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Verkiezingen Tweede Kamer
Op 17 maart zijn er verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. In verband met corona 
vragen wij u een mondkapje te dragen 
als u komt stemmen en om uw handen 
te desinfecteren met de aanwezige 
handgel. 

U kunt in Doesburg uw stem 
uitbrengen in de volgende 
stembureaus:
1. Stadhuis, Ph. Gastelaarsstraat 2
2. Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41
3.  Speeltuinvereniging Kindervreugd, 

Marijkelaan 1
4.  R.K.Kerk Martinus, Juliana van 

Stolberglaan 3
5. Sportpark Doesburg, Oranjesingel 22
6.  Tennis en padel Doesburg, Looiersweg 

2
7. Beumerskamp (1), Breedestraat 39
8. Beumerskamp (2), Breedestraat 39

Deze stembureaus zijn geopend op 17 
maart van 07.30 tot 21.00 uur.

Ouderen en mensen uit een 
risicogroep
Ouderen en mensen uit een risicogroep 
mogen ook op maandag 15 en dinsdag 
16 maart naar het stadhuis komen 
om te stemmen. Zij kunnen zo de 
drukte ontlopen. Het stembureau op 
het stadhuis is op deze dagen extra 
geopend, namelijk tussen 07.30 en 
21.00 uur

Ouder dan 70 jaar? Dan mag u ook uw 
stem per post uitbrengen. 
Bent u 70 jaar of ouder, dan mag u 
ook per brief uw stem uitbrengen. 
Als u ouder bent dan 70, dan krijgt u 
automatisch hiervoor 2 keer post. 
-  Eerst krijgt u een envelop met daarin 

uw stempluspas.
-  Deze week krijgt u een envelop met 

daarin een briefstembiljet, twee 
enveloppen en een instructie. 

Versturen stem per post 
Als u uw stem via de post wilt 
uitbrengen, doe deze voor 12 maart 
17.00 uur op de bus. 

Inleveren briefstem op het stadhuis
U kunt uw briefstem ook inleveren op 
het stadhuis. Dit kan al vanaf 10 maart 
op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 
uur. Op 17 maart kan dit zelfs tussen 
07.30 en 21.00 uur.

Stempas kwijt
Bent u uw stem(plus)pas kwijt of hebt 
u deze niet ontvangen? Dan kunt u 
een nieuw exemplaar van de stempas 
aanvragen bij het KCC in het stadhuis tot 
uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur. Bel 
naar 0313 – 48 13 13. Mocht u de oude 
stempas terugvinden dan kunt u daar 
niet meer mee stemmen.

Iemand anders voor u laten stemmen
U kunt een andere kiezer in Doesburg 

machtigen door de achterkant 
van uw stempas in te vullen en te 
ondertekenen. Geef de persoon die voor 
u gaat stemmen behalve uw omgezette 
stempas ook een kopie van een 
legitimatiebewijs mee. Deze persoon 
moet de volmachtstem tegelijk met zijn 
eigen stem uitbrengen. Iemand mag 
maximaal 3 volmachten accepteren.
Als u een kiezer in een andere gemeente 
wilt machtigen dan moet u een 
schriftelijke volmacht aanvragen. Dit kan 
bij het KCC in het stadhuis tot vrijdag 12 
maart 2021 17.00 uur.

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen over het stemmen per 
brief ? Bel dan met  0800 – 1351.

Heeft u algemene vragen over 
de verkiezingen?  Bel dan met de 
gemeente Doesburg op 0313 - 48 13 90. 
Ook vindt u meer informatie op 
www.doesburg.nl/verkiezingen

Eerste bevindingen onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard 
De provincie Gelderland en het 
Rijk nodigen belangstellenden en 
belanghebbenden uit om kennis te 
nemen van de eerste bevindingen van 
het onderzoek naar de Havikerwaard, 
Fraterwaard en Olburgerwaard. Deze 
uiterwaarden liggen ten zuiden van 
Dieren en ten noorden van Doesburg. 
Iedereen is van harte welkom bij een 
online bijeenkomst op 11 maart  van 
19.00 – 21.00 uur. Aanmelden kan tot 8 
maart via www.gelderland.nl/mirt-hfo. 

