
Toeslag bij kort van tevoren reserveren Avan
Avan deed een marktonderzoek naar 
verschillende maatregelen die er voor 
kunnen zorgen dat het bedrijf ook op 
de langere termijn vervoer kan blijven 
leveren. Enkele van deze maatregelen 
worden in de komende jaren 
ingevoerd. De maatregel ‘Toeslag bij 
kort van tevoren reserveren’ gaat per 1 
januari 2022 al in bij  Wmo-vervoer.
 
Wat betekent de toeslag bij kort van 
tevoren reserveren voor u? 
Hoe eerder reizigers hun rit boeken, hoe 
efficiënter de vervoerders een planning 
kunnen maken. Daarom rekent Avan 

vanaf 1 januari 2022 een toeslag van het 
opstaptarief (€0,99 in 2021) wanneer u 
binnen 3 tot 1 uur voor de afgesproken 
ophaaltijd uw afspraak wijzigt of 
annuleert. 
 
Hoe werkt het?  
Als u bijvoorbeeld een rit wilt reserveren 
met een ophaaltijd om 13.00 uur, dan 
kunt u de rit tot 10.00 uur boeken zonder 
een extra toeslag te betalen. Boekt u de 
rit tussen 10.00 uur en 12.00 uur, dan 
betaalt u per reiziger eenmaal extra het 
opstaptarief. 

De toeslag geldt voor iedere persoon die 
een eigen bijdrage betaalt, dus ook voor 
medereizigers of een sociaal begeleider. 
Kinderen onder de 3 jaar en medisch 
begeleiders betalen geen eigen bijdrage 
en betalen dus ook geen toeslag. 

De toeslag geldt ook wanneer u binnen 
drie uur voor vertrek een wijziging 
doorgeeft die van invloed is op uw 
reis. Dat kan een gewijzigde vertrektijd 
of locatie zijn, maar ook een extra 
medereiziger of hulpmiddel (bijvoorbeeld 
rolstoel). 
 

Uitzondering voor ziekenhuisbezoek 
Bij afspraken in het ziekenhuis is een 
eindtijd niet altijd voorspelbaar. Daarom 
wordt er een uitzondering gemaakt 
voor het boeken van de terugrit vanuit 
ziekenhuizen. Wilt u een rit boeken vanuit 
het ziekenhuis naar huis, dan kan dit tot 
1 uur van tevoren zonder dat de toeslag 
geldt. 
Heeft u een rit gereserveerd en komt 
er geen taxichauffeur? Dan kunt u nog 
steeds met de calamiteitenlijn bellen en 
zal er binnen 30 minuten alsnog een taxi 
gestuurd worden. De toeslag geldt dan 
niet.

Vrijwilligers van de maand November: 
De Boomgaardgroep Beinum  

Begonnen in 2013 met een paar 
vrijwilligers, is de vaste kern nu 
uitgegroeid tot 10 personen. Helaas 
waren er maar 5 aanwezig op het 
moment van het interview (foto) Samen 
beheren zij de boomgaard van de 
voormalige Boerderij Albers in Beinum.  

Elke dinsdagmorgen is de groep hier 
aan het werk. Maaien, snoeien, plukken, 
enzovoort, enzovoort. Genoeg te doen! 
Bijzonder in deze boomgaard zijn de 
oude perenbomen en een oude zoete 
appelboom. Maar ook dat de boomgaard 
open is voor publiek: bessen, appels, 
peren, alles kun je er rapen en plukken. 

En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. 
Gelukkig wel zorgvuldig! Basisscholen 
leiden er zelfs hun jongste leerlingen 
rond en de imkervereniging heeft er een 
bijenkorf staan. 

De grond is eigendom van de 
gemeente en die zorgt ook voor enige 
ondersteuning, bijvoorbeeld met een 
snoeicursus. Maar wil de groep een 
bepaalde, bijzondere boom vervangen, 
dan organiseert ze zelf een loterij onder 
de Vrienden van de Boomgaard. En 
ook als er brandstof nodig is voor de 
maaimachines, kan de groep een beroep 
doen op die Vrienden van de Boomgaard! 

Gedichten van iedereen te zien bij 
Buurtacademie

Stadhuis op 25 november tot 
13:00 uur geopend
Het stadhuis is donderdag 25 november 
tot 13:00 uur geopend. In de middag kunt 
u ons niet bereiken. Vrijdagochtend zitten 
onze medewerkers vanaf 8:00 uur weer 

klaar om uw vragen te beantwoorden. 
Onze excuses voor het eventuele 
ongemak.

Stroken karton met woorden erop, en 
schuiven maar. Tijdens de IJsselbiënnale 
was de Doesburgse dichter Marion 
Steur elke zaterdagmiddag met de 
woordenwaadplaats te vinden aan het 
einde van de IJsselkade. Iedereen was 
er welkom om woorden uit de berg 
te kiezen en aan elkaar te leggen.  Uit 

alles wat op een middag bijeen werd 
geschoven, schreef de Doesburgse 
dichter Marion Steur een gedicht. 
Deze gedichten zijn nu te zien bij 
de Buurtacademie aan de Linie in 
Doesburg.

De IJsselbiënnale duurde van 19 
juni tot en met 18 september en zo 
leverde de woordenwaadplaats 14 
zaterdaggedichten op. Marion schreef ze 
op handgeschept papier met een veer 
die ze aan de IJssel vond. 

Veel mensen van alle leeftijden leverden 
een bijdrage aan de woordenwaadplaats. 
IJsselbiënnalebezoekers vanuit het 
hele land, maar ook heel veel mensen 
uit Doesburg die even naar het water 
kwamen kijken. Voor alle gedichten is 
uit dezelfde woorden geput. Toch ze zijn 
allemaal anders. 

