
Doesburgse vlag na 30 jaar weer te koop 

Na bijna 30 jaar is de echte, door 
de gemeenteraad vastgestelde 
Doesburgse vlag weer te koop. 
Streekmuseum de Roode Tooren 
nam het initiatief na vragen 
vanuit de samenleving en daar 
buiten. De laatste keer dat de vlag 
werd gemaakt was in 1987 toen 
Doesburg 750 jaar stadsrechten 
vierde. Voorzitter van De Roode 
Tooren, Rinus Rabeling: “We 
kregen de laatste tijd steeds 
meer vragen over de ‘echte’ vlag 
van Doesburg. Het rode label 
waarmee de gemeente Doesburg 
zich verbindt aan de Hanzesteden 
zien we veel in het straatbeeld. 
Bij het stadhuis wappert de vlag 
met het logo van de organisatie. 
Maar hoe ziet de echte vlag van 
Doesburg er uit? En is die nog 
te koop? Ja! Nu dus wel. Het is 
vooral een mooie manier om onze 
saamhorigheid als stad te laten 
zien.”

Historische stad met zeer oud 
zegel
Doesburg heeft een hele rijke 
historie die terug gaat tot de 11e 
eeuw. Het oudste zegel dat werd 
terug gevonden dateert uit 1290. 
Dat was de halve maan. Het is 
niet duidelijk waarom toen voor 
deze maan is gekozen. Maar 
wel is duidelijk dat deze maan 
in de 15e eeuw ook terug kwam 
in het wapen van de stad. Ook 
de kleuren wit en rood zijn al 
honderden jaren verbonden aan 
onze stad. Samen met de Stichting 
voor Banistiek en Heraldiek in 

Den Haag is met alle beschikbare 
historische gegevens deze vlag 
geconstrueerd. Sindsdien is dit de 
Doesburgse vlag.

Trots op Doesburg
Rinus Rabeling: “De vrijwilligers 
van De Roode Tooren vinden het 
erg leuk dat de inwoners van 
de stad interesse tonen in de 
historie van de stad. We zijn trots 
op onze mooie stad. Het is ook 
wel heel bijzonder dat er nu weer 
gesprekken ontstaan over het hoe 
en waarom van het maantje en 
het hoe en waarom van de naam 
Doesburg. Daar bestaan nogal wat 
misvattingen over. Daar vertellen 
wij u in ons museum natuurlijk 
graag meer over, als we straks 
weer open mogen.”

Meer informatie en vlag 
bestellen
De Doesburgse vlag is in 3 formaten 
te bestellen. Een gevelstokvlag van 
100x150 cm, een vlag van 150x225 
cm en een vlag van 200x300 cm. 
Meer informatie vindt u op de 
website www.deroodetooren.nl 
onder het kopje actueel. Of stuur 
een mail met uw bestelling of vraag 
naar info@deroodetooren.nl.

Persoonlijk energieadvies in coronatijd

Waar moet ik op letten als ik mijn 
huis ga isoleren? Welke typen 
zonnepanelen zijn er? En wat is 
precies het verschil tussen dubbel 
glas en HR++ glas? Allemaal 
vragen die kunnen spelen als 
je je huis energiezuiniger of 
comfortabeler wilt maken. Om 
zeker te weten dat je de juiste 
keuzes maakt, wil je hier een 
betrouwbaar en onafhankelijk 
antwoord op.
Bij Agem Energieloket vraag 
je eenvoudig en gratis een 
telefonisch consult aan met een 
deskundige energieadviseur. 

Deze adviseur beantwoordt al 
jouw technisch-inhoudelijke 
vragen en denkt met je mee 
over energiebesparende 
maatregelen. Omdat dit consult 
op afstand plaatsvindt, kan je 
dit ook in coronatijd gewoon 
aanvragen. Hierdoor hoef je niet 
te wachten met het nemen van 
energiebesparende maatregelen. 
Door een bijdrage van gemeente 
Doesburg kost het consult je 
niets. Voor meer informatie en 
het aanvragen van een telefonisch 
consult ga je naar www.agem.nl/
telefonisch-consult. 
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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.

BESTUURSVERGADERINGEN

RAADSCOMMISSIES
* NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis 
vergaderen raad en commissies digitaal. Publiek en pers 
kunnen vergaderingen gedurende deze crisis niet bijwonen 
in de Raadszaal. De vergaderingen kunnen wel live gevolgd 
worden via de website: https://doesburg.raadsinformatie.
nl/live. Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / 
diana.voorhof@doesburg.nl

Gecombineerde commissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling /  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu  
Woensdag 10 februari 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
•  Gewijzigde begroting zwembad 2021
•  Jaarverslag LerenWerkt (leerplicht/RMC) 2019-2020
•  Bestemmingsplan Onderstation Angerlo 

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 dan zijn of haar mening 
verkondigen over een onderwerp dat op de agenda staat. 
NB: I.v.m. de maatregelen rondom de Coronacrisis 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:
29-01-2021  Koppelweg, het verlengen van de termijn 

van de tijdelijke opslagdepot
29-01-2021  Meipoortstraat 12, het plaatsen van 

handelsreclame ten behoeve van een 
geldautomaat binnen

03-02-2021  Hermaat, het kappen van twee 
kastanjebomen in de openbare ruimte, t.h.v. 
146/148

03-02-2021  Contre Escarpe, het kappen van één 
kastanjeboom in de openbare ruimte, t.h.v. 
14a

03-02-2021  Broekhuizerweg 6, het plaatsen van een 
overkapping

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:
03-02-2021  diverse locaties, het verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen en slopen van 
woningen, t.b.v. project PéGé woningen (2)

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
01-02-2021  diverse locaties, het verwijderen van 

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

Bij een melding kan geen bezwaar 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:
01-02-2021  Verhuellweg 3, het verplaatsen en vergroten 

van een branddeur in de opslaghal
03-02-2021  Magnolialaan 17, het vervangen van de 

bestaande berging naast het clubgebouw
04-02-2021  Gasthuisstraat 10, het vervangen v/e 

dakkapel voor een dakraam, a/d achterzijde

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE 
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
03-02-2021  Molengaarde, het kappen van vier bomen in 

de openbare ruimte

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.

COMMISSIE OMGEVINGSKWALITEIT TE DOESBURG, 
INTEGRALE MANDAATZITTING
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 16 februari 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.

COMMISSIE OMGEVINGSKWALITEIT, VOLLEDIGE 
COMMISSIE
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 17 februari 2021. 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 voltallige commissie. 
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 met vergaderlocatie wordt 
circa 2 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd op de site 
van het Gelders Genootschap en is te raadplegen op www.
geldersgenootschap.nl/agenda 

Op dit moment weten we nog niet of de vergadering(en) fysiek 
kunnen plaatsvinden vanwege de corona maatregelen. Indien 
nodig zullen de vergadering(en) digitaal worden afgehandeld. 
Meer informatie kunt u vragen via het Wabo-loket.


