
Woensdag 20 oktober vierde 
burgemeester Loes van der Meijs- van 
de Laar samen met 18 echtparen hun 
50e huwelijksjaar. Zij stonden samen stil 
bij het jaar 1970. 

Volgend jaar organiseert de gemeente 
een zelfde dag voor de echtparen die 
in 1971 zijn getrouwd. Bent u in 1971 
getrouwd? Dan krijgt u automatisch een 
uitnodiging van de gemeente Doesburg 
toegestuurd.

Tenminste 15 
integrale controles ten 
aanzien van onder andere 
horeca, supermarken, 
bedrijventerreinen en 
buitengebied, maar ook 
prostitutie en heling. 

Meer dan 142 
bedrijven zijn gecontroleerd.

RESULTATEN waaronder

Illegale bewoning

Illegale/onvergunde prostitutie

Milieuovertredingen

Overtredingen Alcoholwet

Overtredingen Bouwbesluit

Overtredingen bestemmingsplan
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Overtredingen Tabaks- en 
rookwarenwet
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  Gemeenten  
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  Belastingdienst

  Brandweer (VGGM)

  Douane

  Politie

  Liander

  Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit 
(NVWA) 

  Omgevingsdiensten

  Openbaar Ministerie

  Provincie Gelderland

  RIEC Oost-Nederland

DISTRICTELIJKE ACTIEWEEK ONDERMIJNING
Gelderland-Midden

PREVENTIE

�  Ondermijningsspeurtocht

�  Bewustwording en vergroten meldingsbereidheid  
via Meld Misdaad Anoniem

�  Knock and talk buitengebied

�  Voorlichting over het veilig verhuren van een pand

Ondermijning is criminaliteit waarbij de onderwereld 
gebruik maakt van de bovenwereld.  Ondermijning is 
georganiseerde criminaliteit dichtbij. Het is groter  
dan we denken. Het is dichter bij dan we denken.  
Onze inwoners hebben er last van. Veiligheidspartners 
werken in Gelderland-Midden samen aan het 
voorkomen en bestrijden van ondermijning.  
De aanpak van ondermijning is dan ook een  
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Samen Weerbaar

Scherpen-
zeel

Geslaagde actieweek tegen ondermijning in 

het district Gelderland-Midden

Tijdens de week van de veiligheid zijn 
door de veiligheidspartners in Gelderland-
Midden meerdere acties en integrale 
controles uitgevoerd om ondermijning 
te signaleren en aan te pakken. Bij het 
overgrote deel van de ondernemers 
bleken de zaken op orde te zijn. Tijdens  
de controles werden verschillende 
overtredingen geconstateerd en werd 
beter zicht verkregen op wat er in 
Gelderland-Midden speelt op het gebied 
van ondermijning.
 
Samenwerking Samen Weerbaar
Deze actieweek vond in samenwerking 
met Samen Weerbaar plaats. Om 
ondermijning tegen te gaan werken 
veiligheidspartners  in Gelderland-Midden 
integraal samen in het programma Samen 
Weerbaar. De partners binnen deze 
samenwerking zijn de vijftien gemeenten 
in Gelderland-Midden, Openbaar 
Ministerie, politie, Belastingdienst, 
Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum en de Provincie Gelderland. De 
speerpunten van Samen Weerbaar zijn de 
aanpak van drugscriminaliteit, witwassen, 
zorgfraude en mensenhandel.
 
Tijdens de controles sloten ook partners 
aan zoals de omgevingsdiensten, 
brandweer, Douane, Liander en de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 
Belang van integrale controles
Tijdens de actieweek ondermijning 
Gelderland-Midden (onderdeel 
van de week van de veiligheid van 
11 oktober tot en met 18 oktober 
2021) voerden veiligheidspartners 
meerdere integrale controles uit. Dat 
gebeurde op verschillende plekken, van 

bedrijventerreinen (in samenhang met 
het project Theseus (controleteam voor 
bedrijventerreinen) tot het buitengebied. 
Er is gecontroleerd op onder andere 
illegale/onvergunde prostitutie, 
drugscriminaliteit, alcoholverstrekking, 
brandveilig gebruik, illegale bewoning, 
fraude en witwassen.
 
Aanpak ondermijning
Criminelen uit de onderwereld maken 
steeds meer gebruik van diensten van 
de bovenwereld. Boven- en onderwereld 
raken zo met elkaar verweven. Door 
de vermenging van de onder- met de 
bovenwereld lijken criminelen soms 
onaantastbaar te zijn. Door deze 
ondermijning beïnvloeden criminelen 
onze samenleving. Om ondermijning 
aan te pakken werken de verschillende 
veiligheidspartners samen op de thema’s 
drugshandel, witwassen, mensenhandel 
en zorgfraude.

Door ondermijning samen aan te pakken 
door integrale controles uit te voeren, 
kunnen we naast strafrechtelijk vervolgen, 
bijvoorbeeld ook illegaal verkregen 
vermogen afpakken, waarschuwingen 
versturen, dwangsommen opleggen en 
panden sluiten. Zo maken we wijken en 
buurten weer veiliger.
 
