
Raadsleden over de Toekomstvisie Doesburg 
Waar moet het met Doesburg naar toe? Dat is een vraag die zowel de collegeleden 
als de raadsleden van Doesburg zich heel vaak stellen. Niet omdat Doesburg geen 
identiteit heeft, maar wel om focus te kunnen aanbrengen. Waar moeten we ons in 
Doesburg nou vooral op richten? Waarin zit ons DNA, waarop zijn we trots en hoe 
zetten we ons stadje (verder) op de kaart?

Nicole Hammink is raadslid SP en zit ook in de stuurgroep Toekomstvisie, ze vertelt: 
“Ik ben enorm blij met de Nota van Bevindingen. Hierin staat eigenlijk wat wij 
vanuit de SP al langer roepen, namelijk: Wat zijn de maatschappelijke verschillen in 
Doesburg enorm!” Nicole geeft aan het dapper te vinden van Doesburg dat ze met de 
toekomstvisie zich zo kwetsbaar op durft te stellen: “Dit kan nogal wat gaan betekenen 
voor de koers die we moeten gaan varen.”

Keuzes durven maken 
Inmiddels is door bureau Berenschot in kaart gebracht hoe Doesburg er op diverse 
vlakken voorstaat. Nicole: “We hebben behoefte aan een visie. We zijn met van 
alles bezig, zonder dat we soms echt ‘het waarom’ goed in het vizier hebben. Ik ben 
erg geschrokken over onze score op het gebied van duurzaamheid. Onze ambitie 
is torenhoog en veelomvattend maar we lijken nog niets te zijn opgeschoten. Echt 

schokkend.” Volgens Nicole is de vraag die we 
onszelf straks moeten gaan stellen: “Moeten we 
onze ambitie nu bijstellen of moeten we veel meer 
geld en mankracht uittrekken om onze ambitie te 
kunnen halen. Duurzaamheid is heel belangrijk. Maar 
misschien moeten we wel wat kleiner beginnen. Wat 
kunnen we als inwoners zelf op dit gebied doen? Er 
zijn namelijk nog zo veel andere onderwerpen die ook 
belangrijk zijn, zoals armoede en zorg en mensen met 
een smalle beurs moeten niet de dupe worden van (te) 
hoge ambities. Het zal een kwestie worden van keuzes 
durven maken. “

Geen eiland
Nicole sluit af met: “De kracht van Doesburg is de 
mooie ligging in het groen en het persoonlijke karakter. 
De jongeren moeten we echter zien te behouden. 
Doesburg heeft voor iedereen veel te bieden. Laten we 
ervoor zorgen dat Doesburg geen eiland wordt.”

WOZ-beschikking en aanslagen gemeentelijke belastingen 2020
Eind deze week sturen wij de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop ook 
de WOZ-beschikking. De aanslag sturen wij digitaal naar de berichtenbox van 
MijnOverheid of op papier. Op de aanslag kunnen de volgende belastingen staan: 
afvalstoffenheffing (vastrecht) onroerende-zaakbelastingen (OZB), belasting op 
roerende woon- en bedrijfsruimten, hondenbelasting, grafrechten en reclamebelasting.

Geen aanslag ontvangen?
Hebt u geen digitale of papieren aanslag ontvangen? Via de gemeentelijke website 
‘Mijn Doesburg’ kunt u de aanslag inzien. Natuurlijk kunt u ook bellen: 0313-481391 of 
mailen: belastingen@doesburg.nl. 

Voor het laatst halfjaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing
Eind januari 2020 hebt u voor het laatst de halfjaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing 
ontvangen. Deze ging nog over het 2e halfjaar 2019 (vastrecht en variabel bedrag). 
Wanneer u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven wordt deze 
aanslag nog in 5 maandelijkse termijnen van uw bankrekeningnummer afgeschreven. 

