
Afronding Omgevingsplan 
Beinum

Eind 2018 startten we in Doesburg 
met een uniek project ‘Omgevingsplan 
Beinum’. Na een sollicitatieprocedure 
in de wijk, kwamen 3 bewoners 
van Beinum in de projectgroep om 
samen met ambtenaren en experts te 
onderzoeken wat het omgevingsplan 
Beinum allemaal kon betekenen. Dit als 
experiment, vooruitlopend op de nieuwe 
Omgevingswet. De projectgroep hield 
zich bezig met wat inwoners wilden op 
dit gebied. Wilden de inwoners minder 
regelgeving of juist meer en welke 
rol van de gemeente zou hier in de 
toekomst bij passen? Onderwerpen als 
vergunningsvrije bomenkap, bouwen en 
gebruik van de woning kwamen aan de 
orde, maar ook of de welstandsplicht 
noodzakelijk bleef. Heel veel inwoners 
vertelden hun wensen. Hier is veel van 

geleerd. De conclusie na consulteren van 
vele inwoners is dat op dit moment weinig 
verandering in deze wijk gewenst is op het 
gebied van (loslaten) van regelgeving en 
(aanvragen van) vergunningen. De input 
wordt gebruikt voor het verder uitrollen 
van de Omgevingswet in Doesburg. 
De gemeente sluit hiermee het project 
omgevingsplan Beinum af en past voor 
deze wijk niets aan. Deze winter gaat een 
projectgroep verder met het opstellen 
van een omgevingsplan voor de wijken 
Molenveld / De Ooi. Naast regelgeving 
zal hier ook veel aandacht geschonken 
worden aan het thema gezondheid.

Alle inwoners van Beinum, en in het 
speciaal onze projectgroepleden uit de 
wijk, danken wij heel hartelijk voor hun 
medewerking!

Energiebespaarboxen worden thuisbezorgd 
Alle inwoners die een energiebespaarbox 
hebben gereserveerd nav de 
bespaaractie afgelopen maand krijgen 
deze box in de komende drie weken 
thuisbezorgd. In verband met de huidige 
coronamaatregelen hoeft deze niet 
opgehaald te worden, maar brengen we 
deze naar je toe.
Ben je niet thuis op het moment van 
bezorging, dan krijg je een kaartje in de 

bus en kan je een afspraak maken voor de 
bezorging van de energiebespaarbox op 
een moment dat je wel thuis bent.
Wij wensen je heel veel plezier met de 
energiebespaarbox!

Deze actie is in samenwerking met 
Woonservice IJsselland en uitgevoerd 
door Agem Energieloket.

vragen?
www.ggdgm.nl 0800 - 8446 000

vragen?
www.ggdgm.nl 0800 - 8446 000

vragen?
www.ggdgm.nl 0800 - 8446 000

Snel, simpel & dichtbijSnel, simpel & dichtbij
je coronavaccin halenje coronavaccin halen

GGD Gelderland-Midden prikt met de vaccinatiebus GGD Gelderland-Midden prikt met de vaccinatiebus 
in de wijk. Zodat inwoners die een prik willen zonder in de wijk. Zodat inwoners die een prik willen zonder 
afspraak direct dichtbij gevaccineerd worden. In de afspraak direct dichtbij gevaccineerd worden. In de 
vaccinatiebus kunt u zowel het Janssen-vaccin als het vaccinatiebus kunt u zowel het Janssen-vaccin als het 
Pfizer-vaccin krijgen. Vergeet niet om uw ID-bewijs 
en mondkapje mee te nemen!

Janssen-vaccin: Hiervan is maar 1 prik nodig. Dit 
vaccin is er vanaf 18 jaar. Jongeren onder de 18 
krijgen automatisch het Pfizer-vaccin in de bus.

Pfizer-vaccin: Iedereen vanaf 12 jaar mag dit Iedereen vanaf 12 jaar mag dit 
vaccin krijgen. In de vaccinatiebus maken we bij vaccin krijgen. In de vaccinatiebus maken we bij 
de eerste Pfizer-vaccinatie meteen een afspraak de eerste Pfizer-vaccinatie meteen een afspraak 
voor de tweede prik. Bij Pfizer zijn namelijk 2 voor de tweede prik. Bij Pfizer zijn namelijk 2 
prikken nodig voor volledige vaccinatie.prikken nodig voor volledige vaccinatie.

Wist u dat...
We ook prikangst-uren en pop-up testlocaties We ook prikangst-uren en pop-up testlocaties 
hebben. Heeft u prikangst of zoekt u een GGD-hebben. Heeft u prikangst of zoekt u een GGD-
testlocatie in de buurt? Scan de QR-code hierboven testlocatie in de buurt? Scan de QR-code hierboven 
en bekijk snel het complete schema.en bekijk snel het complete schema.

vragen?
www.ggdgm.nl 0800 - 8446 000

Waar en 
wanneer?

