
Aanpassing in de ritreserveringstijden van Avan
Om het vervoer voorspelbaar en 
daardoor beter uitvoerbaar te 
houden, worden de regels voor het 
boeken van een rit per 1 januari 2023 
gewijzigd. Dit betekent dat reizigers 
de ritten voor in de ochtend en de 
avond ruim van tevoren moeten 
boeken.

Ritreserveringstijden vanaf 
1 januari 2023
Vanaf 1 januari moeten reizigers ritten 

met een vertrektijd tussen 08.00 en 10.00 
uur ’s ochtends en tussen 22.00 uur en 
00.00 uur ’s avonds eerder boeken. Door 
verder van tevoren de ritten te boeken, 
kunnen de taxibedrijven beter rekening 
houden met het aantal ritten en kunnen 
zij ervoor zorgen dat de reizigers op tijd 
opgehaald kunnen worden.

Ritten met een vertrektijd tussen 22.00 
uur en 24.00 uur ’s avonds, kunnen vanaf 
1 januari nog enkel geboekt worden 

vóór 20.00 uur diezelfde avond. Ritten 
met een vertrektijd tussen 08.00 uur en 
10.00 uur ’s ochtends kunnen vanaf 1 
januari geboekt worden tot 20.00 uur de 
voorgaande avond.

De vervroegde ritreserveringstijden 
gelden voor zowel online boekingen 
als telefonische boekingen. Voor ritten 
met een vertrektijd tussen 10.00 uur ’s 
ochtends en 20.00 uur ’s avonds geldt 
nog steeds dat deze telefonisch 1 uur 

van tevoren en online 2 uur van tevoren 
geboekt kunnen worden.  
Voor alle ritten die geboekt worden 
tussen 3 en 1 uur van tevoren, geldt een 
toeslag van eenmaal het opstaptarief 
van het WMO-tarief met korting. 
Alle reizigers worden geadviseerd zo 
vroeg mogelijk van tevoren ritten te 
boeken. In verband met de huidige 
chauffeurstekorten, is het mogelijk dat 
er anders geen vervoer beschikbaar is 
op het gewenste moment.

Rijbewijskeuringen CBR in Doesburg
Doesburg - Een medische keuring 
voor het verlengen van uw rijbewijs 
is nodig wanneer u 75 jaar of 
ouder bent of wanneer u een 
groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen 
of vernieuwen, of wanneer u om 
medische reden een arts moet 
bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via 
RegelZorg in Buurtacademie Doesburg, 
boven de Bibliotheek, op woensdag 23 
november en woensdag 21 december 
medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 55,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 
75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt 
u uitsluitend maken via RegelZorg: 
Gemakkelijk en snel via onze 
website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 
088-23 23 300. Voor het laten invullen 
van een rapport oogarts gaat u naar: 
www.regelzorg.nl/oogarts of belt u 
ons.

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw 
rijbewijs in de gaten en begin 4 
maanden voor deze datum met het 
verlengen van uw rijbewijs, indien u ook 
medisch gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen 
van een Gezondheidsverklaring. Dat 
kan online op: mijn cbr.nl, via DigiD met 
SMS- of App-verificatie. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij 
de meeste gemeenten of via: RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen 
gezondheid moet u eerst zelf invullen 

en opsturen naar het CBR. Als antwoord 
krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), dat de keuringsarts 
moet invullen. Op dát moment kunt 
u pas een afspraak maken voor de 
keuring.

De artsen waar RegelZorg mee 
samenwerkt, zijn aangesloten bij 
ZorgDomein. Zij vullen de formulieren 
digitaal voor u in en versturen deze 
direct naar het CBR.  Meer informatie 
over de procedure leest u op de website 
van RegelZorg.

