloemen gelegd 
worden en één of meerdere 
gedichten worden voorgedragen. 

Het 4 en 5 mei Comité Doesburg 
nodigt alle Doesburgers uit om zich 
bij deze  herdenking aan te sluiten.


