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Rood en Groen: Samen sterk! 

  

Samen werken aan een sociale en duurzame stad 

Veel inwoners van Doesburg genieten van de stad en kunnen er hun eigen leven vormgeven. 

Maar er zijn ook stadsgenoten die ondersteuning van de gemeente nodig hebben omdat ze zich 

in een lastige situatie bevinden. Bijvoorbeeld doordat ze afhankelijk zijn geworden van zorg, 

werkloos zijn geraakt of leven in armoede. De gemeente mag hiervan niet wegkijken maar moet 

zich ervoor inspannen dat er nieuwe kansen ontstaan zodat iedereen volwaardig kan 

deelnemen in de maatschappij. 

 

Het klimaat verandert. Internationaal zijn afspraken gemaakt om de klimaatverandering af te 

remmen, maar lokaal moeten deze concreet vorm krijgen. Voor de jongste en toekomstige 

inwoners van Doesburg is het nodig om zo snel mogelijk bij te dragen aan schone energie, 

schone lucht en een gezonde groene omgeving. 

 

De twee uitgangspunten – solidariteit en duurzaamheid – vormen belangrijke thema’s voor 

Doesburg en haar inwoners. Het nut en noodzaak van solidariteit en duurzaamheid zijn voor 

ons onbetwistbaar, maar helaas is het geen vanzelfsprekendheid dat deze ‘zachte waarden’ 

doorslaggevend zullen zijn wanneer de gemeente keuzes moet maken.  

 

Om deze thema’s prominent op de gemeentelijke agenda te zetten en houden, hebben de PvdA 

en GroenLinks besloten om de handen ineen te slaan door gezamenlijk deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen in Doesburg. 

  

PvdA-GroenLinks: Samen sterk! 

In Doesburg trekken de PvdA en GroenLinks dus de komende raadsperiode samen op. Samen 

kunnen we zorgen voor een sterker progressief geluid op links. Alleen zo kunnen we echt het 

verschil maken! 

 

Zijn er dan geen verschillen tussen de PvdA en GroenLinks? Zeker wel. GroenLinks heeft meer 

focus op duurzaamheid, groen en natuur, de PvdA meer op zorg en werk. Maar zowel 

GroenLinks als de PvdA gaat voor een verbonden maatschappij waarin het voor iedereen goed 

leven is en de mens centraal staat in het gemeentelijke beleid van Doesburg. Dat is nodig want 

het gaat in Doesburg te vaak over beleid en financiën en veel minder over mensen zelf.  

 

Dat willen we veranderen. De mens moet nu en in de toekomst centraal staan. PvdA en 

GroenLinks Doesburg willen samen een alternatief zijn voor ieder die een krachtige linkse stem 

wil laten horen en mensen weer centraal wil laten staan! 
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Een verbonden maatschappij en goed leven 

 

In een verbonden maatschappij is het niet ‘ieder voor zich’ maar ‘samen voor elkaar’. Een goed 

leven heb je niet alleen, een goed leven heb je samen. Bij een goed leven hoort ook eerlijk 

delen, zodat iedereen zich naar vermogen kan ontplooien. We geloven dat de mens veel 

uitdagingen aankan als de basis veilig is. Dat betekent bestaanszekerheid voor iedereen.  

Daarnaast hebben we ook een verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. Ook in 

Doesburg willen we ons steentje bijdragen aan verduurzaming van de samenleving. Goed leven 

betekent voor ons ook: een gezonde groene woonomgeving waarin natuurwaarden zijn 

geborgd. 

  

De drie kernpunten waarvoor we ons hard maken zijn: 

1. Zorggeld blijft voor de zorg 

2. Tandje erbij als het gaat om verduurzaming 

3. Werk voor iedereen 

 

Hieronder worden deze kernpunten in ons gezamenlijk programma nader toegelicht. 

Daarna vindt u onze standpunten per thema uitgewerkt. 

  

Kernpunt 1: zorggeld blijft voor de zorg! 

