
Een Engelse kerst in de Martinikerk

Tijdelijk minder parkeerplekken bij AH
In de week van maandag 13 december 
zijn er werkzaamheden op de 
Kloostertuin. Deze werkzaamheden 
zijn nodig voor de uitbreiding van de 
Albert Heijn. Er wordt archeologisch 

Op 23 december zingt het Kampen Boys 
Choir traditiegetrouw weer een Festival of 
Lessons and Carols in de Martinikerk van 
Doesburg. Net zoals de wereldberoemde 
uitvoering van het Kings College Choir in 
Cambridge, begint het met één enkele 
jongenssopraan die - in processie - a 
capella het ‘Once in royal David’s city’ 
zingt. Daarna volgt het koor, waarna u de 
komende 70 minuten de mooiste Engelse 
kerstmuziek kunt beluisteren, omlijst door 
negen lezingen uit het kerstevangelie. 

Een aantal malen worden de aanwezigen 
uitgenodigd bekende Engelse Carols mee 
te zingen.

In navolging van de Engelse jongenskoren 
in de kathedralen en colleges weten de 
heldere jongensstemmen zich gesteund 
door kernachtige tenoren en bassen 
en mannelijke alten: de zogenaamde 
countertenors. Het magistrale orgel en 
de prachtige akoestiek van de Martinikerk 
zijn bij uitstek geschikt voor deze muziek. 

Dit Festival of Lessons and Carols begint 
om 15.30 uur; de deuren gaan open om 
15.00 uur. Tickets à € 20,00 zijn online te 
bestellen via www.kampenboyschoir.nl. 
Tickets voor jongeren tot 18 jaar € 10,- 
zijn verkrijgbaar in de kerk.

onderzoek gedaan en dit kan ongeveer 
een werkweek duren. In deze periode kan 
er op deze locatie niet worden geparkeerd 
en voetgangers worden omgeleid.

Nieuws 
uit het stadhuis
8 deceMber 2021, week 49

OPROEP Doesburgse kunstenaars voor 
deelname aan HANSEartWORKS 2022 
in Neuss (D)
Tijdens de 42e Internationale Hanzedagen 
van 26 mei t/m 29 mei 2022 in Neuss 
(D) vindt voor de zestiende keer 
HANSEartWORKS plaats. Het thema van 
HANSEartWORKS dit jaar is ‘Perfomance 
Lounge – in the flow of time’. Gevraagd 
wordt om bijdragen, zowel individuele 
performance als ook de bijdragen 
voor de expositie in foto’s en film te 
documenteren. Meer informatie is 
te vinden op www.hanse.org of op 
www.doesburg.nl. Belangstellende 
kunstenaars kunnen tot 10 december 
2021 de gevraagde documenten: 
aanmeldingsformulier, film of foto’s, 
uitgewerkt idee/concept en professioneel 
CV indienen via een uploadlink bij 
Mariëlla Schreijenberg via mariella.
schreijenberg@doesburg.nl. Er is een 
vergoeding voor het kunstwerk, reis- en 

verblijfskosten geregeld. De stad Neuss 
verzekert het werk tijdens de expositie. 

Een presentatie van de kunstenaars 
voor een delegatie uit het college van 
Burgemeester en wethouders en de 
fractievoorzitters uit de gemeenteraad 
vindt plaats in december 2021 (datum 
volgt).

Gemeentepolis
Via gezondverzekerd.nl kunnen 
inwoners van gemeente Doesburg een 
zorgverzekering afsluiten: de Gemeentepolis. 
De Gemeentepolis is een collectieve 
zorgverzekering voor mensen met een laag 
inkomen met hoge ziektekosten. Meedoen 
betekent voor u dat u minder hoeft te 
betalen voor meer zorgverzekering.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de gemeentepolis zijn:
- U bent inwoner van de gemeente Doesburg
- U bent 18 jaar of ouder
- Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 120% van het sociaal minimum
- U heeft geen vermogen boven vermogensgrenzen

Maximaal netto inkomen
Leeftijd  Leefvorm   Inkomen gelijk of 

lager dan (bedragen 

zijn zonder 

vakantiegeld)

18 tot 21 jaar Alleenstaande of alleenstaande ouder € 303,58

 Getrouwd of samenwonend € 607,14

Vanaf 21 jaar tot pensioenleeftijd Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 1.229,71

 Getrouwd of samenwonend € 1.756,74

Pensioenleeftijd Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.367,98

 Getrouwd of samenwonend  € 1.854,88

Vermogensgrenzen
Leefvorm Vermogensgrens

Alleenstaande € 6.295,00

Alleenstaande ouder of getrouwd of samenwonend € 12.590,00

Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor de 
Gemeentepolis.

Aanmelden
Wilt u gebruik maken van de Gemeentepolis? Dan kunt u een verzoek tot deelname 
indienen via de website gezondverzekerd.nl. 

Digitale inloopspreekuren
Wilt u hulp bij het afsluiten van de juiste zorgverzekering? U kunt gebruik maken van 
de digitale inloopspreekuren van Menzis. Via www.menzis.nl/gemeentepolis kunt 
u een digitale afspraak inplannen. In verband met de coronamaatregelen kunnen 
de fysieke afspraken helaas niet door gaan. Komt u er digitaal niet uit? Dan kunt 
u contact opnemen met de formulierenbrigade in Doesburg. Wilt u een afspraak 
maken? Of liever eerst wat met informatie? Stuur een e-mail met uw naam, adres en 
telefoonnummer naar Wilma Langeveld van Caleidoz: w.langeveld@caleidoz.nl of bel 
naar 0313 - 820 030. Zij neemt snel contact met u op.