Doesburg Centrum
Kloostertuin 21
  1 december van 10.00-16.00 uur
22 december van 10.00-16.00 uur

bus en kan je een afspraak maken voor de 
bezorging van de energiebespaarbox op 
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BESTUURSVERGADERINGEN

Raadscommissies
*  NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis 

vergaderen raad en commissies digitaal. Publiek en 
pers kunnen vergaderingen gedurende deze crisis niet 
bijwonen in de Raadszaal. De vergaderingen kunnen wel 
live gevolgd worden via de website: https://doesburg.
raadsinformatie.nl/live. Nadere informatie bij mevr. D. 
Voorhof, tel. 0313-481320 / diana.voorhof@doesburg.nl

Gecombineerde commissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling / Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu / Bestuurs- en Organisatiezaken  
Dinsdag 30 november 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
-  Vaststellen regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022’
-  Toekomst Wsw Scalabor
-  Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO DRAN
-  Terugkoppeling wethouder n.a.v. brief Woonservice 

IJsselland inzake locatie Horizon De Ooi

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. 
NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis dient 
u voor het inspreken contact op te nemen met de griffie 
over de wijze van inspreken. 

Aanmelden insprekers
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan 
kunt u zich tot 15:00 uur op de dag van de betreffende 
vergadering aanmelden bij de griffier via (0313) 481 320 of 
via clugriffie@doesburg.nl.

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
18-11-2021  Koppelweg naast 1a het bouwen van een 

woning met bijgebouw
19-11-2021  F D Rooseveltsingel 29, het plaatsen van 

zonnepanelen op het bijgebouw

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.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
25-11-2021  Ooipoortstraat 44,  het vervangen van een 

stalen balk en herstellen van het stucwerk
25-11-2021  Magnolialaan 114, het legaliseren van een 

geplaatste erfafscheiding
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 op dit moment 
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.

Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg, integrale 
mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 7 december 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.

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

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.

Regio Arnhem zoekt kamers voor jongeren uit de jeugdzorg  

Nieuw initiatief in Arnhem 
Op 10 september is de 
wervingscampagne voor ‘Kamers met 
Aandacht’ begonnen in Arnhem. Het 
doel is jongeren op een positieve 
manier laten uitstromen uit de 
jeugdzorg, en de zelfredzaamheid 
van deze jongeren op een natuurlijke 
manier verder versterken. Al 
tientallen jongeren uit de regio 
tussen de 18 en 23 jaar staan klaar 
om te vertrekken, maar soms nog 
zonder voldoende vangnet, geld of 
praktische vaardigheden om helemaal 
zelfstandig te wonen. 
 
Samenwerken met Jeugdhulp 
Stichting Kamers met Aandacht is 
een samenwerkingsinitiatief van 
diverse (jeugd)zorgorganisaties en 
de gemeenten Arnhem, Zevenaar, 
Rheden, Over-Betuwe, Renkum, 

Doesburg en Lingewaard. Zij zoeken 
op een vernieuwende manier 
passende woonruimtes voor jongeren. 
De gemeente en de zorgaanbieders 
zoeken kamers in de particuliere 
sector en zetten hiermee in op nieuwe 
vormen van hulp: kleinschalig, dichtbij 
en zo gewoon mogelijk. 
 
Informele hulp van verhuurder 
Het uitgangspunt van ‘Kamers 
met Aandacht’ is dat de jongere 
zelf de kamer huurt, dat de 
jeugdhulpverlener de professionele 
begeleiding biedt, en dat de 
jongere informele steun ontvangt 
van de verhuurder of mede-
kamerbewoners.  Met een beetje 
persoonlijke aandacht bouwen de 
jongeren hun eigen sociale netwerk 
op om op terug te kunnen vallen, en 
zijn daarna klaar om helemaal op 

eigen benen te gaan staan.  
 
Zorgvuldige matching met jongeren 
Iedereen kan een Kamer met 
Aandacht aanbieden en iedere 
woonruimte kan een ‘Kamer met 
Aandacht’ worden. Denk aan een 
zolderkamer bij een alleenstaande 
moeder of ouderen thuis, boven een 
winkel of in een studentenhuis. Vanuit 
het project ‘Kamers met Aandacht’ 
wordt een zorgvuldige match gemaakt 
tussen verhuurder en jongere. De 
verhuurder bepaalt zelf hoeveel 
‘aandacht’ hij wil bieden en overlegt 
samen met de begeleider en de 
jongere op welke wijze dit gebeurt. 
De gemeente zoekt verhuurders die 
de kamer voor minimaal een jaar 
verhuren en waarbij de huurprijs 
niet hoger is dan het bedrag dat 
wordt geadviseerd door de landelijke 
huurcommissie.  
  
Mensen die een kamer vrij hebben, en 
andere geïnteresseerden kunnen voor 
meer informatie kijken op 
www.kamersmetaandacht.nl. 

Stichting Kamers met Aandacht is een non-profitorganisatie met het 
doel positieve uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen, en daardoor het 
aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen. Voor jongeren die net 
uit de jeugdzorg komen is de stap naar geheel zelfstandig wonen te groot. 
Voor hen realiseren we nu ook kamers in regio Arnhem. 