De Havikerwaard, Fraterwaard en 
Olburgerwaard liggen langs de IJssel in 
de gemeente Rheden, Bronckhorst en 
Doesburg. De uiterwaarden hebben een 
gevarieerd landschap met weiden en 
akkers, omzoomd door hagen, struweel 
en oude knotbomen. Wandelaars en 
fietsers kunnen genieten van de natuur, 
de landgoederen en het agrarisch 
uiterwaarden landschap. Het is een uniek 
gebied dat deels valt in de Havikerpoort, 
één van de acht ecologische poorten op 
de rand van de Veluwe. Adviesbureau 

Antea Group onderzocht de afgelopen 
maanden, in opdracht van het rijk en 
provincie Gelderland, welke nieuwe  
opgaves, initiatieven en kansen er zijn 
in het gebied ten aanzien van de IJssel, 
de scheepvaart, het veranderende 
klimaat en duurzaam gebruik van de 
ruimte. Onderzocht is wat er tot 2030 
aan ontwikkelingen speelt en wat er in 
samenhang uitgewerkt kan worden. Dit 
gebeurde in nauwe samenwerking met 
organisaties die actief zijn in het gebied. 

Aanpak
Voor dit zogenoemde MIRT-
onderzoek* vonden verschillende 
online bijeenkomsten plaats met de 
verschillende belangenorganisaties in  
het gebied. Organisaties die meededen 
waren de gemeenten Rheden, Doesburg, 
Bronckhorst en Zevenaar, Waterschap 
Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed 
Middachten, Stichting Twickel, Gestichten 
Doesburg, LTO Noord afdeling 
Zuid Oost Veluwe, Vitens, K3 Delta, 
Natuurmonumenten, Ellecoms Belang, 

Belangengemeenschap De Steeg en 
Havikerwaard, Schuttevaer en provincie 
Gelderland. Renier Koenraadt van Antea 
Group: “Iedere organisatie heeft de eigen 
opgaven en initiatieven doorgegeven. 
Ook hebben we geïnventariseerd of er 
al een plan voor ligt en in welke jaren 
de realisatie gepland staat. We hebben 
alle organisaties de gelegenheid gegeven 
informatie te delen, met elkaar uit te 
wisselen en aan te scherpen.” 

‘Betrokkenheid goed teken’
Mayke van Haagen, projectleider van 
provincie Gelderland: “Er is veel animo 
geweest voor de online bijeenkomsten 
en veel uitgewisseld. Die betrokkenheid 
is een goed teken. Er ligt nu een eerste 
inventarisatie waarbij het belangrijk is dat 
we een volledig beeld hebben van wat er 
speelt. Daarom vragen we iedereen er nu 
kennis van te nemen en de bevindingen 
aan te vullen. Over hoe we het traject 
verder gaan invullen, nemen we nog geen 
besluiten. Dat komt in een vervolg.”

Uitdagingen voor het vervolg
Uit het onderzoek is wel gebleken dat voor 
sommige uitdagingen brede bestuurlijke 
samenwerking nodig is om effectief tot 
keuzes en plannen te kunnen komen. Van 
Haagen: “Het Rijk heeft een belangrijke 
rol als het gaat om de rivier, maar er zijn 
ook allerlei wensen en ambities in het 
gebied. Ik denk dan aan de verdroging en 
de effecten ervan op de natuur, landbouw 

en landgoederen. Ook liggen er opgaves 
voor de Kaderrichtlijn Water en ideeën 
voor transitie van de landbouw zoals 
kringlooplandbouw of natuur-inclusieve 
landbouw. Het is belangrijk daar met de 
agrariërs en LTO verder aan te werken.”   

Aanmelden
Wilt u meer weten over de inhoud van dit 
onderzoek? Meldt u zich dan vóór 8 maart 
aan via www.gelderland.nl/mirt-hfo. U 
ontvangt dan een uitnodiging voor de 
online bijeenkomst op 11 maart. Mayke 
van Haagen en Renier Koenraadt praten 
u dan bij. Tijdens de avond krijgt u ook de 
gelegenheid om de bevindingen aan te 
vullen.  Werkt de link voor het aanmelden 
niet? Gebruik dan de QR-code.

* Wat is een MIRT-onderzoek?

MIRT staat voor Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport 
en omvat een systematiek voor de 
planvorming, de besluitvorming en 
de financiering van maatregelen van 
het Ministerie van infrastructuur en 
waterstaat. 