  

Onder zorg verstaan we het hele sociaal domein. Het is dus ook zorg dat mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt een baan kunnen vinden, dat de jeugd goede zorg krijgt en dat die 

jeugdzorg ook op het onderwijs aansluit. Gemeenten krijgen steeds meer de 

verantwoordelijkheid voor het welzijn en de zorg voor hun burgers. Daarom is het belangrijk dat 

we netjes en zorgvuldig omgaan met de beschikbare budgetten. En dat de zorgbudgetten ook 

echt voor de zorg worden gebruikt.  We zijn als gemeente Doesburg tegenwoordig namelijk 

medeverantwoordelijk voor goede zorg aan de Doesburgers!  

  

Het is onzeker of er in de toekomst voldoende budget beschikbaar is voor een sociaal beleid en 

voor zorg en welzijn. Jeugdzorg is een grote, moeilijk te voorspellen kostenpost. Veel 

gemeenten hebben nu al niet genoeg geld om goede jeugdzorg te geven. Dat kan ook ons 

overkomen als we geen spaarpotje opbouwen. Dat kunnen we doen door - als er in een 

begrotingsjaar een overschot blijkt te zijn - dit overschot niet te laten verdwijnen naar de 

algemene middelen. Want deze algemene middelen worden meestal gebruikt voor het dekken 

van tekorten op allerlei projecten die niets met sociaal beleid en zorg en welzijn te maken 

hebben. Dat is niet de bedoeling: zorggelden moeten ook voor de zorg worden gebruikt. 

  

Er is nog een reden waarom het belangrijk is om te kunnen beschikken over een ‘spaarpotje’ 

voor de zorg. Met dit spaarpotje kan extra worden geïnvesteerd in preventieve maatregelen en 

innovatie. Preventieve maatregelen nu zijn nodig om onnodige zorgkosten straks te vermijden 

en innovatie is belangrijk om ook in de toekomst de zorg betaalbaar te houden. Dat betekent: 
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● Een versterkt armoedebeleid, gericht op ondersteuning en ontplooiing (het kunnen 

pakken van nieuwe kansen); 

● Een goede schulddienstverlening en vooral het voorkomen van schuldopbouw, werken 

aan preventie, ook bij lage schulden; 

● Beter oud worden: aanpakken van eenzaamheid en administratieve rompslomp in de 

zorg voor ouderen. 

Kernpunt 2: tandje erbij als het gaat om verduurzaming 

  

Een groene en duurzame samenleving is voor ons een belangrijke drijfveer. Op dit vlak heeft 

GroenLinks Doesburg haar sporen al verdiend, bijvoorbeeld met het initiatief voor de 

waterkrachtcentrale. Deze waterkrachtcentrale wordt nu werkelijk gerealiseerd! 

 

In 2015 heeft Doesburg het Gelders Energie Akkoord ondertekend. Hiermee heeft de gemeente 

zich uitgesproken voor de doelstelling om in 2050 een energieneutrale stad te zijn. Daar moet 

een tandje bij dus wij kiezen voor 2030 energieneutraal! Om hier invulling aan te geven is voor 

de periode 2017-2022 in de Meerjaren Investeringsagenda (MIA) een aantal maatregelen 

voorzien.  

 

Maar het gaat traag met de uitvoering, Wij vinden dat de Doesburgse politiek de problemen nog 

te veel voor zich uitschuift. Het is dus tijd om extra gelden te reserveren en vaart te maken met 

de verduurzaming van: 

●     de bestaande woningvoorraad; 

●     het gemeentelijk vastgoed; 

●     scholen; 

●     bedrijven. 

  

Het bovenstaande betekent onder andere dat de gemeente in overleg gaat met de 

woningcorporatie om sociale woningen te verbeteren en duurzamer te maken. Er wordt budget 

gereserveerd om te voorkomen dat de verduurzaming van huurwoningen leidt tot een 

lastenverzwaring van de huurders.  

 

De mogelijkheden voor huiseigenaren om hun huis te verduurzamen moeten worden uitgebreid. 

