
Waardering voor mantelzorgers  
Het werk van mantelzorgers is belangrijk. 
Dankzij mantelzorgers krijgen veel mensen 
de nodige zorg en hulp. De gemeente 
Doesburg waardeert dit werk en geeft 
daarom aan elke mantelzorger een 
cadeaubon van de lokale Doesburgse 
ondernemers ter waarde van €100,-. Jonge 
mantelzorgers (jonger dan 25 jaar) krijgen 
een bon ter waarde van € 50,-.  

Aanmelden 
Als u de mantelzorg waardering wilt 
ontvangen, kunt u zich aanmelden bij 
de gemeente Doesburg. Vul hiervoor het 
digitale aanmeldformulier in via www.
doesburg.nl/form/mantelzorgcadeau. U 
heeft hiervoor een DigiD nodig. Heeft u 
hulp nodig bij het digitaal aanvragen van 
de mantelzorgwaardering dan kunt u 
terecht bij het digitaal café van Caleidoz. 

Deze vindt elke maandag en woensdag 
van 12:30 - 15:00 uur plaats op de Linie 4 
te Doesburg. Wilt u geen DigiD aanvragen, 
dan kunt u een afspraak maken met de 
gemeente Doesburg om uw ID-bewijs 
te overleggen. Stuur een mail naar 
aanmelding@doesburg.nl en wij nemen 
contact met u op. 
Let op: De zorgvrager, dat is de persoon 
waarvoor de mantelzorger zorgt, moet 

in de gemeente Doesburg wonen. De 
mantelzorger mag ook in een andere 
gemeente wonen. Er mag maximaal één 
mantelzorger per zorgvrager aangemeld 
worden. In een gezin kunnen meerdere 
jonge mantelzorgers zijn. U kunt daarom 
wel meerdere jonge mantelzorgers 
aanmelden. Met uw aanmelding verklaart 
u dat u langer dan 3 maanden minimaal 8 
uur mantelzorg per week verleent.

De toekomstvisie van Doesburg 
Sinds 2020 is gewerkt aan de Toekomstvisie 
voor Doesburg. Deze visie heeft als doel 
een zo goed mogelijke toekomst voor 
Doesburg en haar inwoners te creëren. Het 
is nu tijd voor de verdere uitwerking, 
waarbij wij ook weer rekenen op de 
inbreng van inwoners.  

De gemeenteraad van Doesburg heeft 
de drie pijlers uit de Toekomstvisie 
vastgesteld. Dit zijn: 
1.  Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- 

en vestigingsklimaat 
2.  Verbindende en 

versterkende sociale aanpak 
3.  Kwaliteitstoerisme en toegankelijke 

natuurrecreatie 

De Toekomstvisie is nog slechts op 
hoofdlijnen geformuleerd en moet samen 
inwoners verder uitgewerkt worden. Hierbij 
gelden de volgende uitgangspunten:| 
•  Samenhangende en wijkgerichte aanpak 

(per gebied)  
• Benutten kracht gemeente (Participatie)  
•  Duurzame en toekomstbestendige keuzes  

Het is belangrijk inzicht te hebben in 
hoe Doesburg zich in de toekomst zal 
ontwikkelen. Onze bevolking zal er in 
omvang en samenstelling in 2040 heel 
anders uit zien dan nu. Dat heeft gevolgen 
op allerlei maatschappelijke gebieden, 
zoals wonen, voorzieningenniveau, 

ruimtegebruik, mobiliteit en de 
onderwijs- en zorgvraag alsook onze 
gemeentefinanciën. Maar er zijn ook 
aspecten die bepaalde dingen kunnen 
compenseren of versterken. Het is van 
belang zowel de ontwikkeling als de te 
beïnvloeden factoren inzichtelijk te maken.   

Wat gaan we doen?  
De komende weken wordt gewerkt aan 
het in beeld brengen van scenario’s voor 
de toekomst en het handelingsperspectief 
(wat kan de gemeente doen om 
de toekomst van Doesburg te 
sturen). Samen met u willen wij het 
gesprek voeren over hoe Doesburg er in 
2040 uitziet en wat beïnvloedbaar is. Wij 
willen weten hoe u naar voorgestelde 
keuzes kijkt en wat wij als gemeente 
kunnen doen om de verschillende 
scenario’s waar te maken. Op basis van 
deze scenario’s kan het gesprek gevoerd 
worden over toekomstig Doesburg: ‘Welke 
stad willen en kunnen wij in 2040 zijn?’ 