Een MIRT Onderzoek is de eerste stap en 
heeft tot doel om voor 
een afgebakend gebied 
opgaven, belangen en 
belanghebbenden in 
kaart te brengen. 



Erepenning Doesburg voor echtpaar Van Blokland-Kuperus
Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar reikte op 24 februari de 
Doesburgse erepenning uit aan de heer Rokus van Blokland en mevrouw 
Marian van Blokland-Kuperus. Het echtpaar kreeg de erepenning als blijk van 
waardering voor hun jarenlange werkzaamheden voor de Doesburgsche Mosterd- 
en Azijnfabriek met museum en hun inzet om deze te behouden voor Doesburg.

Een begrip in Doesburg en omgeving
De kleinste mosterdfabriek van Nederland 
is uniek in zijn soort. Het trekt al 
jarenlang vele nationale en internationale 
bezoekers naar onze stad. De laatste 40 
jaar werd de fabriek en het bijbehorende 
museum gerund door het echtpaar 
Van Blokland-Kuperus. Zij namen het 
bedrijf over van de ouders van mevrouw 
van Blokland-Kuperus. De mosterd- en 
azijnfabriek is inmiddels een begrip in 
Doesburg en omgeving. 

Behoud van de fabriek en museum 
voor Doesburg
En dat moet ook zo blijven, als het aan 

dit echtpaar ligt. Ze wilden niet met 
pensioen voordat zeker was dat de 
fabriek overgenomen werd. Afgelopen 
periode werd die droom werkelijkheid 
en kon het bedrijf overgedragen worden. 
Burgemeester Loes van der Meijs- van 
de Laar: “De Doesburgsche Mosterd- 
en Azijnfabriek hoort bij Doesburg. 
Evenals het authentiek ingerichte 
mosterdmuseum. We zijn ontzettend 
blij met het werk dat het echtpaar van 
Blokland-Kuperus al die jaren heeft verzet 
en ook dat ze zich hard hebben gemaakt 
dat Doesburg een echte mosterdstad 
blijft. Ze verdienen het om de erepenning 
van onze prachtige stad te dragen.”

GEMEENTELIJKE BELASTINGAANSLAGEN ONTVANGEN
De aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2021 zijn 
afgelopen zaterdag verstuurd. Heeft u zich aangemeld 
voor Mijn Overheid dan ontving u de aanslag digitaal in 
uw berichtenbox. Het gaat om de aanslag gemeentelijke 
belastingen. Hierop kunnen de volgende belastingen 
voorkomen:

Voor inwoners:
•  afvalstoffenheffing vastrecht, een vast bedrag voor de 

afvalstoffenheffing;
•  afvalstoffenheffing variabel, een bedrag afhankelijk van 

het aantal aanbiedingen in 2020;
•  WOZ-beschikking;
•  onroerendezaakbelastingen;
•  hondenbelasting;
•  grafrechten;
•  belasting op roerende woonruimten.

Voor bedrijven:
WOZ-beschikking;
onroerendezaakbelastingen;
reclamebelasting.

Geen aanslag ontvangen?
Heeft u geen digitale of papieren aanslag ontvangen? 
Via onze website www.doesburg.nl/belastingen Mijn 
Doesburg kunt u de aanslag bekijken. Natuurlijk kunt 
u ook bellen naar de Publieksbalie: (0313) 48 13 90 of 
mailen: belastingen@doesburg.nl. 

Meld u aan voor de berichtenbox
Wilt u de belastingaanslag in het vervolg digitaal 
ontvangen? Meld u dan aan voor de berichtenbox op 
www.mijn.overheid.nl. U logt in met uw DigiD. 

Tarieven afvalstoffenheffing niet verhoogd
De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn niet gewijzigd 
ten opzichte van vorig jaar. De overige tarieven zijn 
uitsluitend met de inflatiecorrectie van 2,25% verhoogd. 

Tarief ozb en stijging woningmarkt
Bij de berekening van de tarieven ozb wordt rekening 
gehouden met de marktsituatie. Zo zijn de waardes van 
woningen ten opzichte van vorig jaar verder gestegen. 
In dit geval wordt het tarief gelijk aan het gemiddeld 
percentage van de stijging verlaagd. Dit verklaart waarom 
het tarief voor de eigenaren van woningen in 2021 lager 
is dan vorig jaar. Omdat ook rekening is gehouden met 
de inflatiecorrectie stijgt het gemiddeld aanslagbedrag 
voor de ozb 2021 met niet meer dan 2,25% ten opzichte 
van 2020. 

