
Rijbewijskeuringen CBR in Doesburg
Een medische keuring voor het verlengen 
van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar 
of ouder bent, 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 
27 oktober en woensdag 24 november en 
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. Voor het laten invullen van 
een rapport oogarts gaat u naar www.
regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

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. 

Op 30 september heeft de gemeenteraad 
met algemene stemmen de beleidsnotitie 
vastgesteld met verruimende 
mogelijkheden voor het plaatsen van 
zonnepanelen en -collectoren op daken 
binnen het beschermde stadsgezicht van 
Doesburg. 
Deze beleidsnotitie voorziet in 
verruimend welstandsbeleid en hiermee 
zijn de indieningsvereisten voor een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning 
versoepeld. Ook heeft de raad besloten 
de legeskosten voor het plaatsen van 

zonnepanelen op daken te halveren. 
De nieuwe regels hebben wij in een 

infographic samengevat weergeven. 
De beleidsnotitie en infographic kunt 

u bekijken op www.doesburg.nl/
duurzaamheid.

Gezocht: vrijwilliger formulierenbrigade en Kredietbank
De Formulierenbrigade biedt gratis hulp 
bij het invullen van formulieren. De 
vrijwilliger van de Formulierenbrigade 
kijkt met inwoners mee waar men recht 
op heeft en helpt bij het aanvragen van 
regelingen.

Wat houdt het werk in?
De Formulierenbrigade richt zich op 
inwoners in de gemeente Doesburg met 
een laag inkomen. Zij worden geholpen 
met bijvoorbeeld het aanvragen van:
•  Kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen
• Bijzondere bijstand
•  Regelingen voor schoolgaande 

kinderen
• Individuele inkomenstoeslag
• En nog veel meer

De Formulierenbrigade
De Formulierenbrigade bestaat uit 
een groep geschoolde vrijwilligers. 

Er komen steeds meer aanvragen en 
daarom zoeken we versterking. Ben je 
handig in het opzoeken van informatie 
en het invullen van formulieren en vind 
je het leuk mensen op weg te helpen 
dan zijn we naar jou op zoek. Je krijgt 
passende scholing en wordt ingewerkt 
door een ervaren medewerker van de 
Formulierenbrigade. 

Meer informatie
Denk je dit is misschien iets voor mij, 
neem contact op met sociaal werker 
Wilma Langeveld voor een kennismaking 
via 06-12292712 of w.langeveld@
caleidoz.nl.

Kun jij orde scheppen in een financiële 
chaos?
Mensen raken soms verstrikt in hun 
financiële besognes. Werkeloosheid, 
scheidingsprocedures of gewoon 
niet goed met geld kunnen omgaan. 

Kredietbank Nederland zoekt vrijwilligers 
om mensen te helpen orde in de 
financiële chaos te scheppen. 

Elke vrijwilliger begeleidt een of meer 
vaste cliënten. Als vrijwilliger help je 
mensen met hun administratie. Je neemt 
de, vaak ongeopende, correspondentie 
met hen door en geeft uitleg over de 
inhoud. Je maakt de administratie weer 
overzichtelijk en helpt met het vinden 
van oplossingen. Je neemt contact op 
met instanties, helpt met het invullen van 
ingewikkelde formulieren, kijkt mee waar 
eventueel bezuinigd kan worden. 

Denk jij dat je dat varkentje wel 
kunt wassen? Is de huishoudelijke 
administratie gesneden koek voor jou en 
zie jij het vinden van oplossingen voor 
anderen als een inspirerende bezigheid? 
Word dan vrijwilliger! Sommige inwoners 
van Doesburg kunnen je hulp goed 

gebruiken! Wat we van je vragen is in 
ieder geval gezond verstand en een 
paar uurtjes per week van je vrije tijd. Je 
communiceert makkelijk op verschillende 
niveaus en uiteraard is integriteit een 
onmisbare eigenschap voor deze taak!

Wat je ervoor terugkrijgt, is in ieder 
geval voldoening als je weer iemand 
uit de puree hebt kunnen helpen. Je 
krijgt leuke collega’s, begeleiding, een 
vrijwilligerscontract en een maandelijkse 
vergoeding van € 10,00 voor onkosten. 
Daarnaast organiseren we 2 keer per 
jaar een bijeenkomst om kennis te delen, 
even bij te praten en nieuwe plannen te 
maken.

