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Kijk naar elkaar om
Nederland is in lockdown. Samen proberen we de druk 
op de zorg te beperken. Helaas worden er nog iedere dag 
mensen besmet met het Coronavirus. Hierdoor kan hulp 
en ondersteuning (thuis) in de knel komen.

Daarom vragen wij u: krijgt uw familielid, buur of goede 
vriend niet de noodzakelijke hulp of ondersteuning? Spring 
dan alstublieft bij. Vraag hoe u kunt helpen. Want door 
boodschappen te doen of een warme maaltijd te brengen, 

Wat vindt u van het bestemmingsplan ‘Pastoor Blaisseweg 2’? 
De gemeenteraad van Doesburg nam in 
de vergadering van 16 december 2021 
een besluit over het bestemmingsplan 
‘Pastoor Blaisseweg 2’. Over dit besluit 
informeren we u hierbij.

Om welke ontwikkeling gaat het?
Aan de Pastoor Blaisseweg 2 in het 
buitengebied van Doesburg staat een 
monumentale boerderij met verouderde 
opstallen. Hier was in het verleden een 
agrarisch bedrijf gevestigd, welke jaren 
geleden is beëindigd. Momenteel geldt er 
voor het perceel een woonbestemming. 
De initiatiefnemers zijn voornemens 
om de verouderde agrarische opstallen 
te slopen. Hiervoor in de plaats willen 
zij een woonerf met in totaal acht 
wooneenheden op de locatie realiseren. 
De monumentale boerderij en de 
bestaande woning in de boerderij blijven 
met het plan behouden.

Het plan voorziet in de realisatie van drie 
woningen in de bestaande monumentale 
gebouwen (boerderij, deel en schuur). 
De overige agrarische bedrijfsgebouwen 
(ruim 1.000 m²) maken plaats voor een 

“kapschuur” ten behoeve van vier kleinere 
woningen én een tweede “kapschuur” 
ten behoeve van gemeenschappelijk 
gebruik (bijgebouw met werkplaats, 
fietsenstalling en opslag). De achtste 
wooneenheid wordt in deze tweede 
kapschuur geïntegreerd óf in de deel 
van de boerderij, achter de bestaande 
woning. Het woonerf wordt ontsloten via 
de bestaande inrit en er worden op eigen 
terrein parkeerplaatsen aangelegd. Verder 
voorziet het plan in de voorwaardelijke 
verplichting tot het aanleggen en in 
stand houden van een landschappelijk 
inpassingsplan, met ruimte voor een 
moestuin, boomgaard met fruitbomen 
en een voedselbos. Omdat de 
ontwikkeling niet past in het vigerende 
bestemmingplan, is het bestemmingsplan 
‘Pastoor Blaisseweg 2’ opgesteld. 

Wat als u hierover meer wilt weten?
Het bestemmingsplan ligt vanaf 
donderdag 30 december 2021 voor u 
klaar op het stadhuis aan de Philippus 
Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op 
te reageren. U hebt hiervoor zes weken 
de tijd.

Door het coronavirus bent u hier op dit 
moment welkom als u eerst per telefoon 
een afspraak maakt via 0313 48 13 13. 
Inkijken kan op afspraak op de volgende 
momenten: 

Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
Ma. avond 18.00-19.30 uur 
Vrij. 08.00-12.00 uur 

Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar 
“plannen zoeken” en kies zoekingang 
plannaam of –nummer. Vul vervolgens 
nummer NL.IMRO.0221.BPL21001HBU-
VA01 in. 

Wat gebeurt er als niemand reageert?
Dan geldt het bestemmingsplan zodra de 
zes weken reactietijd voorbij zijn.

