
Ontvangt u een bijstandsuitkering van de 
gemeente en is deze alweer even geleden 
toegekend? Dan kan het zijn dat uw 
situatie is veranderd. Deze veranderingen 
kunnen invloed hebben op de hoogte van 
uw uitkering. Daarom is het belangrijk 
om deze veranderingen tijdig aan de 
gemeente door te geven. Er kan namelijk 
een situatie ontstaan dat u te veel 
ontvangen bedragen weer terug moet 
betalen. En dat willen we voorkomen. 

Voorbeelden van veranderingen die u 
door moet geven
U ontvangt binnenkort een brief met 
meer uitleg over veranderingen die u 
moet doorgeven. Dit zijn een aantal
veelvoorkomende voorbeelden:
-  Uw kind of een medebewoner van 21 

jaar of ouder start of stopt met studeren.
-  U en uw partner gaan uit elkaar of u gaat 

juist samenwonen of trouwen
-  U ontvangt een geldbedrag, 

bijvoorbeeld een erfenis, schenking, 
schadevergoeding.

- U wint een geldbedrag.
- Er komt iemand bij u inwonen.
- Een medebewoner gaat verhuizen.

Wijzigingen doorgeven
Is één van bovenstaande voorbeelden op 
u van toepassing? Geef dit dan digitaal 
door via www.doesburg.nl. 
(Ga naar de kolom Jeugd, Werk en Zorg en 

vervolgens naar Werk en Participatiewet. 
Onder “Bijzondere Bijstand”, vindt u het 
Wijzigingsformulier.) 

Vragen of twijfel
Heeft u vragen of twijfelt u wat u door 
moet geven? Neem dan even contact op 
met uw consulent. 

Heeft u de brief niet ontvangen? Deze 
vindt u ook via www.doesburg.nl/nieuws.

Een tegen eenzaamheid
Een klein gebaar kan het verschil maken 
Ook u kunt vandaag iets betekenen voor 
iemand die zich eenzaam voelt. Heeft u 
een familielid, vriend of buur die hier last 
van heeft? Er is altijd wel iets dat iemand 
leuk vindt om te doen, samen met u of 
met anderen. Een steuntje in de rug kan 
veel betekenen.

Eenzaamheid herkennen 
Wat eenzaamheid is en hoe het voelt is 
voor iedereen verschillend. Het is niet aan 
mensen te zien of zij zich eenzaam voelen 
en er wordt weinig over gepraat. Daarom 
is het goed om scherp te zijn op signalen 
die kunnen wijzen op eenzaamheid.

Er zijn aanwijsbare momenten waarop 
iemand zich eenzaam kan gaan voelen. 
Bijvoorbeeld als de partner overlijdt, 
iemand verhuist of met pensioen gaat en 
de werkkring wegvalt. Ook als mensen 
minder mobiel worden, ligt eenzaamheid 
op de loer. U kunt voor deze mensen het 
verschil maken. 

Signaleert u eenzaamheid in uw 
omgeving? Maak een praatje, bedenk iets 
om te doen, bied een luisterend oor en 
kijk samen wat er mogelijk is. Benieuwd 
hoe? Zie www.eentegeneenzaamheid.nl.

Nieuws 
uit het stadhuis
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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.

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Geef wijzigingen tijdig door
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 BESTUURSVERGADERINGEN 

Raadsvergadering
Op donderdag 16 december 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 besluitenlijst van de raadsvergadering van 

25 november 2021
-  Bestemmingsplan Pastoor Blaisseweg 2
-  Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO DRAN
-  Controleprotocol en normenkader 2021
-  Benoeming lid gezamenlijke Rekenkamer Duiven, 

Doesburg en Westervoort
-  Integrale begrotingsbijstelling 2021 
-  Belastingvoorstellen 2022
-  Vaststellen regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022’
-  Rondvraag raadsleden
-  Eindejaarstoespraak nestor

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:
02-12-2021  Ooipoortstraat ong., noodkap van twee 

perenbomen in de openbare ruimte 
08-12-2021  Molengaarde 27, het kappen van een 

houtopstand in de achtertuin
 
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:
03-12-2021  Schaepstraat 14, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen
06-12-2021  Nieuwstraat 17, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen
 
Geaccepteerde melding(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
03-12-2021  Schaepstraat 14, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen
08-12-2021  Nieuwstraat 17, 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:
08-12-2021  Pastoor Blaisseweg 2, het aanbrengen van 

spouwmuurisolatie
 
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:
06-12-2021  Koppelweg 1b, het bouwen van een woning 

met bijgebouw
08-12-2021  Meipoortstraat 25, het verbouwen van de 

bovenwoning
 
Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.
 
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning geweigerd op:
06-12-2021  F D Rooseveltsingel 54 + 56, het plaatsen 

van een gedeelde dakkapel op het 
achterdakvlak 

 
Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
07-12-2021  Zanderskamp, het kappen van twee 

houtopstanden in de openbare ruimte
07-12-2021  Beumerskamp, het kappen van vijf 

kersenbomen in de openbare ruimte
07-12-2021  Didamseweg, het kappen van een dode 

beuk in de openbare ruimte
07-12-2021  Zanderskamp, het kappen van vijf acacia’s 

in de openbare ruimte
 
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.
 
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 21 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.
 
Wanneer nodig zullen de vergadering(en) digitaal worden 
afgehandeld. Meer informatie kunt u vragen via het 
Wabo-loket.

 OVERIGE VERGUNNINGEN 

Verleende vergunningen / ontheffingen APV

Zaaknummer: Z/21/19873
Aanvrager:  VOF Gasseling 
Verleend: Standplaatsvergunning 2022 
Locatie: parkeerplaats Beinum 
Datum/tijdstip: op dinsdag van 11.00 uur tot 18.00 uur 
Verzonden: 8 december 2021
 
Zaaknummer: Z/21/19843
Aanvrager:  VOF Reinders 

Verleend: Speelautomatenvergunning januari 2022 
Locatie: Breedestraat 35 en Kraakselaan 61-63 
Verzonden: 8 december 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.

 VERKEER EN VERVOER 

Verkeersbesluit instellen 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Potsmaat 

Woensdag 15 december 2021 is een verkeersbesluit 
gepubliceerd voor het instellen van een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de 
Potsmaat. Dit besluit is online in te zien via het 
Gemeenteblad. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure. 

Verkeersbesluit instellen 
gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van 
Breedestraat 33
Woensdag 15 december 2021 is een verkeersbesluit 
gepubliceerd voor het instellen van een 
gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein voor 
het adres Breedestraat 33. Dit besluit is online in te zien 
via het Gemeenteblad. Hier vindt u ook informatie over 
de bezwarenprocedure.

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.