Reageren
Stuur je reactie dan naar doesburg@kbnl.
nl ov.v. “vrijwilligerswerk” Voor informatie 
kun je bellen met onze klantmanager in 
Doesburg, Marjon Florijn: 0612581054. 
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Meer ruimte voor zonnepanelen 
in rijksbeschermd stadsgezicht

Wat is nieuW?Wat blijft 
hetzelfde?

specifiek voor monuMenten geldt:

Verlaging
legeskosten

Wat Moet ik 
aanleveren?

Wilt u
zonnepanelen

plaatsen? 

Dit zijn Dan de uitgangspunten:

Behoud van de cultuurhistorische en 
visueel esthetische waarden van het 

stadsgezicht

Vraag niet direct een vergunning aan, 
maar laat uw plan eerst informeel toetsen 

door de gemeente (een vooroverleg). Zo 
voorkomt u dat er legeskosten verrekend 

worden terwijl de aanvraag mogelijk niet 
past binnen het nieuwe beleid. Maar let 

wel: uiteindelijk is voor het plaatsen van 
zonnepanelen in beschermd gezicht altijd 

een vergunning nodig.

Maak op ooghoogte enkele foto’s vanaf openbaar toegankelijk gebied; het beeld zoals door iedereen 
kan worden ervaren. 

Vraag uw leverancier van de zonnepanelen vervolgens of het mogelijk is om naast de gebruikelijke 
offerte met het legplan en de productinformatie (type, kleur, etc.) om de gewenste panelen (het 

legplan) in de foto aan te geven (fotomontage) voor zover de zonnepanelen natuurlijk zichtbaar 
zullen zijn. Indien dit voldoende inzicht biedt kunnen bouwkundige tekeningen achterwege blijven. 

Bij het plaatsen van zonnepanelen op een monument wordt gevraagd om aan te geven hoe de panelen 
worden gemonteerd. 

Bij uitzondering blijft de mogelijkheid bestaan dat extra gegevens nodig zijn om de aanvraag te kunnen 
beoordelen in relatie tot de monumentale waarden en de waarde van het beschermde stadsgezicht.

BIJ WONINGBLOKKEN; PLAATSEN VOLGENS EEN 
SERIEMATIG ONTWERP 

1 PAN ONDER DE NOKPAN PLAATSEN 
EN EÉN SOORT PANELEN PER DAK, 

ZONDER ZICHTBAAR RASTER OF 
LICHTE ACCENTEN

OP ZIJDAKVLAKKEN; 1 METER VANAF 
DE VOORGEVELROOILIJN 

KLEUR AFSTEMMEN OP HET DAKVLAK; 
MATZWART OP DONKERE DAKEN EN ROESTBRUIN OP RODE DAKEN 

PLAATSEN IN ÉÉN RICHTING, 
EVENWIJDIG AAN HET DAK EN 

CLUSTEREN TOT EEN RECHTHOEKIG 
VLAK OF STROOK

Behoud van historische materialen, 
detailleringen en constructies

Ingrepen moeten reversibel zijn

Geen zonnepanelen op daken met een 
bijzonder vorm of afwerking 

Het straatbeeld gevarieerd is en de bebouwing niet historisch (na 1955).

Er is sprake is van een achterkantsituatie. 
De zonnepanelen zijn hier minder storend of alleen zichtbaar vanaf grotere afstand.

De zonnepanelen zijn geplaatst op een zijdakvlak - geen zijdakvlak van een hoekpand - en 
beperkt zichtbaar vanaf openbaar toegankelijk gebied, omdat het pand deel uitmaakt van een 

aaneengesloten straatwand bestaande uit bebouwing van ongeveer gelijke hoogte. 

ga voor alle voorwaarden en voorbeeldsituaties van de uitgangspunten naar wwW.doesburg.nl/duurzaaMheid

De huidige mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen in het rijks-
beschermde stadsgezicht van Doesburg zijn beperkt; geen zonnepanelen 
in zicht vanaf openbare gebied. De gemeente wil meer ruimte bieden en 
komt zo tegemoet aan de wens van bewoners en pandeigenaren van een 
(monumentaal) pand in de binnenstad om ook hun eigen bijdrage te leveren 

aan de verduurzaming. Maar zowel bewoners als de gemeente hechten 
ook veel waarde aan het bestaande historische bebouwingsbeeld. Bewo-
ners en pandeigenaren zijn daarom betrokken bij het opstellen van nieuwe 
uitgangspunten. Met als doel: meer ruimte bieden voor het plaatsen van 
zonnepanelen zonder dat het stadsgezicht onevenredig wordt aantast.

panelen mogen zichtbaar zijn als:

Om het plaatsen van zonnepanelen op 
daken te stimuleren wordt 50% van de 

oorspronkelijke leges in rekening 
gebracht.