Ook moet de gemeente nu echt eens de hand in eigen boezem steken en het eigen vastgoed 

aanpakken. Concreet betekent dit dat we als PvdA/GroenLinks op korte termijn werk willen 

maken van: 

● Het energieneutraal maken van sportaccommodaties; 

● Uitvoeren van de energiebesparende maatregelen als deze een terugverdientijd hebben 

van 20 jaar of korter (in plaats van 7 jaar); 

● Toekomstige nieuwbouw uitsluitend energieneutraal en gasloos! 
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Kernpunt 3: betaald werk voor iedereen! 
Met de opkomende economie moet het streven zijn dat iedereen aan het werk kan. 

Werkloosheid kan namelijk leiden tot veel problemen. Voor de gemeente leidt dat vaak tot hoge 

kosten, bijvoorbeeld aan uitkeringen. Maar werkloosheid heeft ook effect op de jeugdzorg en de 

schulddienstverlening.  

 

Voor sommigen blijft het moeilijk een betaalde baan te vinden. Zij verdienen ondersteuning bij 

het zoeken naar een passende werkplek. Denk bijvoorbeeld aan statushouders, mensen met 

een handicap of met psychische problemen. Denk ook aan mensen die al lang zonder werk 

hebben gezeten of die de huidige hoge werkdruk niet aankunnen. 

  

Mensen in de stress, die zich elke dag zorgen moeten maken of ze rond kunnen komen, 

moeten kunnen rekenen op ondersteuning om uit de misère te komen. 

  

Wat willen we hiermee bereiken in Doesburg? 

● Geen wachtlijsten voor mensen met een arbeidsbeperking (wajong, garantiebanen); 

● Meer werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking; 

● Een sociale dienst die succesvol is op de regionale arbeidsmarkt; 

● Versterken van de Doesburgse en regionale economie, bijvoorbeeld waar het gaat om 

toerisme, horeca en detailhandel. 

   

Standpunten per thema 

  

Thema: Zorg en welzijn 

 

1. Zorggelden moeten ook voor de zorg gebruikt worden; 

2. Op dit ogenblik heeft het sociale domein in Doesburg een reserve van 0,5 miljoen voor 

tegenvallers in de jeugdzorg. Ter vergelijking: de totale begroting voor sociale domein is 

circa 19 miljoen. Deze reserve is onvoldoende en moet worden aangevuld tot 10% van 

de totale begroting van het sociaal domein, zodat er wordt gewaarborgd dat iedereen de 

zorg krijgt die nodig is; 

3. Daarnaast moet er geld zijn voor innovatie. De begroting moet meer flexibiliteit hebben 

voor preventie, burgerinitiatieven en innovatieprojecten; 

4. Waarborg de toegankelijkheid van de WMO-zorg. Dus geen belemmeringen door 

stapeling van zorgkosten, te hoge eigen bijdrage of eigen risico; 

5. Goede jeugdzorg. Als er problemen zijn met de opvoeding, dan moet worden gekeken 

wat daarvan de oorzaak is. Heel vaak blijkt dat met geldzorgen te maken te hebben. Op 

het gebied van jeugdzorg is nog veel innovatie mogelijk, bijvoorbeeld nieuwe vorm van 

pleegzorg; 

6. Maatwerk: de WMO moet aansluiten op de thuissituatie. Mensen moeten zich niet 

gedwongen voelen om zorgtaken zelf te doen als ze het eigenlijk niet aankunnen. De 
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gemeente moet daarom genoeg geld reserveren om het leven en welzijn van deze 

mensen te verbeteren; 

7. Ondersteuning voor mantelzorgers want overbelasting van mantelzorgers is aan de orde 

van de dag. Ook hier is meer geld voor nodig; 

8. Preventief beleid: stimuleren van gezond gedrag. Het aanpakken van obesitas wordt niet 

alleen gedaan door meer te bewegen maar ook door gezond te eten en leven. Echt een 

taak om door de gemeente samen met onder meer de huisartsen op te pakken. 

