
Kersten Hulpmiddelen heeft sinds kort 
een Hulpmiddelen Servicepunt. Hier kunt 
u terecht als u een kleine reparatie wilt 
laten uitvoeren aan uw Wmo-hulpmiddel 
of wanneer u vragen over het hulpmiddel 
hebt. 
Het spreekuur is iedere laatste dinsdag 
van de maand, van 10.00 tot 12.00 
uur aan de Turfhaven in Doesburg. 
Het is niet nodig om een afspraak te 

maken! Uiteraard worden de huidige 
coronamaatregelen in acht genomen.

Kleine reparaties
Met een servicepunt wordt het nog 
gemakkelijker voor inwoners van 
de gemeente Doesburg om kleine 
reparaties uit te laten voeren door een 
monteur van Kersten. Bijvoorbeeld het 
nakijken van de scootmobielbanden, 
het aanpassen van het rijprogramma of 
het controleren van een remblokje in de 
handbike. 

Voor grotere reparaties, zoals het 
repareren van een accu of een reparatie 
aan een hulpmiddel die u niet mee 
kunt nemen naar het servicepunt, kunt 
u telefonisch een afspraak maken via 
088 – 5509010. De monteur van Kersten 
Hulpmiddelen komt de reparatie 
vervolgens bij u thuis uitvoeren.

Telefonisch spreekuur voor vragen 
over het OV dagelijks bereikbaar

Bent u 55+ en hebt u vragen over reizen 
met het OV? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 
10. OV-ambassadeurs geven er antwoord 
op uw vragen over het gebruik van het 
OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen 
de OV-ambassadeurs. De provincie 
Gelderland vindt het belangrijk dat 
iedereen met het openbaar vervoer veilig 
en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven 
OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf 
ook op leeftijd, uitleg over reizen met 
trein en bus.   

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart 
aanvraagt of hoe de 40% korting voor 
samen reizen werkt? Wilt u meer weten 
over de Coronamaatregelen in het OV 

of juist informatie over verlenging van 
abonnement, keuzedagen en/of bent u 
(onverwacht) noodgedwongen afhankelijk 
van OV maar u weet nog niet hoe het 
werkt? Bel dan met een OV-ambassadeur 
tijdens het telefonisch spreekuur. 
De OV-ambassadeur neemt met u het 
antwoord door. Telefoonnummer:  
038 - 303 70 10 

-  Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur 

-  Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 
15.00 uur

-  Maandag en woensdag van 18.30 tot 
20.00 uur 

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur. De OV-ambassadeurs 
helpen u graag op weg!
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Spreekuur Kersten Hulpmiddelen Servicepunt:

elke laatste dinsdag v/d maand



BESTUURSVERGADERINGEN

Raadsvergadering
Op donderdag 21 oktober 2021 om 19:30 uur vergadert 
de gemeenteraad van Doesburg.

*  NB: M.i.v. oktober 2021 vergaderen raad en 
commissies weer fysiek in de Raadzaal van het 
stadhuis. Ook publiek en pers kunnen vergaderingen 
dan weer bijwonen. Maar heeft u Corona-gerelateerde 
klachten (bijv. neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius, 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak) laat u dan 
bij de GGD testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.  
De vergaderingen kunnen ook live gevolgd worden 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 
-  Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid de heer 

R. Kiburg
-  Mededelingen en vaststellen definitieve agenda
-  Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 

30 september 2021
-  Ingekomen stukken 

HAMERSTUKKEN:
-  Aanpassing verordening startersleningen 

BESPREEKSTUKKEN:
-  Benoeming in commissie MO en presidium
-  Warmtetransitie Visie ‘Doesburg aardgasvrij’.
-  Rondvraag raadsleden
-  Afscheid raadsleden G.E.N. de Jong en B.J.M. Korporaal

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:
10-10-2021   Veerpoortwal 12, het aanpassen van het 

bestaande bijgebouw
12-10-2021  Kerkstraat 11(a), het uitbreiden van het 

Lalique Museum
12-10-2021  Pastoor Blaisseweg 2, het aanbrengen van 

spouwmuurisolatie

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.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van maximaal zes weken:
14-10-2021  F D Rooseveltsingel 54 + 56, het plaatsen 

van een gedeelde dakkapel op het 
achterdakvlak 

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:
12-10-2021  Ooipoortstraat 44, het vervangen van een 

stalen balk en herstellen van het stucwerk

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:

08-10-2021 Eekstraat 13a, het bouwen van een woning
12-10-2021  Leigraafseweg 27, het slopen van 

de showroom en bouwen van een 
opslagruimte

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
14-10-2021  Veerpoortwal 1, het herstellen van twee 

schuiframen op de begane grond
14-10-2021  Boekholtstraat 18, het plaatsen van 

achterzetbeglazing

Bovenstaand 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.

Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg, 
integrale mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 26 oktober 2021 
vanaf 13:30 uur aan het stadhuis van Doesburg. Tijdens 
deze openbare zitting worden de nieuw ontvangen 
plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen 
en overige verzoeken die moeten voldoen aan redelijke 
eisen van welstand voor advies voorgelegd aan de 
integrale mandaatcommissie. Voor inlichtingen en/
of het maken van een afspraak kunt u voorafgaand 
aan deze zitting contact opnemen met het Wabo-loket 
0313 481410, bereikbaar ma. t/m do. van 9:00 tot 12:00 
uur. De definitieve agenda is circa twee dagen voor 
de vergaderdatum vanaf 12.00 uur te raadplegen op 
www.doesburg.nl onder – Wonen en leven – Huizen 
en bouwen – Welstand – Integrale mandaatzitting 
Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg.

Commissie Omgevingskwaliteit, volledige 
Commissie
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 27 oktober 2021. 
Tijdens deze openbare zitting worden de nieuw 
ontvangen plannen voor nieuwbouw, verbouw of andere 
plannen en overige verzoeken die moeten voldoen aan 
redelijke eisen van welstand voor advies voorgelegd 
aan de voltallige commissie. Voor inlichtingen en/of 
het maken van een afspraak kunt u voorafgaand aan 
deze zitting contact opnemen met het Wabo-loket 0313 
481410, bereikbaar ma. t/m do. van 9:00 tot 12:00 uur. 
De definitieve agenda met vergaderlocatie wordt circa 2 
dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de site 
van het Gelders Genootschap en is te raadplegen op 
www.geldersgenootschap.nl/agenda 

Indien nodig zullen de vergadering(en) digitaal worden 
afgehandeld. Meer informatie kunt u vragen via het 
Wabo-loket.

OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Jazz festival
Datum/tijdstip:  5 en 6 november van 12.00 tot 23.30 

uur en 7 november 2021 van 12.00  tot 
20.00 uur 

Locatie: (voor) markt 
Verzonden: 18 oktober 2021

Zaaknummer: Z/21/18333
Aanvrager: Truong Thu Phung
Verleend: Standplaatsvergunning 2022
Omschrijving: standplaats verkoop loempia’s
Dag/tijdstip:  zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur op de 

(voor)markt 
Locatie: Markt
Verzonden: 18 oktober 2021

Meldingen Horeca
Zaaknummer: Z/21/17977
Aanvrager: Doesburg Jazz Festival‘
Melding:  Incidentele festiviteit o.g.v. 

12-dagenregeling 
Datum: 5 t/m 7 november 2021
Locatie:  Proeverij De Stadstuin, Gildecafe, 

Restaurant Ongedwongen, Stadshotel 
Doesburg, Brasserie De Poort, 
Gasthuiskerk, Arsenaal en Loc17

Verzonden:  14 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.


