
Doesburger kan terecht bij Energieloket AGEM!

Per 1-2-2021 is gemeente Doesburg 
aangesloten bij het Energieloket AGEM. 
Dit betekent voor u als inwoner van de 
gemeente Doesburg dat u hier terecht 
kunt voor hulp, ondersteuning en advies 
over energie besparen, energieopwekken 
en isoleren van woningen en gebouwen.  
 
“We kunnen een Duurzaam Doesburg 
in 2050 alleen realiseren als we er 
samen voor gaan in Doesburg. Want 
de energietransitie = anders omgaan 
met energie, warmte en elektriciteit. 
Het vraagt wat van ons allemaal, in 
mee denken en mee doen. Wat betreft 
doen willen we daarom volop inzetten 
op betere isolatie en het besparen van 
energie in woningen. Dit doen we door 
inwoners op weg te helpen. Ook als 
gemeente zijn we er in ons werk bewust 
mee bezig en passen we het toe waar het 
kan”, zo licht Wethouder Peter Bollen toe. 
Bij Agem Energieloket worden inwoners 
op een laagdrempelige wijze op weg 
geholpen. 

Wat heeft het Agem Energieloket te 
bieden? 
Het Agem Energieloket biedt 
informatie rondom verduurzaming 
en ontzorgt inwoners in de stappen 
die men kan zetten. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld: 
het isoleren van de woning, het 
verbeteren van het wooncomfort, 
duurzaam energie opwekken met 
eigen zonnepanelen of hulp bij het 

financieren van de maatregelen. De 
informatie over subsidies en leningen 
die beschikbaar zijn gesteld door de 
rijksoverheid, provincie of gemeente 
is altijd actueel en de service is 
laagdrempelig en onafhankelijk. Zoals 
bijvoorbeeld een financiële regeling, de 
Toekomstbestendig Wonen Lening, die 
gemeente Doesburg aanbiedt om de 
kosten van een duurzame verbouwing 
te ondersteunen.

 
 
Contact Energieloket 
Het energieloket is telefonisch 
bereikbaar op maandag tot en met 
vrijdag tussen 9:00 en 17:00 via 
telefoonnummer (0314) 820 360. Alle 
informatie is tevens te vinden op 
www.algemenergieloket.nl (kijk bij mijn 
gemeente: Doesburg). 

Duurzaam Doesburg
Wilt u meer weten over wat er in de 
gemeente Doesburg allemaal gebeurt 
om in 2050 een energie-neutrale 
gemeente te zijn? En wat u kunt doen 
nu en voor de toekomst? Of hoe u 
zich kunt aansluiten bij de Doesburgse 
energiecoöperatie DoesWatt? Kijk dan op 
www.doesburg.nl/duurzaamdoesburg.

Informatiebordje Street Art de Bleek 
vertelt over het Doesburgse verleden
Deze week onthulden wethouder Arthur 
Boone en Rosalie de Graaf (Roos Art) 
een informatiebordje bij het kunstwerk 
op de Bleek in Doesburg. Afgelopen 
najaar gaf de gemeente Doesburg de 
Doesburgse kunstenares opdracht voor 

het ontwerpen en het aanbrengen van het 
kunstwerk. Bezoekers van onze Hanzestad 
worden met dit kunstwerk direct vanaf 
parkeerplaats de Bleek meegenomen 
naar ons rijke verleden.

Trek een warme trui aan op 4 en 5 
februari: Warme Truiendag!
Op Warme Truiendag, vrijdag 5 
februari, is er landelijk aandacht voor 
energiebesparing in huis of op het werk. 
Dat kan heel eenvoudig, bijvoorbeeld 
door: trek (vaker) een warme trui aan 
en zet de warming een graadje lager. 
Daarmee bespaart u namelijk per graad 
6% energie en 6% CO2. De warme trui 
staat symbool voor wat iedereen kan 
doen: beter isoleren – groene energie 
opwekken – thermostaat lager – warme 
kleding. 