Preventief beleid is ook het inzetten van methoden om mensen te leren om met weinig 

middelen gezond te koken; 

9. Alle mogelijkheden moeten worden benut om voorzieningen als het zwembad, de 

bibliotheek, het jongerencentrum 0313 en de Buurtacademie voor Doesburg te 

behouden; 

10. Doesburg blijft deelnemen aan het project Buurtbemiddeling Rozendaal / Rheden. 

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening om conflicten tussen buren te 

beslechten zonder dat sprake is van winnaars of verliezers. Dit is voor het woongenot, - 

dus het welzijn van burgers - van groot belang;  

11. Preventie door de inzet van een jongerenwerker; 

12. Het huidige armoedebeleid moet zich doorontwikkelen tot een minimabeleid, waarin 

moderne meedoen-arrangementen voor minima zijn opgenomen. We willen een 

Doesburgse variant van de Gelre-pas;  

13. Bij Philadelphia wordt een wasdienst gedraaid met mensen in de dagbesteding. Een 

mooi project dat uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld met klanten uit de groep ‘hulp bij 

het huishouden’ in de WMO;  

14. Vrijwilligers meer inzetten bij het voorkomen van schulden en bij complexe situaties in 

de jeugdzorg.  

15. Terugdringen van de administratieve rompslomp. Het is te gek dat mensen meerdere 

malen hetzelfde verhaal moeten afsteken tegen verschillende hulpverleners. En dat ook 

nog ieder jaar opnieuw! DIt realiseren we door het waarborgen van een vaste 

aanspreekpersoon. 

  

Thema: Werk en Inkomen 

  

1. De sociale dienst moet niet alleen zijn gericht op het verstrekken van uitkeringen maar 

vooral op het vinden van werk. Dit kan worden gerealiseerd in samenwerking met het 

Werkgevers Servicepunt (WSP); 

2. Betere schulddienstverlening, met name aandacht voor voorkomen van schulden. 

Vooral jongeren komen tegenwoordig te snel in een schuldsituatie. Hier ligt een opgave 

voor de gemeente met educatie en ondersteuning; 

3. Bij signalen over schulden vanuit de woningcorporatie of nutsbedrijven wordt nu al het 

sociaal team betrokken. Dit is een mooie signaleringsfunctie die we verder willen 

uitbreiden door middel van een actief netwerk van vrijwilligers. Zo kunnen we vroegtijdig 

helpen;  

4. Verder verbeteren  van het armoedebeleid. Het vangnet voor Doesburg is goed op orde. 

Nu is het tijd om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Daar zijn tegenwoordig heel 
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slimme mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld  via een pas die ‘meelift’  op de Doesburgse 

dukatenpas; 

5. Gelden die speciaal zijn bedoeld voor armoedebestrijding bij kinderen (Jeugdsportfonds, 

Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld ) worden ook uitsluitend daarvoor gebruikt;  

6. Doesburg houdt het groenbeheer beschikbaar voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dat kan via de stadswerf en als Cambio-activiteit; 

7. Passend werk voor de meest kwetsbaren. Dat kan door afspraken te maken in de regio 

Liemers en met de opvolger van Presikhaaf (Scalabor). Doesburg heeft zelf ook leuke 

projecten, zoals de wasdienst en dagbesteding bij Philadelphia. Dit blijven we als 

gemeente ondersteunen; 

8. Wij kijken actief welke mogelijkheden er zijn voor regelarme bijstand. Ruimte om zelf iets 

op te bouwen of iets bij te verdienen met behoud van uitkering. Wij willen in de komende 

periode mensen ondersteunen om tijdelijk een inkomen te verwerven naast de uitkering 

om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. We nemen de komende jaren de tijd 

om dit concreet uit te werken; 

9. Bevorderen (bijvoorbeeld door startsubsidies) van kleinschalig en particulier sociaal 

ondernemerschap; 

10. Opvang van statushouders: Doesburg heeft steeds in hoog tempo de opvang van 

statushouders geregeld en daar moeten we mee doorgaan. Integratie versnellen door 

ondersteuning bij het leren van de taal en het zoeken naar werk (project Taal, Werk en 

Toekomst).  