Titel: ‘Mooi november 
in Doesburg’

Stadsfotograaf Lindy Balduk

Iedere maand levert stadsfotograaf, Lindy 
Balduk, een foto aan voor deze pagina. Zij 
legt aan de hand van thema’s, ontwikkelingen 
en hoogtepunten van Doesburg vast. Volg 
stadsfotografe Lindy Balduk via 
www.facebook.com/StadsfotograafDoesburg2022
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Wij helpen u op afspraak.
Het KCC/Publieksbureau werkt op afspraak. Hiermee 
kunnen wij verzekeren dat u altijd op tijd en op de juiste 
manier geholpen wordt.
Wilt u een nieuw paspoort, rijbewijs of hebt u een ander 
product nodig ?  Maakt u dan eerst een afspraak onder 
nummer 0313-481313.  

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning 
is ontvangen op:
17-11-2022  ODRA22AB2036 Bresstraat 1 Het plaatsen
van zonnepanelen op het platte schuine dak
18-11-2022  ODRA22AB2043 Angerloseweg 12 Het
kappen van een beuk
21-11-2022  ODRA22AB2056 Burgemeester
Nahuyssingel 22 Het bouwen van een tuinhuisje

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

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben voor de 
volgende plannen de vergunning verleend op:
21-11-2022 ODRA22AB1815 Koepoortwal 20 Het 
plaatsen van 18 zonnepanelen op het platdak

Melding afgehandeld
Burgemeester en wethouders hebben de 
beslistermijn voor de volgende aanvraag verlengd:
16-11-2022 ODRA22MA3796 Boekholtstraat 1b Het 
starten van een bistro

De publicatie van deze melding heeft uitsluitend 
een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren 
worden ingediend.

Omgevingsvergunning “niet-ontvankelijk”
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
aanvraag “niet-ontvankelijk” verklaard op:
16-11-2022 2022OMG0075 Grote Biesem E 3433 Het 
bouwen van 4 woningen

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 

1 op de 3  
vrouwen 
maakt geweld mee 
in haar leven

Iedereen kan iets doen  
om geweld tegen 
vrouwen te stoppen.

Ga naar 
www.orangetheworld.nl 
of scan de QR-code en 
kijk wat jij kunt doen.

Ik ben #medestander 
Jij ook?

Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen 
geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen. 
Met het ondertekenen van de medestander pledge 
geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen 
vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als 
professional of omstander, als vriend, buur of collega. 

Teken de pledge nu op www.orangetheworld.nl.

Preventie is het thema van de Orange the World
campagne in Nederland. We moeten gaan investeren 
in het voorkomen van geweld door het bij de wortels 
aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; 
individuen, professionals, organisaties, bedrijven en 
overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen 
en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens 
te betrekken.

Iedereen kan helpen geweld te voorkomen De pledge bestaat uit 5 punten:

IK GEBRUIK GEEN GEWELD TEGEN VROUWEN EN MEISJES

IK NEEM VROUWEN EN MEISJES DIE GEWELD MELDEN    
SERIEUS EN STEUN HEN BIJ HET VINDEN VAN HULP

IK DOE WAT IK KAN OM TE ZORGEN DAT VROUWEN EN    
MEISJES ZICH VEILIG KUNNEN VOELEN

IK DRAAG BIJ AAN HET DOORBREKEN VAN HET TABOE    
ROND PRATEN OVER GEWELD TEGEN VROUWEN

IK SPREEK MENSEN IN MIJN OMGEVING AAN OP    
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Orange the World is de jaarlijkse campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen. In Nederlands wordt de campagne 
gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

DE MEDESTANDER PLEDGE

en uw handtekening toe te voegen. Voeg bij voorkeur 
ook een kopie van het besluit toe.

Voor het opschorten van een besluit, moet u 
naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk 
verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de 
voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM 
Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, 
een dergelijke voorziening treffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA 
is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur. Het 
telefoonnummer is: (026) 377 16 00. Het e-mailadres 
is: postbus@odra.nl.

Wist u dat u automatisch berichten kunt 
ontvangen over nieuwe kennisgevingen in uw 
buurt?
Via: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-
buurt kunt u aangeven op welke wijze, binnen welke 
afstand van uw adres en voor welke onderwerpen u 
geïnformeerd wenst te worden.