Inwoners en ondernemers kunnen 
helpen door alert te blijven en te melden. 
Verdachte situaties kunnen altijd gemeld 
worden via 0900 8844. Anoniem melden 
kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 
7000 (gratis).
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Nieuws 
uit het stadhuis
27 oktobeR 2021, week 43

Doesburg staat tijdens Gouden Dag stil bij het jaar 1970



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
15-10-2021  Zanderskamp ong., het kappen van twee 

bomen in de openbare ruimte
15-10-2021  Beumerskamp ong., het kappen van vijf 

kersenbomen in de openbare ruimte
19-10-2021  Didamseweg ong., het kappen van een 

dode beuk in de openbare ruimte
19-10-2021  Zanderskamp ong., het kappen van vijf 

acacia’s in de openbare ruimte

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:
20-10-2021  Korte Veerpoortstraat 7, het realiseren van 

een tweede verdieping

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.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
18-10-2021  Gasthuisstraat 13 t/m 19, het renoveren 

van het dak
18-10-2021  Looiersweg ong., het tijdelijk opslaan van 

roerende zaken

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 VERGUNNINGEN

Verleende vergunningen / ontheffingen 

APV
Zaaknummer: Z/21/18300
Aanvrager: VOF Eckelboom-Smit
Verleend: Standplaatsvergunning
Omschrijving: verkoop oliebollen
Datum/tijdstip: 24 november t/m 31-12-2021 
Locatie: Markt (voormarkt)
Verzonden:  25 oktober 2021

Wet op de kansspelen
Zaaknummer: Z/21/18286
Aanvrager: Gildecafe
Verleend: Speelautomatenvergunning 2022
Locatie: Meipoortstraat 39k
Verzonden: 19 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.

Vrijwilliger van de maand oktober: 
Hans Wonink

Hans Wonink stond aan de wieg van 
Energie Coöperatie DoesWatt.
De lijfspreuk van de coöperatie: 
“Doesburgers laten zien dat anders 
omgaan met energie leuk kan zijn en 
heel goed is voor het milieu”, is ook hem 
op het lijf geschreven!! Hij is er wel een 
aantal dagen per week druk mee, in deze 
fase: leden zoeken die zonnepanelen 
op hun dak willen, contacten leggen en 
onderhouden met energieleveranciers 
en zonnepanelenleveranciers, de 
administratie doen en ga zo maar door. 
Toch vindt hij nog tijd om te rijden 

op de Plusbus en om mensen thuis 
te bezoeken en te adviseren als 
energiecoach van de gemeente 
Doesburg. Wat hem bij dit laatste 
vooral opvalt, is dat mensen vaak niet 
weten hoeveel energie hun gedrag en 
gewoontes kosten. Daar valt dan als 
eerste winst te behalen, mede dankzij 
de tips die hij kan geven! En ja, als je 
een echtgenote hebt die één van de 
oprichters is van het Naaiatelier voor 
Anderstaligen, dan spring je ook daar bij 
met hand- en spandiensten. Een echte 
Vrijwilliger van de Maand! 

Erepenning Doesburg voor
Anke Le Grand en Frank Lange
Burgemeester Loes van der Meijs-van 
de Laar reikte op vrijdag 22 oktober 
de Doesburgse erepenning uit aan 
mevrouw Le Grand en meneer Lange. 
Het echtpaar kreeg de erepenning als 
blijk van waardering voor hun jarenlange 
werk voor Podium Acanthus en hun 
maatschappelijke betrokkenheid. De 
burgemeester reikte de erepenning uit 
tijdens het laatste concert van Podium 
Acanthus. Na 20 jaar en meer dan 400 
concerten, stopt het echtpaar met de 
organisatie van de klassieke concerten in 
de stad.
 
Mevrouw Le Grand en meneer Lange 
zijn al meer dan 20 jaar betrokken bij 
het muzikale leven in Doesburg. In 1999 
startten zij samen “Stichting Podium 
Acanthus”, het Doesburgse podium voor 
klassieke kamermuziek. Meneer Lange 
was secretaris en penningmeester van de 
stichting en speelde zelf mee als cellist 
in het Pianokwartet Acanthus. Samen 

organiseerden zij meerdere keren per jaar 
een klassiek concert met professionele 
musici. Iedere 1e zondag van de 
maand, tijdens de Culturele Zondag, 
organiseerden ze een optreden door bijna 
afgestuurde musici van ArtEZ. Mevrouw 
Le Grand begeleide en adviseerde de 
jonge musici en zette haar pedagogische 
kwaliteiten als muziekdocent belangeloos 
voor hen in. Ook organiseert het echtpaar 
openbaar toegankelijke concerten door 
professionele ensembles en andere 
culturele activiteiten in hun eigen huis.
 
Maatschappelijke betrokkenheid
Naast de grote muzikale impact van het 
echtpaar, zetten zij zich ook in voor andere 
maatschappelijke doelen in Doesburg. Zo 
zijn zij betrokken of betrokken geweest 
bij de monumentenvereniging, lid van het 
comité Open Monumentendag Doesburg, 
de Archiefwerkgroep van de vereniging 
Stad en Ambt Doesborgh en de stichting 
Doesburgs Carillon.


