
Wandel mee met burgemeester of 

wethouders door Doesburg! 

In deze Coronatijd met de 
huidige maatregelen hebben 
we minder contact met elkaar. 
Of we hebben vooral online 
of telefonisch contact. Het 
overheidsadvies is om zo min 
mogelijk mensen te ontmoeten, 
slechts 1 persoon en 1 bezoek 
per dag. Persoonlijk contact, 
een praatje wordt door veel 
mensen erg gemist. Ook de 
Doesburgse burgemeester 
en wethouders missen het 
persoonlijk contact met u. 

Wandel met ons mee in 
Doesburg
Daarom nodigen wij u uit om 
vanaf vrijdag 19 februari een 
wandelafspraak te maken 
met één van de collegeleden. 

Iedere vrijdagochtend kunt u 
met de burgemeester of één 
van de wethouders op pad 
om uw vragen te stellen of om 
gewoon een praatje te maken. 
De wandelroute bepaalt u 
samen en duurt circa een half 
uur tot 1 uur. Ook als u minder 
goed te been bent kunt u een 
afspraak maken. Dan neemt 
de burgemeester of wethouder 
digitaal contact met u op. 

Wilt u mee wandelen of 
een persoonlijke afspraak 
plannen?
Geef u op via onze website, 
www.doesburg.nl/wandelen  
en vul het formulier in. We 
nemen contact met u op om de 
afspraak in te plannen.

Hart voor Doesburg, ook in Corona tijd willen we elkaar 
een 

Hart voor Doesburg, ook in Corona tijd willen we elkaar 
 onder de riem steken. Hou vol!

De Plusbus Doesburg e.o. is dringend op zoek naar Logistiek Planners (M/V)/
Kantoormedewerkers/sters
Bent u één dagdeel (of meerdere 
dagdelen) beschikbaar? Wilt u daarnaast 
iets betekenen voor uw mede-inwoners 
en zoekt u een nuttige invulling, die 
gepaard gaat met gezelligheid en 
waardering? Dan is de Plusbus Doesburg 
e.o. echt iets voor u! 

Taken: 
Het bemannen van het kantoor, het 
plannen en aannemen van ritaanvragen 
van individuele inwoners van de 
gemeente Doesburg en directe omgeving. 
Het gaat vooral om ouderen en/of 
mensen die om wat voor reden dan 

ook niet (meer) zelfstandig met het OV 
kunnen. 

Tijdsduur en tijdstippen: 
In nader overleg. Het kantoorwerk vindt 
plaats op maandag t/m/ vrijdag van 8.00 
uur tot minimaal 13.00 uur 

Informatie: 
Na een gedegen inwerkperiode wordt 
u zelfstandig verantwoordelijk voor het 
Plusbuskantoor. 
Mail of bel met Theo van Leeuwen, 06 29 
53 55 47, plusbus.doesburg@gmail.com.

Energiecoaches 
gezocht! (vrijwilliger)
Vind je het leuk om tips te geven voor een beter 
milieu én voor een lagere energierekening voor 
bewoners van huur- en koopwoningen in de 
Achterhoek? Heb je ervaring met energie besparen 
in je eigen woning? En heb je wat tijd en energie 
als vrijwilliger over? Dan zoeken wij jou!

Wat vragen wij van jou?
• Je vindt energie besparen belangrijk;
• Minimaal 1 of 2 dagdelen per maand (in overleg) beschikbaar zijn;
• Je vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en hen verder te helpen met 

energiebesparing;
• Je kunt werken met e-mail en digitale communicatiemiddelen;
• Technische ervaring of kennis is geen vereiste.

Hoe ondersteunen wij jou?
Na een online training weet jij het belangrijkste over energiebesparing in huis en ben je klaar om bij 
bewoners langs te gaan. Dat oefenen we dan eerst nog met een praktijksessie. De energiecoaches 
krijgen de training gratis aangeboden. Na de training worden alle afspraken in overleg ingepland 
door de coördinator. Inhoudelijke ondersteuning krijg je van je collega’s of van een energie-adviseur. 
Ook zorgen we geregeld voor inhoudelijke bijscholing. Uiteraard krijg je een vast contactpersoon.

Wat krijg je ervoor terug?
Als energiecoach word je vrijwilliger bij Agem Energieloket. Je krijgt je reiskosten vergoed en een 
gedegen opleiding om zo goed mogelijk advies te kunnen geven. Wij helpen je uiteraard om je rol 
zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Met jouw inzet draag je bij aan een duurzamere Achterhoek. 
Daar krijgen wij energie van! Jij toch ook?

Kennis met ons maken?
Bel naar Agem Energieloket en vraag naar Coördinator Irina Bosman via 0314 - 820 360 voor meer 
informatie over deze vacature. Heb jij interesse? Vul dan het formulier op onze website in. 
agem.nl/vacatures

Wat ga je doen?
Je bent namens de Achterhoekse gemeenten en Agem 
de ambassadeur van de energietransitie in de Achterhoek. 
Dit kan bij mensen thuis, bij buurtbijeenkomsten of op 
beurzen. Je informeert bewoners over kleine maatregelen 
in de woning en/of gedragsverandering. Vaak is er in de 
huidige situatie al veel ruimte om te besparen. 
Met simpele maatregelen kan de bewoner al snel honderden 
euro’s per jaar besparen! Geen grote investeringen of 
verbouwingen, maar simpele aanpassingen in gedrag of 
kleine investeringen in de woning.

Nieuws 
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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:
08-02-2021  Boekholtstraat 5, het verbouwen van een 

garage naar woning
08-02-2021  Kerkstraat 31, het uitvoeren van diverse 

verbouwwerkzaamheden
10-02-2021  Veerpoortwal 1, het realiseren van een 

uitbreiding aan de achterzijde
11-02-2021  Allersmaat 45, het plaatsen van een nieuw 

bijgebouw aan de achterzijde

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.