  

Thema: Ruimtelijke ordening en duurzaamheid 

  

1. Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Onder verduurzaming wordt 

verstaan het energiezuiniger maken van woningen maar ook het verbeteren van de 

kwaliteit van de woningen. Bewoners worden actief geïnformeerd over de mogelijkheden 

voor besparing en subsidies om hun woning te verduurzamen; 

2. Nieuwbouw uitsluitend energieneutraal en alleen op inbreidingslocaties; 

3. Subsidie voor initiatieven om energie te besparen, zowel voor particuliere woningen als 

voor woningen van verhuurders; 

4. De gemeente moet in samenwerking met Woonservice IJsselland de isolatie van alle 

sociale huurwoningen ter hand nemen. Dit geldt overigens ook voor geluidsisolatie; 

5. Er wordt budget gereserveerd om te voorkomen dat de verduurzaming van 

huurwoningen leidt tot een lastenverzwaring van de huurders. Daardoor kunnen minima 

worden ondersteund bij de energietransitie, bijvoorbeeld in de vorm van een 

Energiebank voor minima*1;  

6. Het aansturen van een financieringsarrangement vanuit de woningstichting waardoor er 

een win win situatie ontstaat. Voorbeeld: buurkracht.nl; 

7. Het energieverbruik van sportvoorzieningen, zoals het zwembad, moet verder omlaag 

worden gebracht door bijvoorbeeld gebruik te maken van zonnewarmte. Alleen zo 

blijven de kosten van het zwembad op termijn betaalbaar; 

                                                
1 *https://www.gelderlander.nl/liemers/energiebank-voor-zevenaarse-minima~a88e6c3a/ 
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8. De energiekosten van de openbare verlichting moeten worden teruggebracht door 

gebruik te maken van de mogelijkheden van nieuwe technieken, zoals LED- verlichting; 

9. De haalbaarheid van energiebesparende maatregelen moet worden vergroot door de 

terugverdientijd te verruimen naar maximaal 20 jaar. In de huidige situatie is het 7 jaar, 

waardoor vele goede plannen sneuvelen. 

10. Er wordt onderzocht of De Bleek overdekt kan worden met zonnepanelen van inwoners. 

Deze panelen leveren groene energie. In de zomer koelen de panelen de auto’s 

eronder. In de winter houden de panelen de auto’s sneeuwvrij. Met een goede 

vormgeving draagt dit bovendien bij aan de duurzame uitstraling van de stad.  

11. Om het historische karakter van Doesburg te benadrukken moeten alle straten van de 

binnenstad van Doesburg voorzien worden van klassieke lantaarnpalen met 

energiezuinige verlichting; 

12. De voormalige sportvelden aan de Looiersweg dienen te worden ingericht als stadspark 

met natuur en recreatieve mogelijkheden, om zo een natuurlijke aansluiting bij de 

bestaande Linies te krijgen; 

13. Herontwikkeling van de sporthal kan alleen in Beinum wanneer dit de levendigheid van 

het centrum van Beinum versterkt;  

14. Het parkeerterrein de Kloostertuin krijgt een invulling met een maximaal groene 

uitstraling.  

  

  

Thema: Milieu, natuur & recreatie 

 

1. Er moet een nieuw landschapsontwikkelingsplan en groenstructuurplan komen waarin 

de toestand van de natuur en de kansen voor herstel en verbetering worden 

omschreven; 

2. In het onderhoudsbestek wordt natuurgericht beheer opgenomen waardoor het 

leefgebied voor onder andere bijen, vlinders en vogels sterk verbetert; 

3. Er moet budget beschikbaar worden gesteld voor vrijwillig landschapsbeheer; 

4. Er moet een natuurtoets worden uitgevoerd om de effecten van de voorgenomen 

functieveranderingen in de Hoge- en Lage Linies te onderzoeken. Totdat deze 

natuurtoets aangeeft dat er geen nadelige effecten te verwachten zijn, wordt de Hoge 