BIJ SCHILDKAPPEN ONDER  
(DE VERTICALE PROJECTIE VAN)  

DE NOK PLAATSEN
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Verruimende mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
29-09-2021  Bergstraat 29, het verbouwen en uitvoeren 

van een dakrenovatie van de achterbouw
01-10-2021  Burgemeester Nahuyssingel 23, het 

aanbrengen van een geïsoleerde 
funderingsvloer en wijzigen van 
buitenkozijnen

01-10-2021  Boekholtstraat 18, het plaatsen van 
achterzetbeglazing

01-10-2021  Koppelweg ong., het bouwen van 7 gezins- 
en 6 levensloopbestendige woningen

06-10-2021  Kerkstraat 7, het vervangen van ramen en 
plaatse van louvre luiken

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:
30-09-2021  Contre Escarpe 6, het verwijderen van 

asbesthoudende golfplaten

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

Geaccepteerde melding(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
01-10-2021  Contre Escarpe 6, het verwijderen van 

asbesthoudende golfplaten
05-10-2021  Gasthuisstraat 13 t/m 19, 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:
30-09-2021  Koepoortwal 11, het vervangen van een 

kozijn
05-10-2021  Meipoortstraat 15, het plaatsen van dubbel 

glas en ventilatieroosters

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 

plannen de vergunning verleend op:
04-10-2021  Koepoortstraat 40, het uitvoeren van diverse 

(verbouw)werkzaamheden
04-10-2021  Markt 2, het moderniseren van de antenne 

installatie van T-Mobile
Bovenstaande besluiten zijn 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.
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.

Verleende vergunningen / ontheffingen  APV en Horeca
APV
Zaaknummer: Z/21/18129
Aanvrager: Webbe Food
Verleend: Standplaatsvergunning
Omschrijving:  infostand en frietkraam t.g.v. Doesburg 

Jazz festival
Datum/tijdstip:  6 november van 12.00 tot 23.30 uur en 7 

november 2021 van 12.00 uur tot 20.00 
uur 

Locatie: (voor) markt 
Verzonden: 7 oktober 2021

Zaaknummer: Z/21/17961
Aanvrager: Visspecialist Sebastiaan Giesbeek
Verleend: Standplaatsvergunning 2022
Omschrijving:  Standplaatsvergunning Burg. Keiserplein 

en (voor)Markt
Dag/tijdstip:  donderdag van 13.00 tot 18.00 uur op 

Burg. Keiserplein en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur op de (voor)markt 

Locatie: (voor) markt 
Verzonden: 8 oktober 2021

Zaaknummer: Z/21/16737
Aanvrager: Loc17 B.V.
Verleend: Evenementenvergunning
Evenement: Muziekfeest Dojok let’s meet again
Omschrijving:  Reünie voor alle mensen die vroeger in 

hun jeugd in het weekend naar DOJOK 
gingen. 

Datum/tijdstip:  29 oktober 2021 van 20.00 uur tot 24.00 
uur (muziek tot 23.30 uur)

Locatie:  Turfhaven 1
Verzonden: 11 oktober 2021

Zaaknummer: Z/21/017875
Aanvrager:  Cambio
Verleend: Evenementenvergunning
Evenement:  Halloween Spooktocht
Omschrijving:  Halloween spooktocht voor alle leeftijden
Datum/tijdstip:  30 oktober 2021 van 09.00 tot 31 oktober 

2021 01.00 uur
Locatie:  Jongerencentrum 0313 (binnen en eigen 

parkeerterrein)
Verzonden: 11 oktober 2021

Meldingen Horeca
Zaaknummer: Z/21/017749
Aanvrager: ‘t Gildecafé
Melding:  Incidentele festiviteit o.g.v. 

12-dagenregeling 
Datum:  zaterdag 23 oktober 2021 van 14.00 tot 

23.30 uur
Locatie : Meipoortstraat 39k
Verzonden:  8 oktober 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.