U doet toch ook mee met ons?  
Deel met ons uw warme truiendag en 
stuur een foto in via onze social media 
kanalen om te laten zien dat u meedoet! 
#warmetruiendag #duurzaamdoesburg

Duurzaam Doesburg 
Ook lokale ondernemers uit Doesburg 
doen mee, kijk wat ze u te bieden 
hebben. Ze zijn dichtbij, vaak om de hoek. 
Gemeente Doesburg is actief bezig met 
energiebesparing en de overstap naar 
duurzame energie zoals bijvoorbeeld 

met de zonnepanelen op het dak van 
de stadswerf. Steeds meer Doesburgers 
wekken zelf energie op, isoleren hun huis 
of bedrijf en besparen slim.  
 
Meer weten over mogelijkheden voor u? 
Kijk op: www.doesburg.nl/duurzaam. 

Mantelzorg en avondklok
Zaterdag 23 januari is de avondklok 
ingegaan die op zijn minst tot 10 
februari gaat duren. De avondklok 
houdt in dat men tussen 21.00 uur ’s 
avonds en 04.30 uur ’s ochtends alleen 
bij uitzondering naar buiten mag. 
De mensen die naar buiten moeten 
hebben een verklaring nodig. Wat 
betekent dit voor mantelzorgers?

Mantelzorgers die voor een naaste 
zorgen met wie ze niet samenwonen 
kunnen deze zorg blijven verlenen zoals 
zij dat voorheen ook deden. De zorg die 
gegeven wordt moet dan niet kunnen 
wachten tot na de avondklok. Wel moeten 
mantelzorgers een verklaring bij zich 
hebben waarin staat waarom zij op pad 
zijn.

Verklaring voor mantelzorgers
Via de website van VIT-hulp bij 

mantelzorg, www.vithulpbijmantelzorg.
nl, kan het benodigde formulier ‘Eigen 
verklaring avondklok’ gedownload en 
ingevuld worden. Deze verklaring moet 
digitaal of uitgeprint getoond kunnen 
worden. Vanzelfsprekend is ook een 
ID daarbij noodzakelijk. Ook kunnen 
mantelzorgers die ingeschreven staan bij 
VIT een bewijs van inschrijving aanvragen 
die als aanvullende bewijsvoering kan 
gelden wanneer daarom gevraagd wordt. 

Hulp en informatie
Juist in deze uitzonderlijke tijd kan VIT 
mantelzorgers tot steun zijn en hulp en 
informatie bieden. Zij kunnen zich op alle 
werkdagen van 9.00 – 15.00 uur en op 
dinsdag- en donderdagavond van 19.00 – 
21.00 uur wenden tot VIT tel. (0544) 82 00 
00 voor informatie en advies; ook als een 
bewijs van inschrijving gewenst is. Mailen 
kan ook naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. 
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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.

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
22-01-2021   parkeerplaats Kloostertuin, het kappen van 

een appelboom in de openbare ruimte
27-01-2021  Koepoortstraat 31, het uitvoeren van diverse 

(verbouw)werkzaamheden (2)
27-01-2021  Allersmaat 8, het vestigen van een bedrijf 

aan huis

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:
21-01-2021  diverse locaties, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen en slopen van 
woningen, t.b.v. project PéGé woningen (1)

28-01-2021  diverse locaties, het verwijderen van 
asbesthoudende onderdelen en slopen van 
woningen, t.b.v. project PéGé woningen (2)

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
22-01-2021  diverse locaties, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen en slopen van 
woningen, t.b.v. project PéGé woningen (1)

Bij een melding kan geen bezwaar of zienswijze 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:
27-01-2021  Halve Maanweg, het realiseren van een 

woongebouw met 24 huurwoningen
28-01-2021  Lijsterbeslaan 7, het bouwen van een 

woning

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:
27-01-2021  Allersmaat 8, het vestigen van een bedrijf 

aan huis

Bovenstaand besluit is per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
28-01-2021  Koepoortstraat 31 het uitvoeren van 

diverse (verbouw)werkzaamheden (1)

Bovenstaand besluit is 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.