Nieuw: afvalstoffenheffing variabel 2020
Vanaf 2020 staat het vastrecht van de afvalstoffenheffing 
op de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit vaste 
bedrag betaalt u vooraf. 
Het variabele bedrag wordt achteraf opgelegd. Dit is het 

bedrag voor het aantal keren in 2020 dat de afvalbak 
is geleegd of de afvalpas in 2020 is gebruikt bij de 
ondergrondse containers. Vandaar dat het variabele 
bedrag voor het eerst dit jaar op deze aanslag aantreft.

WOZ-beschikking 2021
Op de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van uw 
woning of bedrijf. Dit is de geschatte marktwaarde. Deze 
is vastgesteld naar het marktniveau op 1 januari 2020.
 
Het taxatieverslag
Wilt u de WOZ-waarde van uw woning beoordelen? Kijk 
dan in het taxatieverslag. Hierin staan verkoopcijfers 
van huizen waarmee we uw woning vergelijken. Deze 
hoeven niet identiek te zijn. Bij de taxatie wordt rekening 
gehouden met verschillen. U vindt het taxatieverslag op 
www.overheid.nl of op onze website bij ‘Mijn Doesburg’. 
Bedrijven kunnen het taxatieverslag aanvragen via een 
formulier op onze website.

Is de corona pandemie van invloed op de WOZ-
waarde 2021?
Op de site van de Waarderingskamer leest u dat corona 
in het algemeen geen effect heeft op waardebepaling 
2021. Uitzonderingen zijn objecten bestemd voor cultuur, 
sport en horeca. Bij deze categorieën is er sprake van 
een klein nadelig effect op de WOZ-waarde. De gemeente 
Doesburg volgt het advies van de waarderingskamer op 
om dit nadelige effect in de WOZ-waarde te verwerken.

De kwaliteit van de taxaties
De Waarderingskamer wil dat inwoners en bedrijven 
erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van taxaties 
van hun onroerende zaken goed is. Zij controleert en 
beoordeelt daarom de taxaties van de gemeentes. 
Alle beoordelingen kunt u lezen op de website van de 
waarderingskamer. Zo heeft de gemeente Doesburg 
vanaf 2018 de maximale beoordeling. Wij doen ons 
uiterste best om dit zo te houden en, waar nodig, te 
verbeteren. 

Vindt u de waarde te hoog of te laag?
Neem gerust contact op met de gemeente. U kunt 
bellen met team WOZ/Heffingen (0313) 48 13 56 of 
(0313) 48 13 58. Of mail naar: belastingen@doesburg.
nl. Het is namelijk niet in alle gevallen nodig om officieel 
bezwaar te maken. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde 
juist wordt vastgesteld voor de gemeente maar ook 
voor u. Voor u bijvoorbeeld bij het aanvragen van een 
hypotheek, bij de schenk- en erfbelasting en bij de 
verkoop van uw woning of een bedrijf. 

Betalingstermijnen
U moet de aanslag betalen voor 30 april. Als u ons 
gemachtigd heeft voor automatische incasso dan 
schrijven wij het bedrag in 10-maandelijkse termijnen af 
van uw rekening. Heeft u geen automatische incasso dan 

kunt u dit aanvragen via onze website. Doet u dit voor 15 
maart dan wordt ook deze aanslag in 10 termijnen van 
uw rekening afgeschreven.

Makkelijk betalen
Scan hiervoor de QR-code op het voorblad van de 
aanslag, of gebruik de IDEAL-link in Mijnoverheid. Dan is 
het direct geregeld. 

Kwijtschelding
Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u kwijtschelding 
aanvragen bij de invorderingsambtenaar voor de 
afvalstoffenheffing, de rioolheffing (aanslag via Vitens) 
en de grafrechten. Het formulier kunt u vinden op 
onze website of aanvragen bij de publieksbalie van 
het stadhuis. De invorderingsambtenaar beoordeelt 
of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke 
kwijtschelding.  