De informatie wordt samengevat in 
een eenvoudig, beeldend eindproduct. 
Dit wordt met de stad gedeeld en het 
nieuwe collegeprogramma zal dit als 
basis gebruiken. Zodra er meer bekend 
is over de bijeenkomst zullen wij dat op 
onze website en in de Regiobode bekend 
maken. Zie voor meer informatie: www.
doesburg.nl/toekomstvisie-doesburg 

Maak een reis 
door de tijd!

Kom naar de SRV-wagen @Doesburg:
23 t/m 27 
november

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Extra coronamaatregelen,  
meer aandacht voor basisregels 

 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besmettingen moeten omlaag.  

Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht.  
De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

2 november 2021

Per 6 november ook:

In het openbaar vervoer. 

 

In het professioneel personenvervoer.

Deze adviezen gelden per direct:

Werk minstens de helft van de tijd thuis. 

 

Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

Per 6 november ook:

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes,  
perrons en stations, en op vliegvelden. 

 
In publieke binnenruimtes, zoals supermarkten en  
winkels. 

 
In het mbo en hbo en op universiteiten. 

 
Bij bezoek aan contactberoepen, zoals kappers en 
fysiotherapeuten. 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter afstand is  
een veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Horeca, zoals cafés en restaurants. 

 

Evenementen, zoals festivals en professionele  
sportwedstrijden. 

 

Kunst en cultuur, zoals theaters en bioscopen.

Terrassen. 

 

Doorstroomlocaties bij kunst en cultuur, zoals musea  
en monumenten. 
 

Doorstroomevenementen, zoals kermissen,  
met uitzondering van jeugdactiviteiten.  
 

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf  
18 jaar. 

 

Georganiseerde sportbeoefening op sportlocaties  
vanaf 18 jaar. 

 

Publiek bij amateursport vanaf 18 jaar.

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een 
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig:

Hier draag je verplicht een  
mondkapje:

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 
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Nieuws 
uit het stadhuis
10 noveMber 2021, week 45

Corona maatregelen aangescherpt
Het aantal coronapatiënten in 
ziekenhuizen neemt snel toe. Daarom 
is per 6 november op meer plekken een 
coronatoegangsbewijs en mondkapje 

verplicht. Zo ook op het stadhuis. Wij 
werken daarnaast nog steeds op 
afspraak. Bel met 0313 - 48 13 13 om een 
afspraak te maken.



BESTUURSVERGADERINGEN
Raadscommissies 
*  NB: Sinds oktober 2021 vergaderen raad en commissies 

weer fysiek in de Raadzaal van het stadhuis. Ook 
publiek en pers kunnen vergaderingen 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  
 

Gecombineerde commissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling / Bestuurs- en Organisatiezaken   
Dinsdag 9 november 2021, aanvang 19.30 uur   
Op de agenda staan de volgende punten:   
-  Wijziging regeling MGR Sociaal Domein Regio Centraal 

Gelderland en toevoeging module contractmanagement 
inburgering 

-  Agenda 2022 Groene Metropoolregio + intekenen vijf 
opgaven 

  
Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu    
Woensdag 10 november 2021, aanvang 19.30 uur   
Op de agenda staan de volgende punten:  
-  Brieven inzake terrassen  
-  Brieven inzake afvalroute incontinentiemateriaal en 

medisch afval 
-  Brief Woonservice IJsselland inzake locatie Horizon De 

Ooi 
-  Aanpassen beheerplan openbare verlichting 
-  Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool 
 
De vergaderingen zijn openbaar. Tijdens 
commissievergaderingen is de deur van het stadhuis tot 
21:00 uur geopend. 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 en 
terugkijken via internet  
Via de website: http://doesburg.raadsinformatie.nl/live 
kunt u vergaderingen live volgen en achteraf raadplegen.  
 
Spreekrecht inwoners  
Tijdens commissievergaderingen kunnen inwoners 
gebruik maken van hun spreekrecht. Na aanmelding bij 
de griffier kan een inwoner in vijf minuten dan zijn of 
haar mening verkondigen over een onderwerp dat op de 
agenda staat.   

Aanmelden insprekers 
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan kunt 
u zich aanmelden bij de griffier via (0313) 481 320 of via 
clugriffie@doesburg.nl.  

