
Van 24 december tot en met 14 januari 
stoppen tijdelijk de werkzaamheden op 
De Strijp en De Kilder. Dit in verband 
met vakantie van de aannemer. Vanaf 18 
januari 2022 starten de werkzaamheden 
weer op. Het asfalt in de rijbaan van 
de Strijp wordt dan vervangen door 
klinkerbestrating.
 
De Strijp zal vanaf 18 januari 2022 
afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. 
Gedurende deze periode is er een 

tijdelijke omleiding via de Benscamp-
Campstede-Bingerdenseweg v.v.. Deze 
omleiding plaatsen wij op maandag 17 
januari 2022.
 
Afhankelijk van het weer, verwachten 
wij vier weken nodig te hebben om 
deze werkzaamheden af te ronden. Na 
afronding van deze werkzaamheden 
wordt deze tijdelijke omleiding opgeheven 
en wordt de De Strijp weer opengesteld 
voor alle verkeer.

Wilt u helpen bij warmtefoto-actie 
in de Ooi of Molenveld? Dat Kan!
Het wordt weer kouder buiten en we 
zetten de verwarming steeds vaker aan. 
Deze warmte wilt u natuurlijk zo lang 
mogelijk in uw woning vasthouden. Maar 
vaak gaat een groot deel van de warmte 
verloren door slechte isolatie, naden en 
kieren. Dit warmteverlies zorgt ervoor 
dat er meer gestookt moet worden, wat 
vervolgens leidt tot hogere energiekosten. 
Zie met de warmtefoto waar jouw huis 
warmte verliest!

Via warmtefoto’s kunt u zien waar 
een huis warmte verliest en waar het 
eventueel zinvol is om extra maatregelen 
te nemen en zo geld te besparen. Agem 
Energieloket biedt namens de gemeente 
Doesburg gratis de mogelijkheid aan 
particuliere huiseigenaren in de Ooi 
en Molenveld om een gezamenlijke 
warmtefoto-actie op te zetten. De gehele 
actie wordt volgens RIVM-richtlijnen 
georganiseerd.

Wilt u helpen met warmtefoto’s 
maken?
Agem Energieloket is op zoek naar 
bewoners die in De Ooi en Molenveld 
samen met ons een warmtefoto-actie 
willen organiseren. Wij bieden een 
training (2 uur, digitaal) aan waarin het 
bewonersteam (camerateam) zelf leert 
een warmtefotocamera te bedienen en 
hoe warmtefoto’s af te lezen zijn. 

De wijk in met de actie!
Vervolgens gaan we samen met jullie 
aan de slag om de warmtefoto-actie 
te organiseren in de wijk. Deze zal 
plaatsvinden in de komende maanden, 
wanneer de nachttemperatuur rond 
het vriespunt is. Iedereen in de buurt 
die wil, kan dan mee doen en een 

warmtefoto van zijn of haar huis laten 
maken. Het camerateam van eigen buren 
komt helpen om de warmtefoto aan de 
voorzijde van het huis te maken.

U weet waarop u kan besparen!
Na de actie met de warmtefoto’s zal 
er een terugkoppeling zijn zodat u 
precies weet waar u op kunt besparen 
in uw woning. Ook kan er tijdens deze 
terugkoppeling worden gekeken naar 
de mogelijke vervolgstappen, zoals 
gezamenlijk inkopen van isolatie voor de 
woningen.

Aanmelden
Heeft u interesse om samen met 
buurtbewoners aan de slag te gaan? 
Verzamel een aantal buurtbewoners en 
neem contact op met Maroeska Boots van 
Agem Energieloket via  
maroeska.boots@agem.nl. 

Dit is een voorbeeld van een warmtefoto. 
De warmste delen worden met lichte 
kleuren (wit en geel) aangegeven en de 
donkere kleuren geven koude delen in het 
huis aan. 

Eenmalige huurverlaging
In 2021 geldt de Wet eenmalige 
huurverlaging huurders met een 
lager inkomen. Deze wet betekent dat 
huishoudens in een sociale huurwoning 
recht hebben op een eenmalige 
huurverlaging, als ze relatief te duur 
wonen. 

Voor gereguleerde woningen 
met een hoge huurprijs checken 
woningcorporaties bij de Belastingdienst 
welke huurders op basis van hun inkomen 
van 2019 recht hebben op een eenmalige 
huurverlaging. Huurders die te maken 
hebben gehad met een inkomensdaling 
na 2019, kunnen de huurverlaging zelf 
aanvragen bij hun woningcorporatie.