 Wat vindt u van het bestemmingsplan ‘Koppelweg 18’? 
De gemeenteraad van Doesburg nam in 
de vergadering van 30 september 2021 
een besluit over het bestemmingsplan 
‘Koppelweg 18’. Ten behoeve van 
dit besluit heeft het college van 
burgemeester en wethouders eerder 
een hogere grenswaarde voor het 
wegverkeerslawaai vastgesteld. Over 
beide besluiten informeren we u hierbij. 

Om welke ontwikkeling gaat het?
Het bestemmingsplan voorziet, in 
navolging van de herontwikkeling 
van het voormalige bedrijventerrein 
Koppelweg tot een woonlocatie, in 
het merendeel van de bestaande 
bedrijfsgebouwen te slopen, de 
bestaande woning te behouden en 
twee nieuwe vrijstaande woningen te 
realiseren. In de toekomstige situatie 
verdwijnen de bedrijfsmogelijkheden 
van het plangebied. Door aansluiting 
op de beeldkwaliteitskaders van 
de herontwikkelingslocaties aan 
weeszijden van het plangebied wordt 
een samenhangend geheel gecreëerd 
en de gebiedsontwikkeling versterkt. 
Omdat de ontwikkeling niet binnen het 
voorgaande bestemmingsplan past, is 
het bestemmingsplan ‘Koppelweg 18’ 
opgesteld. 

Wat verandert er nog meer?
Ten gevolge van het wegverkeerslawaai 
over de Koppelweg wordt de 
voorkeursgrenswaarde op een nieuw 
te bouwen woning overschreden. De 
maximale te ontheffen geluidbelasting 
wordt echter niet overschreden. Op 
grond van de Wet geluidhinder (Wgh) 
heeft het college van burgemeester en 
wethouders in haar vergadering van 
24 augustus 2021 besloten een hogere 
grenswaarde voor het wegverkeerslawaai 
vast te stellen ten behoeve van het 
nieuwe bestemmingsplan.

Het ontwerpbesluit heeft tezamen met 
het ontwerpbestemmingsplan vanaf 
donderdag 25 maart 2021 gedurende 
zes weken ter inzage gelegen. Op het 
ontwerpbesluit is geen zienswijze 
ingediend, waardoor deze ongewijzigd is 
vastgesteld.

Wat als u hierover meer wilt weten?
Het bestemmingsplan met bijbehorende 
papieren ligt vanaf donderdag 14 oktober 
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.

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 bestemmingsplan kunt u ook 
bekijken via www.ruimtelijkeplannen.
nl. Ga naar “plannen zoeken” en kies 
zoekingang plannaam of –nummer. Vul 
vervolgens nummer NL.IMRO.0221.
BPL20002HMO-VA01 in. 

Wat gebeurt er als niemand reageert?
Dan geldt het bestemmingsplan zodra de 
zes weken reactietijd voorbij zijn. 

Wat als u het niet eens bent met de 
veranderingen?
Heeft deze verandering gevolgen voor u? 
En gaf u uw mening op tijd door toen de 
plannen nog in de ontwerpfase zaten? Of 
kon u er in het redelijke niets aan doen 
dat u uw mening niet gaf? Dan hebt u 
vanaf donderdag 14 oktober 2021 zes 
weken de tijd een klacht in te sturen. Dit 
heet: in beroep gaan. Dat doet u door 
een brief (beroepschrift) te sturen naar 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
in Den Haag.

Ten behoeve van het besluit vaststelling 
hogere grenswaarde wegverkeerslawaai 
dient u het beroepschrift in te dienen 
bij: Rechtbank Gelderland, Team 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem.

Vraag meteen om uitstel
Als u een brief/beroepschrift opstuurde, 
vraag dan daarnaast om uitstel van 
de veranderplannen. Dat doet u 
bij de voorzitter van de Raad van 
State. Dit heet officieel: verzoek om 
voorlopige voorziening/schorsing. Het 
bestemmingsplan gaat dan pas gelden 
als de Raad van State over uw uitstel 
en klacht beslist. Uitstel vragen doet u 
via het eerdergenoemde adres in Den 
Haag. Voor dit uitstel betaalt u kosten, 
zogeheten griffierecht.
Ten behoeve van het besluit vaststelling 
hogere grenswaarde wegverkeerslawaai 
dient u het verzoek om voorlopige 
voorziening in te dienen bij: Rechtbank 
Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.

Meer weten?
Maak dan een afspraak met de heer J. 
Bloemendal via telefoonnummer (0313) 
481 387.