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

Verleende vergunningen / ontheffingen  
APV 
Zaaknummer: Z/21/18574 
Aanvrager: Museumtuin ‘t Olde Ras  
Verleend: Evenementenvergunning 
Evenement: Fruitshow 
Omschrijving: Expositie van fruit 
Datum/tijdstip:  13 en 14 november 2021 van 10.00 uur 

tot 17.00 uur 

Locatie: Paralllelweg Den Helder 1  
Verzonden: 8 november 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.

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
31-10-2021   Ooipoortstraat 69, het realiseren van 

een uitbouw, slopen en bouwen van 
bijgebouwen

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:
28-10-2021   het verwijderen van asbesthoudende 

onderdelen, aan de Van Brakellaan 10 t/m 
20 (even) en aan de Huygenlaan 2 t/m 14 
(even)

31-10-2021   Ooipoortstraat 69, het slopen van 
bijgebouwen

01-11-2021   Kraakselaan 19, 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.

Geaccepteerde melding(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
29-10-2021   het verwijderen van asbesthoudende 

onderdelen, aan de Van Brakellaan 10 t/m 
20 (even) en aan de Huygenlaan 2 t/m 14 
(even)

01-11-2021   Kraakselaan 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.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:
29-10-2021   Koppelweg, naast 1a, het bouwen van een 

woning met bijgebouw

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:
04-11-2021   Bergstraat 29 het verbouwen en uitvoeren 

van een dakrenovatie van de achterbouw

Bovenstaande besluit(en) is/zijn per direct van kracht.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
01-11-2021   Barend Ubbinkweg t.h.v. 2, het kappen van 

een dode lindeboom in de openbare ruimte
01-11-2021   Koppelweg t.h.v. 18, het kappen van een 

dode esdoorn in de openbare ruimte
01-11-2021   Hermaat 153, het kappen van een esdoorn 

in de voortuin

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

OVERIGE MEDEDELINGEN

Verkiezingen gemeenteraad 16 maart 2022 
Inschrijving aanduiding politieke groepering 
 
De burgemeester van Doesburg maakt op grond van het 
bepaalde in artikel G 3, lid 1, van de Kieswet bekend, 
dat politieke groeperingen die een vereniging zijn met 
volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken ten 
behoeve van de op 16 maart 2022 te houden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente, waarvoor de 
kandidaatstelling zal plaatshebben op 31 januari 2022, 
hun aanduiding daarvan in te schrijven in een register, dat 
door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt 
aangelegd. Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden 
gericht tot het centraal stembureau voor de verkiezing van 
de leden van de raad van deze gemeente, gevestigd bij 
het gemeentehuis van deze gemeente. Het verzoek dient 
uiterlijk op 20 december 2021 te zijn ontvangen. 
  
Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds 
bij de Kiesraad of het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden van provinciale staten 
is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te 
vragen. Politieke groeperingen die bij de voorgaande 
gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst 
hebben ingeleverd, hoeven eveneens geen inschrijving 
aan te vragen. 
 
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften 
betreffende de inschrijving worden op het gemeentehuis 
bij het KCC verstrekt. 

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.

‘Open je wereld’ voor pleegzorg 
In de week van 3 tot en met 10 november 
staan we tijdens de ‘week van de pleegzorg’ 
stil bij de aandacht en waardering voor 
pleegzorg. En vragen we aandacht voor het 
werven van nieuwe pleegouders.  
 
Pleegouders zijn van onschatbare waarde 

én heel hard nodig. We willen kinderen 
bij uithuisplaatsing zo thuis mogelijk 
opgevangen. We kunnen pleegzorg inzetten 
als noodmiddel (bijvoorbeeld bij een 
uithuisplaatsing), maar ook preventief om 
te zorgen dat kinderen uiteindelijk weer 
thuis kunnen wonen.  

Tekort aan pleegouders 
Op dit moment is er een groot tekort aan 
nieuwe pleegouders in de regio. Daarom 
vragen we aandacht voor pleegzorg 
om inwoners te inspireren en om na te 
gaan of het pleegouderschap ook iets 
voor hen zou kunnen zijn. De acties 

van de samenwerkende gemeenten en 
pleegzorgorganisaties wordt ondersteund 
door de campagne ‘Openjewereld.nu’. 
Via de website van www.openjewereld.
nu kunt u een peelgzorg-informatiepakket 
opvragen.