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 
van maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur.

VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WET 
GELUIDHINDER 
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai 
en industrielawaai vastgesteld ten behoeve van het 
bestemmingsplan ‘Koppelweg naast 1a’.

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) heeft het college 
van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 
26 januari 2021 besloten hogere grenswaarden voor het 
wegverkeerslawaai en industrielawaai vast te stellen ten 
behoeve van het bestemmingsplan “Koppelweg naast 1a”. 
Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een 
woning op het perceel tussen de Barend Ubbinkweg 11 en 
de Koppelweg 1a in Doesburg. Het ontwerpbesluit heeft 
tezamen met het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 
12 november 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
Op het ontwerpbesluit is geen zienswijze ingediend, waardoor 
deze ongewijzigd is vastgesteld.

Beroep
Tegen het besluit kan beroep worden aangetekend bij de 
rechtbank door de belanghebbende, waaronder de aanvrager 
of derde-belanghebbende, wiens belang rechtstreeks bij 
het besluit is betrokken. De termijn voor het indienen van 
het beroepschrift start met ingang van de dag na waarop 
het besluit ter inzage is gelegd. Voor de datum van de 
terinzagelegging wordt verwezen naar de Regiobode, de 
Staatscourant en de gemeentelijke website.

Het beroepschrift moet ingediend worden bij: Rechtbank 
Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht 
dient het beroepschrift ten minste te bevatten:
•  de naam en het adres van de indiener;
•  de dagtekening;
•  een omschrijving van het besluit waartegen het 

Vrijwilligers bedankt

Afgelopen week kregen de 8 
vrijwilligers die in 2020 werden 
verkozen tot vrijwilliger van het jaar 
een bloemetje van het college van 
B&W als bedankje voor hun inzet. Door 
Corona kon de jaarlijkse avond voor 
vrijwilligers niet doorgaan. Op deze 
manier zetten we deze vrijwilligers, 
tijdens een zeer regenachtige dag, toch 
in het zonnetje.

Vrijwilligers van de maand 2020
Dit waren de vrijwilligers van de maand 
van het afgelopen jaar:
Bertine Ebbers, Antoinette Hovingh, 
Desiree Kester, Roel Althoff, Jan van 
Bosheide, Dieuwke Rozema, Joke 
Meester, Els Meester.

beroepschrift is gericht, samen met het 
zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van 
ons besluit;

•  de gronden van het beroep.

Voor de ontvankelijkheid van het beroep is 
het gelet op artikel 6:13 van de Algemene wet 
bestuursrecht van belang dat er tijdig zienswijzen 
zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van 
de dag na afloop van de termijn voor het indienen 
van een beroepschrift. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Hebben u of derdebelanghebbenden er veel 
belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, 
dan kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd op grond van het bepaalde in artikel 
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden 
ingediend bij: Rechtbank Gelderland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt toegewezen, treedt de beschikking pas in 
werking nadat hierover een beslissing is genomen. 

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek een 
voorlopige voorziening te treffen, is het van belang 
dat:
•  een afschrift van het beroepschrift wordt 

toegezonden;
•  er gelet op de betrokken belangen sprake is van 

onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift dient aan dezelfde vereisten 
als het beroepschrift te voldoen (artikel 6:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht).

Wethouder Peter Bollen overhandigt Joke en Els Meester bloemen om hen te 
bedanken voor hun vrijwillige inzet.

Vermoedt u huislijk geweld of 
kindermishandeling? Wilt u 
advies of heeft u hulp nodig?

Bel gratis het landelijke nummer van Veilig 
Thuis 0800-2000. Dit nummer is 24 uur per dag 
bereikbaar, 7 dagen per week. 
www.veiligthuisgm.nl