Wat als u het niet eens bent met de 
veranderingen?
Heeft deze verandering gevolgen voor u? 
En gaf u uw mening op tijd door toen de 
plannen nog in de ontwerpfase zaten? Of 
kon u er in het redelijke niets aan doen 
dat u uw mening niet gaf? Dan hebt u 

vanaf donderdag 30 december 2021 zes 
weken de tijd een klacht in te sturen. Dit 
heet: in beroep gaan. Dat doet u door een 
brief (beroepschrift) te sturen naar de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den 
Haag.

Vraag meteen om uitstel
Als u een brief/beroepschrift opstuurde, 
vraag dan daarnaast om uitstel van 
de veranderplannen. Dat doet u 
bij de voorzitter van de Raad van 
State. Dit heet officieel: verzoek om 
voorlopige voorziening/schorsing. Het 
bestemmingsplan gaat dan pas gelden 
als de Raad van State over uw uitstel en 
klacht beslist. Uitstel vragen doet u via het 
eerdergenoemde adres in Den Haag. Voor 
dit uitstel betaalt u kosten, zogeheten 
griffierecht.

Meer weten?
Maak dan een afspraak met de heer  
J. Bloemendal via telefoonnummer  
(0313) 481 387.

helpt u uw bekende. Maar ook de zorgorganisaties die hard 
bezig zijn om de planningen rond te krijgen.   

Alvast bedankt!

Heeft u hulp nodig? 
Neem dan contact op met de medewerkers van de Vraagbaak op 
het nummer: (0313) 48 13 85. U kunt de Vraagbaak bereiken van 
maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 tot 12.00 uur. 

Nieuws  
uit het stadhuis
29 december 2021, week 52



Gratis zelftest voor mensen 
met laag inkomen

Doesburgers met een laag inkomen kunnen gratis 
Corona zelftesten afhalen bij de Buurtacademie op 
de Linie 4 of op het stadhuis. Per persoon worden 
maximaal 3 testen uitgegeven, zolang de voorraad 
strekt.

Afhalen
U kunt de zelftesten op 2 plekken afhalen:
-  Stadhuis: Bel naar 0313-481313 om een afspraak te 

maken. Het Stadhuis is open op maandag tot en met 
donderdag van 8:00 tot 15:30 uur, vrijdag van 8:00 tot 
12:00 uur en maandagavond van 18:00 tot 19:30 uur. 

-  Buurtacademie: U kunt langs komen van maandag 
tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 uur. De week 
tussen kerst en oud en nieuw is de receptie van de 
Linie 4 onbemand.

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door SUN 
Doesburg. 

Per 1 januari stopt de 
gescheiden inzameling van 
Incontinentiemateriaal op 
het recycleplein
Incontinentiemateriaal wordt momenteel nog op het 
recycleplein gescheiden ingezameld. Deze voorziening 
is een overblijfsel uit de tijd dat incontinentiemateriaal 
werd gerecycled. Dat is destijds als proef gedaan, 
maar de recycling bleek toen toch niet de gewenste 
milieuresultaten op te leveren. Vooralsnog wordt 
incontinentiemateriaal met het restafval verbrand 
en dient de gescheiden inzameling geen milieudoel. 
Daarom stoppen we met de gescheiden inzameling en 
verwijderen we de voorziening op het recycleplein. 

Tijdelijke verruiming Bbz 
voor ondernemers
Door de aangescherpte coronamaatregelen zijn van 1 
oktober 2021 tot 1 april 2022 de voorwaarden van de 
Bbz verruimd. Wij doen in deze periode geen vermo-
genstoets. U kunt Bbz met terugwerkende kracht over 2 
maanden aanvragen. Wij bepalen maandelijks of u recht 
heeft op Bbz en de hoogte van het bedrag waar u recht 
op heeft.  

Aanvragen
Vraag de regeling digitaal aan via www.doesburg.nl/form/
aanvraag-bbz-uitkering 
*  Bbz staat voor Besluit bijstand zelfstandigen. Het is een 

bijstandsregeling voor ondernemers met (tijdelijke) 
financiële problemen. 