OMGEVINGSVERGUNNING “NIET-ONTVANKELIJK”
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag 
“niet-ontvankelijk” verklaard op:
10-02-2021  Leigraafseweg 15c, het plaatsen van 

handelsreclame

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
05-02-2021  Parallelweg Den Helder ong., het tijdelijk 

plaatsen van het clubgebouw van  
postduivenvereniging De Luchtbode

11-02-2021  Koppelweg ong., het verlengen van de 
termijn van de tijdelijke opslagdepot

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

VERKEERSBESLUIT

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN 
GESLOTENVERKLARING KERNWINKELGEBIED 
DOESBURG
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het 
instellen van een geslotenverklaring in het kernwinkelgebied 
van Doesburg. Tijdens de geslotenverklaring van 
het kernwinkelgebied wordt tevens een tweetal 
verkeersmaatregelen genomen. De maatregelen 
betreffen het instellen van eenrichtingverkeer in de 
Boekholtstraat (tussen de aansluiting met de Kerkstraat 
en de Heerenstraat, uitgezonderd fietsverkeer) en het 
instellen van een stopverbod op de kruising Kloosterstraat-
Kerkstraat-Boekholtstraat. Dit besluit is online in te zien 
via de Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure.

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN LAAD- EN LOSPLAATS 
MEIPOORTSTRAAT EN MARKT
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het instellen 
van een laad- en losplaats in de Meipoortstraat en op de 
Markt. Dit besluit is online in te zien via de Staatscourant. Hier 
vindt u ook informatie over de bezwarenprocedure.

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN PARKEERVERBOD EN 
EENRICHTINGSWEG FORSYTHIASTRAAT
Woensdag 3 februari 2021 is een verkeersbesluit gepubliceerd 
voor het instellen van een parkeerverbod en eenrichtingsweg 
in de Forsythiastraat. Dit besluit is online in te zien via 
de Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de 
bezwarenprocedure.

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN 
PARKEERVERBODSZONE BINNENSTAD
Vandaag is een verkeersbesluit gepubliceerd voor het 
instellen van een parkeerverbodszone in de Koepoortstraat, 
Roggestraat, Kerkstraat, Meipoortstraat en de Ooipoortstraat 
waar betaald parkeren van kracht is, zodat het parkeren op 
deze locaties alleen plaatsvindt in de daarvoor bestemde 
vakken. Dit besluit is online in te zien via de Staatscourant. 
Hier vindt u ook informatie over de bezwarenprocedure.

VERKEERSBESLUIT OPHEFFEN 
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
Woensdag 27 januari 2021 is een verkeersbesluit gepubliceerd 
voor het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats 
aan de Hyacinthstraat 18. Dit besluit is online in te zien via 
de Staatscourant. Hier vindt u ook meer informatie over de 
bezwarenprocedure.

Hart voor Doesburg, ook in Corona tijd willen we elkaar een  onder de riem 
steken. Hou vol!

ADVIESRAAD SOCIAAL BELEID DOESBURG zoekt 

twee nieuwe leden (M/V)

In de gemeente Doesburg kan 
iedereen meepraten over het sociaal 
maatschappelijke beleid van de 
gemeente. De Adviesraad Sociaal Beleid 
(ASB) is een van de mogelijkheden 
om als inwoner input te leveren voor 
het gevoerde en te voeren beleid in 
Doesburg. 

Wat doen wij?
De Adviesraad bestaat uit maximaal 
7 leden en zij adviseert de gemeente 
Doesburg over de inrichting en 
uitvoering van de Participatiewet, Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
en Jeugdwet. De adviezen worden 
gevraagd (op verzoek van het college 
van B&W), maar kunnen ook ongevraagd 
gegeven worden. 

De leden van de ASB onderhouden een 
netwerk in de Doesburgse samenleving 
en zetten eventueel externe expertise 
in, zodat zij voortdurend vanuit de 
samenleving, belangenorganisaties en 
deskundigen met informatie worden 
gevoed. Door vertrek van twee leden 
zijn wij momenteel op zoek naar nieuwe 

enthousiastelingen die graag een 
bijdrage willen leveren aan de sociaal 
maatschappelijke voortgang van de 
gemeente Doesburg en haar inwoners.

Wat verwachten wij?
•  Aanwezigheid en inbreng bij de 

vergaderingen eens per maand in de 
avonduren in het stadhuis of online via 
Teams (en vaker indien dit nodig wordt 
geacht); 

•  Affiniteit en/of ervaring met 
onderwerpen en wetten binnen het 
sociaal beleid;

•  Communicatieve vaardigheden;
•  Betrokkenheid bij Doesburg en haar 

inwoners.

Meer informatie?
Voor vragen over de ASB en/of deze 
vacature kunt u contact opnemen met 
Juliette Vree (secretaris) door een mail 
met contactgegevens te sturen naar:  
ASB.doesburg@gmail.com 
Het kennismakingsgesprek zal conform 
RIVM-richtlijnen plaatsvinden middels 
bijv. een wandeling in de buitenlucht of 
via Teams.

Foto-oproep: Deel met ons uw 
Coronafoto
Door de Coronapandemie verandert 
ons leven, met werk, sporten, 
vrijwilligerswerk, afspreken met vrienden 
en familie is anders dan normaal. Hoe lost 
u dit op? Wat zijn handige tips of ideeën 
die u wilt delen met andere Doesburgers 

om ze te steunen? Maak er een foto van 
en deel deze met ons. 

Wij willen deze graag ontvangen en delen 
met alle Doesburgers. Insturen kan via 
e-mailadres: communicatie@doesburg.nl. 