Linie niet opengesteld voor het publiek. De Hoge Linie blijft wel onder begeleiding 

toegankelijk; 

5. Realisatie van aaneengesloten fiets- en wandelpad vanaf de Lage Linie, via de IJssel 

door de Fraterwaard; 

6. Behoud van het groene karakter van de hele Linie 

7. Historische landschapselementen zoals meidoornhagen moeten worden beschermd 

door ze op de monumentenlijst te plaatsen;  

8. De gemeente ondersteunt Natuur- en Milieueducatie op basisscholen;  

9. Vrijwilligers die een stuk natuur onderhouden, moeten gefaciliteerd worden. 
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Thema: Verkeer & openbaar vervoer 

 

1. Het kernwinkelgebied wordt autovrij, krijgt een nieuwe inrichting en wordt een levendige 

plek voor wandelaars en fietsen. Inrichting, regels en handhaving moeten ervoor zorgen 

dat de toegankelijkheid voor iedereen is gewaarborgd; 

2. Tevens moet het kernwinkelgebied voor iedereen toegankelijk zijn door de inrichting van 

dit gebied en door handhaving; 

3. Het aantal snellaadpunten voor elektrische auto’s en het aantal oplaadpunten voor 

elektrische fietsen worden vergroot; 

4. Betere bereikbaarheid van Doesburg met het openbaar vervoer, waarbij wordt ingehaakt 

op de initiatieven voor nieuwe vervoersconcepten. Dit is onder andere van belang voor 

werkzoekenden en mensen met een zorgvraag;  

5. De aansluiting van het nieuwe fietspad door de Fraterwaard op de N317 moet veilig 

bereikbaar worden gemaakt;  

6. De kruising Schout bij Nacht Doormansingel / Barend Ubbinkweg opnieuw inrichten 

waarbij de veiligheid van fietsers en wandelaars voorop staat.  

  

  

Thema: Cultuur, onderwijs en sport 

 

1. Aansluiting bij  Stichting Leergeld, Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds handhaven. De 

gemeente maakt het via dit fonds mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder 

draagkrachtige gezinnen onderwijs, muziek-, dans- of theater lessen kunnen volgen. 

2. Het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor het Jeugdsportfonds wordt uitgebreid 

naar behoefte. Daarnaast zorgt de gemeente dat de informatievoorziening goed aansluit 

op de doelgroep; 

3. Culturele initiatieven op het gebied van zowel amateur- als professionele kunst worden 

door de gemeente ondersteund; 

4. Er komt ruimte voor informele sportactiviteiten, zoals trapveldjes voor kinderen; 

5. Stimuleren van activiteiten die moeten leiden tot een meer actieve leefstijl; 

6. Alle kinderen die de basisschool verlaten, hebben een zwemdiploma. Dit wordt door de 

gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit laatste geldt ook voor statushouders. 

7. Cultuur en sport moeten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. Voor degenen die 

het niet kunnen betalen, zie punt 4, thema werk en inkomen 

8. Leren zwemmen is een belangrijk onderdeel van de integratie, ook voor statushouders 

ouder dan 18 jaar. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol;  

  

  

Thema: Gemeentelijke financiën & organisatie 

 

1. Wij gaan uit van een heldere en gezonde begrotingsdiscipline; 

2. De reserves zijn belangrijk om de zelfstandigheid van Doesburg te garanderen. Een te 

grote reserve betekent echter ook dat er te weinig maatschappelijke doelen worden 

gediend. Het is daarom zaak een goede balans te vinden tussen deze twee uitersten;  
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3. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokaal aanwezige expertise en initiatieven 

(burgerparticipatie). Er komt een beleidsnota waarin de kaders voor nieuw bestuur en  

burgerparticipatie worden vastgelegd waardoor initiatieven van inwoners gestimuleerd 

worden; 

4. De opbrengst van de toeristenbelasting wordt zoveel mogelijk in de ontwikkeling van het 

toerisme gestoken; 

5. Bij aanbestedingen moeten duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

een grote rol spelen. Aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

6. Het betrekken van de wijkraden bij gemeentelijk beleid moet nadrukkelijk in de 

ambtelijke organisatie geborgd worden en blijvend financieel worden ondersteund;  

7. De zelfstandigheid van Doesburg is belangrijk want daardoor is een effectieve 

persoonlijke benadering van burgers mogelijk. Samenwerking in de regio is nodig om 

Doesburg zelfstandig te houden. Dat is mogelijk door de ambtelijke organisatie hierop in 

te richten.  