Steunpakket Rijk 
Door de korte tijd tussen de aankondiging en de lock-
down hebben ondernemers weinig tijd gehad om hun 
bedrijfsvoering op tijd aan te passen. Daarom breidt het 
kabinet het economisch steunpakket uit. Kijk voor meer 
informatie op www.rijksoverheid.nl/en zoek op ‘Kabinet 
breidt coronasteun uit na directe lockdown’.

Werkzaamheden Vitale Binnenstad
De werkzaamheden Vitale Binnenstad in het 
kernwinkelgebied gaan na de decemberstop in januari 
2022 weer verder. Voor de volgende fase geldt dan de 
volgende situatie:

Ooipoortstraat | Periode 17 januari tot en met 26 
april
Aannemer Hoornstra Infrabouw vervangt het bestaande 
riool en richt de straat in met nieuwe bestrating en 
wegmeubilair. De Ooipoortstraat is gedurende deze 
periode afgesloten tussen de Ooipoort en Helmichstraat.

Meipoortstraat| Periode 10 januari tot en met 11 
maart
Voordat het rioleringsstelsel en de bestrating wordt 
vervangen, zal, net zoals eerder uitgevoerd in de 
Ooipoortstraat, Vitens eerst de waterleiding vervangen. 
De te vervangen waterleiding ligt voor een groot deel 
onder de parkeervakken aan de onevenzijde van de 
Meipoortstraat. In het tracé waar de waterleiding wordt 
vervangen, worden dan ook obstakels als bomen en 
bovengrondse elementen weggehaald. 

Wat betekent dit voor het verkeer ?
-  Ooipoortstraat

Komende vanaf de Ooipoort zal de Ooipoortstraat 
tot aan de Helmichstraat worden afgesloten vanaf 17 
januari. 

-  Meipoortstraat
De Meipoortstraat wordt niet afgesloten. Verkeer 
kan gebruik blijven maken van de rijbaan. Wel dient 
er rekening te worden gehouden met het tijdelijk 
niet kunnen gebruiken van de parkeervakken en het 
parkeerterrein op parkeerplaats Oliemolensteeg. 
Vergunninghouders van de Oliemolensteeg wordt een 
alternatief geboden door gedurende deze periode te 
parkeren op de parkeerplaats aan de Zandbergstraat. 

Net zoals in de vorige fase blijven in beide straten de 
panden bereikbaar door het toepassen van loopschotten 
en/of loopbruggen. Hiermee wordt de overlast zoveel als 
mogelijk beperkt. De hulpdiensten zijn geïnformeerd. 

Meer informatie? 
-  Voor werkzaamheden in de Ooipoortstraat kunt u 

terecht bij Hoornstra Infrabouw, Sandra van Wijnen. 
s.vanwijnen@hoornstra-infrabouw.nl, 06-82807767.

-  Tijdens vakantieperiode kunt u bij calamiteiten 
het centrale nummer 0313-476100 van Hoornstra 
Infrabouw bellen. 

-  Voor werkzaamheden in de Meipoortstraat kunt u 
terecht bij Vitens, Hermen Ligterink.
hermen.ligterink@vitens.nl, 
06-53762278

-  Voor algemene informatie: 
www.doesburg.nl/vitalebinnenstad.   

Doesburgbeweegt
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KERSTVAKANTIE

FACEBOOK.COM/0313DOESBURG

jongerencentrumdoesburg

MEER INFO? Kijk op www.actiefindoesburg.nl
Meedoen met de activiteiten kan vanaf 9 jaar. Wegens de coronamaatregelen 

is opgeven verplicht en werken we met kleinere groepen. 
Opgeven via: www.actiefindoesburg.nl