In onderstaande tabel kan worden 
teruggevonden wie in aanmerking komt 

voor huurverlaging. 

Als u denkt dat u in aanmerking komt 
voor huurverlaging kunt u dit tot uiterlijk 
30 december 2021 aanvragen bij uw 
woningcorporatie. Bij uw aanvraag moet 
u aantonen dat u minstens zes maanden 
een inkomen heeft gehad onder de voor 
u geldende inkomensgrens. Ook moet u 
een verklaring inleveren over de actuele 
samenstelling van uw huishouden. Het 
gaat om een verklaring die u zelf mag 
opstellen en ondertekenen. Dus niet 
om een officiële verklaring die u tegen 
betaling bij de gemeente moet opvragen.

Via de website van Aedes (www.aedes.
nl) kunt u meer informatie over de 
huurverlaging terug vinden. 

Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens 
(prijspeil 2021)

Huurverlaging naar  
( prijspeil 2021)

Enkel persoon: betaalt meer 
dan €633,25 huur per maand

Tot en met € 23.725,- € 633,25

Enkel persoon, AOW-
gerechtigd op 01-01-2021: 
betaalt meer dan €633,25 
huur per maand

Tot en met € 23.650,- € 633,25

Twee personen: betalen 
meer dan €633,25 huur per 
maand

Tot en met € 32.200,- € 633,25

Twee personen, van wie ten 
minste één persoon AOW-
gerechtigd op 01-01-2021: 
betalen meer dan €633,25 
huur per maand

Tot en met € 32.075,- € 633,25

Drie personen: betalen meer 
dan €678,66 huur per maand

Tot en met € 32.200,- € 678,66

Drie of meer personen, van 
wie ten minste één persoon 
AOW-gerechtigd op 01-
01-2021: betalen meer dan 
€678,66 huur per maand

Tot en met € 32.075,- € 678,66

Geen nieuwjaarsreceptie 2022

Scan 
de QR-Code 
of ga naar 

doesburg.nl    Fijne
Feestdagen

Helaas gaat de nieuwjaarsreceptie 2022 
niet door. De maatregelen laten het niet 
toe. Dit moment willen we niet zomaar 
voorbij laten gaan. Daarom maakten we 
met een aantal inwoners een filmpje om u 
het allerbeste te wensen voor het nieuwe 

jaar. Ook wensen wij u ondanks alles fijne 
feestdagen. 

Scan de QR-code om het filmpje te 
bekijken. Of ga naar www.doesburg.nl/
kerst-en-nieuwjaarsboodschap.
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 VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING 

Omgevingsvergunning “niet-ontvankelijk”
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
aanvraag “niet-ontvankelijk” verklaard op:
13-12-202  Molenveldsingel 17, het plaatsen van een 

dakkapel aan de achterzijde

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.

Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg, 
integrale mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 4 januari 2022 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 MEDEDELINGEN 

KANDIDAATSTELLING 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De burgemeester van Doesburg maakt het volgende 
bekend:
1.  Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de 

verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
plaatshebben. Op die dag kunnen op het stadhuis aan 
het adres Ph.Gastelaarsstraat 2 bij het daar gevestigde 
centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten 
van kandidaten worden ingeleverd.

2. De benodigde formulieren voor:
 - de lijsten van kandidaten (model H 1)
 -  de verklaringen van instemming van de kandidaten 

met hun kandidaatstelling (model H 9)
 -  de machtigingen tot het plaatsen van de 

aanduiding van de politieke groepering boven een 
kandidatenlijst (model H 3-1)

 -  de machtigingen tot het plaatsen van een 
aanduiding, gevormd door samenvoeging van 
de aanduidingen van politieke groeperingen of 
afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst 
(model H 3-2)

 -  de verklaringen van ondersteuning van een 
kandidatenlijst (model H 4)
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling 
op het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers 
verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften 
betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden 
op het stadhuis bij het KCC verstrekt.

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.

De Plusbus Doesburg verhoogt de rittarieven per 
1 januari 2022
Vanaf 1 januari 2018 werd het door gemeentelijk beleid 
voor inwoners van de gemeente Doesburg voordeliger 
om gebruik te maken van de Plusbus Doesburg. Veel 
Doesburgers hebben de afgelopen jaren dankbaar 
gebruik van gemaakt. De tarieven in het openbaar 
vervoer zijn de afgelopen jaren flink gestegen. De 
tarieven van de Plusbus zijn sinds 2016 niet verhoogd. 