Nieuw: afvalstoffenheffing op aanslag gemeentelijke belastingen
Op de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 staat nu het jaarbedrag vastrecht 
afvalstoffenheffing. Dit bespaart papier én kosten. Wanneer u een automatische 
incasso hebt afgegeven wordt het totale bedrag van de aanslag in 10 termijnen van uw 
rekening afgeschreven (dit was 5 termijnen). Het jaarbedrag van het variabele gedeelte 
van de afvalstoffenheffing over 2020, dus het aantal keren dat de afvalpas wordt 
gebruikt bij de ondergrondse containers, wordt achteraf opgelegd. Dit gebeurt voor het 
eerst bij de aanslag gemeentelijke belastingen in 2021.

U hebt even het nadeel van een hoger aanslagbedrag
Omdat het vastrecht afvalstoffenheffing in het vervolg vooraf wordt opgelegd, hebt 
u dit jaar even het nadeel van een hoger aanslagbedrag. Dit wordt vanzelf opgelost 
omdat u nu geen halfjaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing meer ontvangt (vastrecht en 
variabel). Ook komt het variabele jaarbedrag pas in beeld bij de volgende aanslag in 
2021 en kunt u het totaalbedrag van deze aanslag over 10 maanden spreiden. Daarvoor 
moet u wel een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso.  

Kwijtschelding
Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen bij de 
invorderingsambtenaar voor afvalstoffenheffing, rioolheffing (aanslag via Vitens) en 
grafrechten. Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.doesburg.nl/kwijtschelding 

of kunt u ophalen bij de publieksbalie van het stadhuis. De invorderingsambtenaar 
beoordeelt of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.  

WOZ-beschikking 2020
Op de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Deze is 
vastgesteld naar het marktniveau op 1 januari 2019. De waarde wordt, onder andere, 
gebruikt voor de berekening van de aanslagen OZB (gemeente), inkomstenbelasting 
en de maximaal redelijke huurprijs (rijk) en de watersysteemheffing gebouwd 
(waterschap).

WOZ-waardes zijn openbaar
De WOZ-waardes zijn openbaar en kunt u inzien via www.wozwaardeloket.nl.

Het taxatieverslag
Wanneer u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid ontvangt u het taxatieverslag in uw 
berichtenbox. Ook kunt u het taxatieverslag inzien via de gemeentelijke website ‘Mijn 
Doesburg’. Bedrijven kunnen het taxatieverslag aanvragen via een webformulier.

Vindt u de WOZ-waarde te hoog of misschien wel te laag?
Neem gerust contact op met de gemeente. Het is namelijk niet in alle gevallen nodig 
om officieel bezwaar te maken. Het is belangrijk dat de WOZ-waarde juist wordt 
vastgesteld. Niet alleen voor de gemeente maar ook voor u. Bijvoorbeeld bij het  
aanvragen van een hypotheek, bij de schenk- en erfbelasting en bij de verkoop van een 
woning of een bedrijf. 

Contactgegevens
Op de gemeentelijke website leest u meer over de belastingen, de tarieven en de WOZ-
beschikking. Ook vindt u hier de contactgegevens van de gemeente voor het geval u 
nog vragen heeft of bezwaar wilt maken. U kunt (digitaal) een contactformulier invullen 
bij vragen of opmerkingen over de waarde of over het aanslagbiljet. De gemeente 
beantwoordt uw vraag of opmerking zo snel mogelijk.

Meld u aan voor de Berichtenbox
Wilt u uw belastingaanslagen van de gemeente Doesburg liever digitaal ontvangen? 
Registreer u dan voor de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u 
uw DigiD nodig. In de toekomst zal de gemeente Doesburg steeds meer berichten 
aanbieden via de Berichtenbox.
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VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING 

Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
13-02-2020 Beumerskamp 47, het plaatsen van een carport
14-02-2020 Veerpoortstraat 12, het plaatsen van dubbel glas

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.

Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning geweigerd op:
19-02-2020  Kloosterstraat 42, het aanpassen van een kozijn 

in de voorgevel

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
14-02-2020  Goudenregenstraat 40, het plaatsen van een 

dakkapel aan de achterzijde van de woning
17-02-2020  Sandtakker 8, het bouwen van een woning op 

kavel 105
20-02-2020  De Kilder, het bouwen van een woning op kavel 

11

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
17-02-2020  Molengaarde 21, het kappen van één sierkers in 

de voortuin

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. 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.