BESTUURSVERGADERINGEN

Raadscommissies
NB: i.v.m. de Corona-maatregelen vergaderen raad 
en commissies digitaal. Publiek en pers kunnen de 
vergaderingen live volgen via de website: https://
doesburg.raadsinformatie.nl/live. Nadere informatie bij 
mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / diana.voorhof@doesburg.
nl 

Commissie Financiën
Donderdag 9 december 2021, aanvang 19:30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
- Integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2021
- Belastingvoorstellen 2022 

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 zijn of haar 
mening verkondigen over een onderwerp dat op de 
agenda staat.  
NB: I.v.m. de Corona-maatregelen 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:
28-11-2021  F D Rooseveltsingel 33, het verplaatsen van 

de in-/uitrit en het bouwen  van een carport 
met berging

29-11-2021  Paardenmarkt 6, het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak

30-11-2021  Nieuwstraat 17, het realiseren van een 
woning

 
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:
30-11-2021  Nieuwstraat 17, het gedeeltelijk slopen 

en verwijderen van asbesthoudende 
onderdelen

01-12-2021  Van Vierackerlaan 12, het verwijderen van 
asbesthoudende onderdelen

 
Geaccepteerde melding(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
01-12-2021  Van Vierackerlaan 12, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen
 
Niet geaccepteerde melding(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) niet geaccepteerd op:
01-12-2021  Nieuwstraat 17, het gedeeltelijk slopen 

en 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. 
 
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning geweigerd op:
30-11-2021  Veerpoortdijk 45, het plaatsen van een 

wegschuifbare balkonbeglazing
 
Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
26-11-2021  Koppelweg ong., het bouwen van 7 gezins- 

en 6 levensloopbestendige woningen
 
Bovenstaand besluit is 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.

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.

Vacatures Buurtacademie Doesburg
Medespeler / Straattheater  
Ad Wennips
Vacaturenummer: 009 -21
Organisatie: Straattheater Ad Wennips
Functie: Theatermaker – Medespeler 
(m/v)
Taken: De vorm zou je kunnen omschrij-
ven als clownerie met bravoure. Het spel 
bestaat uit een reeks verbindende acts 
met veel handelingen, gebaren, mimiek, 
bewegelijkheid en enig verheffend stem-
geluid. Weinig attributen en slechts een 
koffer als bagage.
Tijdsduur en tijdstippen: Nader te be-
palen.
Aanvullende informatie: Zin om aan 
‘’Straattheater te doen? Ben je enthousi-
ast? Heb je fantasie en een beetje durf? Er 
is weinig voor nodig. Het stuk is toeganke-
lijk voor jong en oud, voor zowel binnen 
als buiten en op veel locaties speelbaar.
Iets over mijzelf: vitale zestiger, die nog 
steeds vrolijk in het leven staat en be-

weegt. Ik ben enthousiast, gedreven en 
sociaal betrokken. Verder heb ik nu weer 
genoeg tijd, na een periode van werk en 
andere activiteiten om het theater op te 
pakken. Ik woon in Doesburg, dus ik zoek 
iemand uit de omgeving.
Informatie: Vrijwilligersvacaturebank 
Buurtacademie Doesburg
Gerti Bregulla
De Linie 4, 0313 - 71 24 00
gerti.bregulla@doesburg.nl

Receptioniste / Buurtacademie  
Doesburg
Vacaturenummer: 008-21
Organisatie: Vrijwilligersvacaturebank 
Buurtacademie Doesburg
Functie: Receptioniste
Taken: Goede contactuele eigenschap-
pen. Ontvangst, doorverwijzen en bege-
leiden van bezoekers. Binnenkomende 
telefoongesprekken en mails afhandelen. 
Post beheren en verdelen. Licht adminis-

tratieve werkzaamheden. 
Voorwaarden bij het vervullen van 
deze gevarieerde functie: U bent een 
ervaren PC gebruiker en bekend met het 
werken met Microsoft Office (Excel, Out-
look,.).
Tijdsduur en tijdstippen: Minimaal 2 
dagdelen per week.
Werkomstandigheden: Overleg en on-
dersteuning naar behoefte
Informatie: Coördinator Lajenda Garst ,  
De Linie 4,  
0313 – 71 24 01 
Lajenda.Garst@circulus-berkel.nl 
of Vrijwilligersvacaturebank Buurtacade-
mie Doesburg 
Gerti Bregulla 
De Linie 4, 0313 – 71 24 00 
gerti.bregulla@doesburg.nl

Maaltijdbegeleiding / Jeugdteam  
Doesburg
Vacaturenummer: 010 - 21

Organisatie: Jeugdteam Doesburg
Functie: Maaltijdbegeleiding
Taken: Ondersteuning bieden bij de 
maaltijd, voor een jonge moeder van een 
tweeling. De tweeling is15 maanden en 
wie kan helpen tijdens de warme maaltijd 
Tijdsduur en tijdstippen: Rond 16:00 uur 
middags is het spitsuur en heeft moeder 
handen te kort.
Aanvullende informatie: Belangrijk is, 
dat je affiniteit hebt met jonge kinderen, 
geduldig bent en het mag best een oude-
re dame zijn.
Werkomstandigheden: Nader te bepa-
len.
Informatie: Vrijwilligersvacaturebank 
Buurtacademie Doesburg 
Gerti Bregulla 
De Linie 4, 0313 – 71 24 00 /  
0313 – 71 24 03 
gerti.bregulla@doesburg.nl