Vragen over de aanslag?
Bel dan met de Publieksbalie: (0313) 48 13 90 of mail 
naar belastingen@doesburg.nl. We geven graag uitleg. 
Als er iets niet klopt aan de aanslag of de WOZ-waarde 
herstellen we dit zo snel mogelijk. Formeel bezwaar 
maken is dan niet nodig. 

Gratis bezwaar via een bureau is niet gratis
Bezwaar maken is niet moeilijk en kunt u prima zelf. 
Toch zijn er commerciële bezwaarmakers die adverteren 
dit ‘gratis’ voor u te doen. Op basis van no cure no pay. 
Dit is niet gratis. Want als de waarde verlaagd wordt, 
moet de gemeente hen betalen voor de proceskosten. 
Dat is al snel meer dan € 500 per bezwaar. Deze kosten 
betalen we met gemeenschapsgeld. Ze raken dus 
ook uw portemonnee. U kunt eenvoudig zelf bezwaar 
maken door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar 
belastingen@doesbug.nl. 

Meer informatie over de aanslag?
Kijk op www.doesburg.nl/belastingen voor meer 
informatie over de aanslag.

Moeite met betalen gemeentelijke belastingen 
(door Corona)? Neem contact met ons op
Deze week heeft u de gemeentelijke belastingaanslagen 
2021 van ons ontvangen. Wij begrijpen dat sommige 
inwoners of ondernemers in Doesburg door de Corona 
maatregelen (zwaar) getroffen zijn en daardoor 
moeite hebben met het betalen van de gemeentelijke 
belastingen. Heeft u deze ervaring? Dan willen wij 
u helpen met het vinden van een oplossing. Denk 
aan een uitstel van betaling, betaling in termijnen 
of andere oplossingen. Neem contact op met de 
Invorderingsambtenaar mevr. J. IJsselstijn-Salmanova 
om de mogelijkheden te bespreken. Bel op ma-di-do 
of vrij naar 0313 – 48 13 51 of mail naar invordering@
doesburg.nl. 



VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

Rectificatie
Helaas is bij de publicatie in week 7 per abuis een 
verkeerd huisnummer vermeld. De aangevraagde 
vergunning was niet aan de Veerpoortwal 1, maar aan 
de Veerpoortwal 22. Deze is alsnog correct opgenomen 
in de huidige publicatie. Dank voor de melding van onze 
trouwe lezers en onze excuus hiervoor.

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
10-02-2021  Veerpoortwal 22, het realiseren van 

een uitbreiding aan de achterzijde
16-02-2021  De Strijp, het bouwen van een woning 

op kavel 16
16-02-2021  parkeerplaats De Bleek, het verplaatsen 

van twee jonge magnolia bomen
17-02-2021  Contre Escarpe 32, het uitbreiden van 

het terras van Stadshotel Doesburg
24-02-2021   Turfhaven, het plaatsen van een 

Toeristische Overstap Plaats (TOP)

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:
16-02-2021  Acaciastraat 5, het verwijderen van 

asbesthoudende golfplaten
17-02-2021  F.D. Rooseveltsingel 26, verwijderen 

van asbesthoudende golfplaten

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:
18-02-2021   Acaciastraat 5, het verwijderen van 

asbesthoudende golfplaten
18-02-2021  F.D. Rooseveltsingel 26, het verwijderen 

van asbesthoudende golfplaten

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

INGETROKKEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING DOOR DE 
AANVRAGER
De aanvrager heeft tijdens de behandeling voor het 
volgende plan de aanvraag ingetrokken op:
18-02-2021   Contre Escarpe 32, het uitbreiden van 

het terras van Stadshotel Doesburg

Tegen het intrekken van een aanvraag door de aanvrager 
kan geen bezwaar ingediend worden.

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:
18-02-2021  Koepoortstraat 31, het uitvoeren van 

diverse (verbouw)werkzaamheden

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:
16-02-2021  De Strijp 35, het bouwen van een 

woning op kavel 24

17-02-2021  Allersmaat 45, het plaatsen van een 
nieuw bijgebouw aan de achterzijde

17-02-2021  Halve Maanweg, het realiseren van een 
woongebouw met 24 huurwoningen

25-02-2021   Lijsterbeslaan 7, het bouwen van een 
woning

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING, 
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
17-02-2021  F D Rooseveltsingel 11, het uitvoeren 

van diverse (ver)bouwwerkzaamheden

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.