Alle verleende vergunningen en bijbehorende stukken kunnen 
worden ingezien bij het Wabo-loket. Dit kan van maandag t/m 
donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur.

 OVERIGE MEDEDELINGEN 

Bestemmingsplan ‘Zomerweg - Eekstraat - 
Nieuwe Eekstraat’ vastgesteld

De gemeenteraad van Doesburg geeft, ingevolge artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening, kennis van de vaststelling 

van het bestemmingsplan ‘Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe 
Eekstraat’ in haar vergadering van 20 februari 2020.
De gemeente Doesburg is voornemens de verkeersveiligheid 
op het totale traject van de Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe 
Eekstraat te verbeteren. In dit kader wordt over het traject 
Eekstraat - Nieuwe Eekstraat de weg verbreed en langs 
de Zomerweg wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. 
Tegelijkertijd met de verbreding wordt in het kader van 
regulier onderhoud van de bestaande weg het wegdek 
vernieuwd. Op een aantal plaatsen is hiervoor extra ruimte 
nodig en past de aanleg niet binnen de bestemming 
‘Verkeer’ zoals die is opgenomen in het geldende 
bestemmingsplan. Om die reden is het bestemmingsplan 
nu herzien.

Gewijzigde vaststelling
Naar aanleiding van een zienswijze is het bestemmingsplan 
ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Meer 
informatie hierover is te vinden in het raadsbesluit, de 
zienswijzenota en het vastgestelde bestemmingsplan.

Terinzagelegging
Met ingang van 27 februari 2020 tot 9 april 2020 ligt een 
analoog exemplaar van het bestemmingsplan ‘Zomerweg 
– Eekstraat – Nieuwe Eekstraat’, het raadsbesluit inclusief 
de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage op 
het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2. Het 
publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 
15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook 
is het publieksbureau op maandagavond geopend van 
18.00 tot 19.30 uur, desgevraagd kan op deze avond het 
plan vanaf 18.00 uur gedurende drie aaneengesloten uren 
worden ingezien. 

Het juridisch bindende bestemmingsplan kunt u inzien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0221.BPL18008HBU-
VA01).

Beroep en voorlopige voorziening
Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen de 
hiervoor genoemde besluiten door belanghebbenden 
die tijdig een zienswijze hebben ingediend, alsmede 
belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht, 
een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA te Den Haag. Het bestemmingsplan treedt na 
afloop van de beroepstermijn in werking. Als tijdens de 
beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek 
om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt 
het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening 
(schorsing) moet worden ingediend bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(adres zie bovenstaand). Voor zowel het indienen van een 
beroepschrift als voor het behandelen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer H. 
Schuiling (0313 48 14 01).

Lysanne Buunk geselecteerd voor HANSEartWORKS
Tijdens de 40e Internationale Hanzedagen van 4 t/m 7 juni 
2020 in Brilon vindt voor de veertiende keer HANSEartWORKS 
plaats. Het thema van HANSEartWORKS is “People – Locations 
- Dreams”. We zijn zeer verheugd dat een Doesburgse 
kunstenaar opnieuw is geselecteerd. Voor de derde keer 
wordt het werk van Lysanne Buunk getoond tijdens de 
Internationale Hanzedagen.  Meer informatie is te vinden op 
www.hanse.org of op www.doesburg.nl.

Adviesraad Sociaal Beleid Doesburg 

zoekt per 1 maart a.s 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 geven 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. 

Wat verwachten wij?
•  Aanwezigheid en inbreng bij de vergaderingen 

eens per maand in de avonduren in het 
stadhuis (en vaker indien dit nodig wordt 
geacht); 

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

•  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 

Kick-Off Sjors Sportief en 
Sjors Creatief
Vanaf woensdag 4 maart 15.00 uur kunnen alle Doesburgse kinderen uit 
groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs zich weer opgeven voor hun 
favoriete kennismakingsactiviteit op het gebied van sport en creativiteit via 
www.sjorssportief.nl. Doesburg Beweegt heeft er weer voor gezorgd dat Sjors 
Sportief en Sjors Creatief dan weer van start kunnen gaan. 