8. Het is van belang dat het brandweerkorps in Doesburg met voldoende medewerkers kan 

werken. De gemeente moet de brandweer daarom bijstaan bij de werving van nieuwe 

vrijwilligers;  

9. De gemeente zal ervoor blijven zorgen dat alle Doesburgers tijdig, volledig en duidelijk 

van informatie worden voorzien, bijvoorbeeld als er iets gaat veranderen in zijn of haar 

woonomgeving. Daarbij wordt rekening gehouden met laaggeletterden.  

10. Raadscommissie Systeem binnen een jaar vernieuwen waardoor inspraak voor de 

Doesburgse inwoners laagdrempeliger wordt. 

 

  

Thema: Economie en werkgelegenheid 

 

1. Uitbreiding van de Rotra en Ubbink wordt ondersteund op voorwaarde dat een goede 

landschappelijke inpassing mogelijk is. Dat betekent onder andere dat het gezicht op de 

stad vanuit Dieren niet ernstig verstoord mag worden. Daarom niet hoger bouwen dan 

bomen kunnen groeien!  De beleving van de Hoge Linie mag door de uitbreiding niet 

worden geschaad. Dat betekent onder andere dat het Zwarte Schaar niet ten oosten van 

de huidige dam naar de Fraterwaard mag worden gedempt. De wettelijk verplichte 

natuurcompensatie moet bij voorkeur binnen de gemeentegrenzen worden gerealiseerd.  

Deze compensatie moet uitgevoerd worden vóór de realisatie van de uitbreiding van het 

bedrijventerrein;  

2. Het initiatief voor een ‘groene long’ bij het Lalique-museum verdient ondersteuning; 

3. Centrumplan Beinum moet voortvarend opgepakt worden; 

4. Er moet een “broedplaats” blijven waar starters op laagdrempelige wijze ondernemende 

ideeën kunnen uitproberen en verder vorm kunnen geven; 

5. Er moet naar worden gestreefd de evenementen beter te spreiden over het jaar.  
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Thema: Wonen 

  

1. Passend levensloopbestendig woningaanbod ontwikkelen voor starters. Een 

levensloopbestendige woning is een woning die geschikt is om tot op hoge leeftijd te 

bewonen. Het aanbod is nu te eenzijdig gericht op eengezinswoningen; 

2. Verduurzamen van de sociale woningvoorraad en het verbeteren van de kwaliteit van 

deze woningvoorraad. Dus betere warmte- en geluidsisolatie; 

3. Goede stimuleringsregelingen voor huiseigenaren om zonnecollectoren te plaatsen en 

om aan andere verduurzaming te doen; 

4. Vergroening van de woonwijken en beter onderhoud aan het groen en de speelplekken 

in de woonwijken. Een groene buurt draagt bij aan de geluksbeleving én de gezondheid 

van bewoners en geeft bovendien mogelijkheden voor buiten spelen en ontmoeten; 

5. Ondersteuning van initiatieven voor groepswonen. 

  

  

Tot slot: 

  

1. Aandacht voor jongeren. Er is weinig te doen voor jongeren; het is belangrijk dat 

Doesburg aantrekkelijk voor ze blijft. Ideeën zijn: 

○ Fietscrossbaan bij de nieuwe werf Den Helder; 

○ Meer leuke bands in Jongerencentrum, moet dus geld voor vrijgemaakt worden; 

○ Evenementen organiseren voor jongeren. 

2. De kermis moet in de binnenstad blijven op voorwaarde dat het veilig kan; 