Helaas zijn wij genoodzaakt om, vanwege de diverse 
prijsontwikkelingen waar wij mee te maken hebben, 
onze tarieven aan te passen. Dit betekent voor u dat de 
kosten voor één enkele rit in Doesburg vanaf 
1 januari 2022 € 1,50 gaat bedragen. Ook ritten buiten 
genoemde plaatsen zullen we aan moeten passen. 

Het totale tarievenoverzicht (voor inwoners van 
Doesburg en inwoners van andere gemeenten) vindt u 

terug op onze website www.plusbusdoesburg.nl. Of is 
op te vragen bij het kantoor van de Plusbus. 

Wilt u van de Plusbus gebruik maken, bel dan minimaal 
2 dagen van te voren naar de Plusbus om uw rit -of 
ritten-aan te vragen. U wordt op het afgesproken 
tijdstip thuis opgehaald en gebracht naar het door 
u opgegeven adres. Vervoer van deur tot deur en 
nagenoeg altijd op tijd. 

De Plusbus is telefonisch bereikbaar op tel.nr. 
06 41 91 77 57 op elke werkdag van 8.30 uur tot 
12.00uur. Via onze website: www.plusbusdoesburg.nl 
kunt u ook eenvoudig zelf een rit aanvragen.

Nieuwe fiets- of autoroute IJzer-
werk, Ontdekkingsreis langs de 
IJzerhistorie

Een oude fiets- en autoroute in onze regio is nieuw leven 
in geblazen. De route, genaamd IJzerwerk, is 25 Jaar 
geleden vanaf Doesburg (NL) naar Bocholt (D) voor het 
eerst gereden. Nu is de route voor iedereen te volgen. 

De 66 km lange auto- of fietsroute gaat langs de locaties 
van twaalf (voormalige) ijzergieterijen. Met de QR-codes 
op de twaalf locaties beleeft u het verhaal. Onderweg, 
wordt u op allerlei sporen die er te zien zijn van de 
ijzerindustrie: van directeursvilla’s tot arbeiderswoningen 
en bijzonder ijzerwerk.

De brochure is gratis verkrijgbaar bij onder andere alle 
VVV ‘s langs de route en Tourist info Bocholt en Tourist 
Info Isselburg. De route is als gpx-bestand te downloaden 
via de QR-code in de brochure en via de website van VVV 
Oude IJsselstreek, vvvoudeijsselstreek.nl.

Ben jij de warmtecoach die wij zoeken?
Als Warmtecoach ga je de wijk in om bewoners op 
een verbindende, stimulerende en inspirerende wijze 
enthousiast te krijgen voor de overgang naar een 
duurzaam warmtenet. Je informeert de bewoners over 
de warmtetransitie in hun wijk, en probeert ze daarin 
zo goed mogelijk te ondersteunen. Je helpt inwoners 
bij de technische, financiële en praktische vragen die ze 
hebben. Je bezoekt de mensen thuis en pakt het podium 
bij bewonersavonden. 

Wat zoeken wij in een warmtecoach?
-  Duurzaam huizen verwarmen vind je een leuk en 

interessant onderwerp
-  Je hebt een intrinsieke motivatie om andere mensen op 

weg te helpen
-  Je kan duidelijk en vriendelijk communiceren
-  Je bent zowel adviserend, planmatig als praktisch 

ingesteld

-  Je kunt goed luisteren en bent ondernemend
-  Je bent zelfstandig in het plannen van afspraken 
-  Wonen in (of goede kennis hebben van) de wijk De Ooi 

of Doesburg is een pré.  
Het betreft een deeltijds aanstelling voor gemiddeld 
16-20 uur per week; de contractvorm en contractduur 
stellen we op in overleg met de geschikte kandidaat.   

Ben je geïnteresseerd en wil je een bijdrage leveren 
aan de warmtetransitie in de Ooi? 
Dan nodigen we je van harte uit om je interesse aan ons 
te laten weten via een korte reactie en beschrijving van je 
werkervaring. Stuur jouw reactie naar projectleider Lynn 
Vanheule, via e-mail: 
Lynn.vanheule@dewarmteregisseurs.nl. 

Voor meer informatie over het project: www.doesburg.
nl/aardgasvrije-wijken-deooi. 

In de wijk De Ooi zijn de voorbereidingen gestart  
voor een wijk zonder aardgas  “Wijk de Ooi 
aardgasvrij”.  Om dit project te realiseren, zoeken wij 
een enthousiaste en betrokken Warmtecoach!