INFORMATIEBIJEENKOMST 
OVER COLLECTIEVE 
ZONNEPANELEN DOOR 
DOESWATT 
Op woensdag 10 maart 
van 20.00 tot 21.30 uur 
organiseert Energiecoöperatie 
DoesWatt opnieuw een online 
informatiebijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd 
zijn in collectieve zonnepanelen. Een eerste bijeenkomst 
heeft 17 februari plaatsgevonden. Aan deze avond hebben 
veel Doesburgers enthousiast deelgenomen. Voor mensen 
die deze eerste avond niet konden bijwonen organiseren 
wij nogmaals een informatieavond met dezelfde inhoud.

In de gemeente Doesburg zijn enkele grote daken 
beschikbaar om collectieve zonnepanelen te plaatsen. 
DoesWatt zoekt nu een groep van minimaal 50 mensen die 
interesse hebben om hieraan deel te nemen. Collectieve 
zonnepanelen op grote daken zijn een prima uitkomst voor 
mensen die willen investeren in duurzame energie maar 
geen eigen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen.  
 
Aanmelden 
Wilt u deelnemen aan de informatiebijeenkomst? U kunt 
zich aanmelden bij info@doeswatt.nl.  Een week voor 
aanvang van de online bijeenkomst ontvangt u per mail 
het programma en de deelnamelink. We gebruiken uw 
mailadres om u toegang tot de bijeenkomst te geven. 
 
Informatie ontvangen
Bent u wél geïnteresseerd maar niet in de gelegenheid 
om deel te nemen? Laat ons dat dan ook weten via 
info@doeswatt.nl. Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkeling van dit project en we laten u weten wanneer 
de daadwerkelijke inschrijving  voor de certificaten voor 
het project begint.

Voor het plaatsen van collectieve zonnepanelen is subsidie 
beschikbaar, de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’ 
(https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/
subsidieregeling-cooperatieve-energieopwekking). 
Huurders, huiseigenaren en kleine ondernemingen 
kunnen gebruik maken van deze subsidie door zich 
aan te sluiten bij onze energiecoöperatie en door mee 
te investeren in de plaatsing van zonnepanelen op een 
collectief dak.

Voordelen van deelname zijn:
U levert een bijdrage aan de energietransitie door het 

opwekken van groene energie, en zo helpt u mee om 
opwarming van te aarde te voorkomen
U bepaalt zelf in hoeveel zonnepanelen u investeert
U hoeft geen zonnepanelen op uw eigen dak te plaatsen
Investering met een verwachte terugverdientijd van 8 jaar

Energie coöperatie DoesWatt is een initiatief van 
burgers uit Doesburg met als doel de energietransitie te 
bevorderen. www.doeswatt.nl. 

CONTANTE BETALING IN AVAN TAXI NIET MEER 
MOGELIJK
Met contant geld betalen voor een taxirit bij Avan kan niet 
meer. Dit is veiliger vanwege Corona. Ook vinden we het 
veiliger voor onze chauffeurs als zij geen contant geld bij 
zich hebben. 

Hoe kunt u wel betalen:
- In de taxi kunt u enkel nog met PIN betalen. 
-  U kunt ook met automatische incasso betalen. Hiervoor 

kunt u een incassoformulier invullen en versturen naar 
het (e-mail)adres dat op het formulier vermeld staat. 
Daarmee machtigt u het callcenter voor het afschrijven 
van de ritbijdrage. Dit formulier kunt u downloaden 
van de website www.avan-vervoer.nl of opvragen via 
de klantenservice: 0900 - 463 65 26(2,8 cent per minuut 
+ 9,5 cent starttarief + gebruikelijke belkosten). Indien 
u niet gereden heeft, worden er die maand natuurlijk 
ook geen kosten afgeschreven. Wanneer u niet meer via 
automatische incasso wilt rijden, geeft u dat schriftelijk 
door aan het callcenter.

Wat als u niet via PIN of automatisch incasso kan 
betalen:
Heeft u geen PIN-pas bij u en heeft u geen automatische 
incasso ingeregeld? Dan kunt u helaas niet met AVAN 
reizen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.
avan-vervoer.nl. 

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.