De gedichten van de woordenwaadplaats 
zijn van ons allemaal. In de 
Buuracademie hangen ze in de boom en 
zijn ze tot en met 5 december te zien. 
 
www.papierenvliegtuig.eu/
uncategorized/woordenwaadplaats/
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BESTUURSVERGADERINGEN

Raadsvergadering 
Op donderdag 25 november 2021 om 19:30 uur 
vergadert de gemeenteraad van Doesburg. 
*  NB: de raad vergadert DIGITAAL. Publiek en pers 

kunnen de vergadering live volgen 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, mededelingen en vaststellen definitieve 

agenda 
-  Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen 

van 21 oktober en 4 november 2021 
-  Aanpassing afschrijvingstabel financiële verordening 

2020 
-  Kapitaalverstrekking Alliander 
-  Wijziging regeling MGR Sociaal Domein Regio Centraal 

Gelderland en toevoeging module contractmanagement 
inburgering 

-  Aanpassen beheerplan openbare verlichting 
-  Benoemingen in raadscommissies en presidium 
-  Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool 
-  Agenda 2022 Groene Metropoolregio + intekenen vijf 

opgavens 
-  Rondvraag raadsleden 
 
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:
11-11-2021   Meipoortstraat 25, verbouwen van de 

bovenwoning
16-11-2021  Koepoortstraat 22, plaatsen van 

zonnepanelen op het dak

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:
11-11-2021  Meipoortstraat 25, verwijderen van meer 

dan 10 m³ sloopafval

Geaccepteerde melding(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
12-11-2021  Meipoortstraat 25, verwijderen van meer 

dan 10 m³ sloopafval

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

Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 

plannen de vergunning geweigerd op:
18-11-2021  Koppelweg naast 1a , bouwen van een 

woning met bijgebouw

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
17-11-2021  Veerpoortwal 12, aanpassen van het 

bestaande bijgebouw

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.

Vanwege de corona maatregelen is het niet mogelijk om 
fysiek stukken in te zien bij het Wabo-loket. 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.

APV
Zaaknummer: Z/21//017819
Aanvrager:  Midwinterhoorngroep Doesburg  
Verleend: Evenementenvergunning 
Evenement:  Midwinterhoornwandeling 
Omschrijving: Wandelroutes van 7 en 10 km 
Datum/tijdstip: 28 november 2021 van 9.30 tot 16.00 uur 
Locatie: Doesburg 
 
Route 7 km: start clubgebouw de Harmonie, 
Grotenhuysstraat, van Brakellaan, van Middachtenweg, 
Coehoornsingel, Wilhelminastraat, Kraakselaan, de 
Linie, Halve Maanweg, Barend Ubbinkweg, IJsselkade, 
Veerpoortdijk, Contre Escarpe, Burg. Fluigi van 
Aspermontlaan, Koepoortdijk, Heilige Geeststeeg, 
Koetsveldstraat, Roggestraat, Kleine Kerksteeg, 
Torensteeg, Kosterstraat, Kerkstraat, Kloosterstraat, 
Ooipoortstraat, Helmichstraat, Zandbergstraat, 
Meipoortstraat, Oliemolensteeg, Bergstraat, 
Meipoortwal, Snijdersgang, Boekholtstraat, Heerenstraat, 
Gasthuisstraat, Koepoortstraat, Hoogestraat, 
Nieuwstraat, Putpad, Burg. Nahuyssingel, clubgebouw de 
Harmonie.

Route 10 km: start clubgebouw de Harmonie, 
Grotenhuysstraat, van Brakellaan, van Middachtenweg, 
Panovenweg, Grietstraat, Zomerweg, Kraakselaan, de 
Linie, Halve Maanweg, Barend Ubbinkweg, IJsselkade, 
Veerpoortdijk, Contre Escarpe, Burg. Fluigi van 
Aspermontlaan, Koepoortdijk, Heilige Geeststeeg, 
Koetsveldstraat, Roggestraat, Kleine Kerksteeg, 
Torensteeg, Kosterstraat, Kerkstraat, Kloosterstraat, 
Ooipoortstraat, Helmichstraat, Zandbergstraat, 
Meipoortstraat, Oliemolensteeg, Bergstraat, 
Meipoortwal, Snijdersgang, Boekholtstraat, Heerenstraat, 
Gasthuisstraat, Koepoortstraat, Hoogestraat, 
Nieuwstraat, Putpad, Burg. Nahuyssingel, clubgebouw de 
Harmonie.

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.

Tijdelijk verzoek aan reizigers van Avan
Avan kampt met een personeelstekort. En net als bij 
andere sectoren is het ziekteverzuim hoog. Hierdoor is het 
lastig om voldoende chauffeurs te vinden die alle ritten 
kunnen rijden. Om het vervoer zo goed mogelijk te laten 
verlopen, vraagt Avan het volgende aan haar reizigers:
Maak – waar mogelijk - doordeweeks pas na 10.00 uur 
’s ochtends gebruik van Avan. Ritten in het kader van 
ziekenhuisafspraken, uitvaarten en bruiloften hebben 
voorrang.

Boek ritten zo ver mogelijk van tevoren. Zo kan Avan een 
goede planning maken.
Annuleer geboekte rit(ten) bij voorkeur zo snel mogelijk.
Boek online. Ook bij het callcenter is een hoog 
ziekteverzuim. Hierdoor staat u mogelijk langer in de 
wacht. Op www.avan-vervoer.nl/boek-uw-rit staat een 
filmpje met uitleg hoe u online kunt boeken.
Kijk voor meer informatie en voor actuele maatregelen op 
de website www.avan-vervoer.nl/nieuws.