DI 28
DEC

MINECRAFT 
PARKOUR

START 
14 uur

ONLINE 
GRATIS

DO 30
DEC

ONLINE  
ESCAPE ROOM

START 
14 uur

ONLINE 
GRATIS

MA 03
JAN

ONLINE  
ESCAPE ROOM

START 
14 uur

ONLINE 
GRATIS

DI 04
JAN AMONG US START 

14 uur
ONLINE 
GRATIS

DO 06
JAN

WEERWOLVEN van 
WAKKERDAM

START 
14 uur

ONLINE 
GRATIS



 OMGEVINGSVERGUNNING 
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning 
is ontvangen op:
16-12-2021  Kerkstraat 35, verwijderen van de luifel 

en wijzigen van handelsreclame
20-12-2021  Koppelweg 1b, tijdelijk bewonen van het 

bijgebouw
21-12-2021  Berkumshof ong., kappen van drie 

zomereiken in de openbare ruimte
21-12-2021  Koepoortstraat 37, uitvoeren van diverse 

(ver)bouwwerkzaamheden

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 en niet geaccepteerde melding(en)
De volgende melding(en) is ontvangen op:
21-12-2021  Koepoortstraat 37, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen

Bij een melding kan geen zienswijze ingediend worden. 
U kunt de gemeente verzoeken om handhavend op te 
treden bij (vermeende) overtredingen van de wet.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
21-12-2021  Korte Veerpoortstraat 7, het realiseren 

van een tweede verdieping
22-12-2021  F D Rooseveltsingel 33, het verplaatsen 

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

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

Verleende vergunningen / ontheffingen
Wet op de kansspelen
Zaaknummer: Z/21/20362
Aanvrager: Het Zwarte Schaar 
Verleend: Speelautomatenvergunning januari 2022 
Locatie: Eekstraat 17
Verzonden: 14 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.

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
zij een ontwerpbesluit hebben opgesteld inzake de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, 
waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 
toepassing is. 
 
Zaakid: 1952138326
Omschrijving: Rectificatie-maatwerk geluid
Adres:  Burgemeester Flugi van 

Aspermontlaan 10 te Doesburg 
Besluit: Ontwerpbesluit
Datum ondertekening: 24-11-2021
Datum verzending: 24-11-2021 
 
Ingekomen reguliere aanvragen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van 
toepassing is. 

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het 
genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. 
Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een 
informatief karakter. 

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen 
met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). 

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het 
telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is 
postbus@odra.nl. 
 
Zaakid: ODRA21AB2149
OLO-nummer: 6459169
Datum indiening: 03-12-2021
Omschrijving:  Vergunningaanvraag i.h.k.v. 

activiteitenbesluit gebruik CTD
Adres: Verhuellweg 1C te Doesburg 
 
Melding 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende volledige melding in het kader van Wet 
Milieubeheer, Activiteitenbesluit, Waterwet, Besluit 
lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen. 

De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een 
informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden 
ingediend. 
 
Zaakid: ODRA21MA3392
Datum indiening: 23-09-2021
Omschrijving:  Veehouderij afsplitsen van 

camping
Adres:  Eekstraat 16A te Doesburg
Besluit:  Afgehandeld
Datum ondertekening: 02-12-2021
Datum verzending: 02-12-2021 
 

 OVERIGE VERGUNNINGEN 

Beleid & uitvoeringsprogramma toezicht en 
handhaving 
Het college van B&W van gemeente Doesburg heeft 
in haar vergadering van 21 december 2021 besloten 
de termijn van het integraal handhavingsbeleid en 
uitvoeringsprogramma te verlengen tot en met 31 
december 2022. Ook is besloten om het jaarverslag 
hieromtrent voor de jaren 2020 en 2021 te verdagen. 
Reden hiertoe is dat de termijn van het huidige 
beleid eind 2021 verloopt. Het uitgangspunt is om 
de komende periode een nieuw integraal beleid 
en uitvoeringsprogramma op te stellen, welke is 
afgestemd op de nieuwe Omgevingswet dat vooralsnog 
op 1 juli 2022 in werking treedt. Dit betekent dat voor u 
als inwoner of ondernemer niets verandert. 

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.


