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Mogen we ons even voorstellen?
In 2018 begonnen de PvdA en GroenLinks in Doesburg aan een uitdagend avontuur.
Na inspirerende gesprekken over onze gezamenlijke progressieve ambities voor de stad
vonden onze partijen elkaar in een krachtig rood-groene samenwerking. De Doesburgse
PvdA – al vele decennia met een bevlogen sociaaldemocratisch geluid vertegenwoordigd
in raad en college – stelde samen met het Doesburgse GroenLinks – dat sinds 2010 in
de raad zorgt voor een constructieve, maar ook eigenzinnige groen-progressieve inbreng –
een robuust rood-groen programma op.
Ook de kiezers zagen de meerwaarde van onze samenwerking: we behaalden drie zetels en
traden toe tot het college. We hebben de afgelopen vier jaar veel ambities kunnen waarmaken,
zoals het ontwikkelen van een lokaal duurzaamheidsbeleid, het neerzetten van een goed
Jeugdbeleid, het veiligstellen van de sociale zorg, en het doorvoeren van maatregelen om
de natuur beter te beschermen.
Maar eerlijk is eerlijk: we zijn er nog niet. Er staan grote uitdagingen voor de deur. Zoals de
toenemende vergrijzing, de almaar toenemende druk op Doesburgse vrijwilligers, de slinkende
budgetten voor sociale zorg, de oplopende urgentie om te verduurzamen en de absolute
noodzaak om beter voor de natuur te zorgen. Die uitdagingen maken het meer dan ooit
noodzakelijk, maar ook logisch onze succesvolle samenwerking voort te zetten.
Wij hopen dat u ons steunt in onze ambities en 16 maart kiest voor een rood-groen
Doesburg en kiest voor lijst 2!
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Onze missie: sociaal, groen en betrokken
Wij van PvdA/GroenLinks staan voor een sociaal, groen en betrokken Doesburg.
Een stad waarin we omkijken naar elkaar, zorgen voor goede sociale voorzieningen en
waar we bewoners die hulp nodig hebben weer op weg helpen. We staan voor een stad
waarin we niet alleen goed zorgen voor elkaar, maar waarin we ook zuinig zijn op de natuur
om ons heen en betrokken zijn bij de dieren waarmee we samenleven. En we staan voor
een Doesburg waarin burgers écht kunnen meepraten over dingen die hen aangaan, en
zich gezien en gehoord voelen, ongeacht hun leeftijd, geloof, seksuele voorkeur of afkomst.
Een stad waarin iedereen met trots kan zeggen: ik ben blij dat ik in Doesburg woon!
In dit verkiezingsprogramma leest u naast onze focus op een sociaal, groen, en betrokken
Doesburg, ook onze visie op inkomenszekerheid, leefbaarheid, woonbeleid, dierenwelzijn,
ondernemen, veiligheid en financiën en bestuur. Veel leesplezier! En heeft u vragen en/of
opmerkingen? Mail ons dan! pvdagroenlinksdoesburg@gmail.com

DOESROOD

								
		

een innovatief sociaal beleid, inkomenszekerheid voor
àlle Doesburgers en een eind aan armoede

DOESGROEN

								ruimte voor natuur en biodiversiteit, duurzaam lokaal
ondernemen en leven, en schone nieuwe energie

DOESBURGER
								

burgers krijgen échte inspraak, meer aandacht voor
wijken en verenigingen en minder regels

4

1.		 Een sociaal Doesburg
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 kansenongelijkheid wordt steeds groter.
De gemeente mag hiervan niet wegkijken maar moet zich ervoor inspannen dat er nieuwe
kansen ontstaan zodat iedereen volwaardig kan deelnemen in de maatschappij.
Voor PvdA/GroenLinks zijn er een aantal speerpunten in het sociaal beleid waarop we de
komende jaren willen insteken. Allereerst willen we aansluiten bij het landelijk initiatief van
onder meer de PvdA om de armoede onder kinderen de komende jaren bij wet met de helft
te verminderen. Armoede mogen we nooit normaal gaan vinden. Het is onze ambitie om die
vermindering ook in Doesburg voor elkaar te krijgen. Dit betekent een belangrijke rol voor
stichting Leergeld Doesburg – de stichting die kinderen helpt om wél mee te doen met sport,
muziek of culturele activiteiten én het Jeugdfonds.
Ook willen we onderzoeken of er voor Doesburgers met een krappe beurs een speciale
pas of winkel kan komen. Daarnaast willen we dat er samen met klanten van de Voedselbank
gekeken wordt naar nieuwe vormen van uitgifte die meer aansluiten bij hun eigen wensen.
Een ander speerpunt is het versterken van het vrijwilligerswerk in Doesburg. In onze stad
steken dagelijks talloze vrijwilligers belangeloos de handen uit de mouwen om medeburgers
te helpen. Wij vinden dat de gemeente ze daarbij meer kan ondersteunen, bijvoorbeeld
door professionele begeleiding te bieden, maar ook door op andere manieren meer waardering
voor hun werk te laten zien.
Waar we als PvdA/GroenLinks ook op willen focussen, is meer perspectief bieden voor
bijstandsgerechtigden. We willen niet insteken op wat er allemaal moet, maar wat er kan.
Dat betekent dat cliënten samen met de gemeente gaan kijken naar oplossingen op maat,
inclusief de mogelijkheid om bij te verdienen met betaald of vrijwilligerswerk. Het betekent
ook dat gemeente gaat kijken hoe bij de uitvoering van de Participatiewet (waarin de bijstand
is geregeld) de ‘menselijke maat’ meer terug kan keren en we bij de uitvoering van regels
meer oog hebben voor de persoonlijke situatie waarin mensen zitten.
En dat kan, betogen ook deskundigen.
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Een sociaal Doesburg betekent voor ons tevens dat er extra aandacht is voor preventie.
Het voorkomen van schulden voorkomt een hoop zorgen, maar zorgt er ook voor dat er minder
zorg nodig is. Doesburg zet al jaren het ondersteuningsprogramma Voorzorg in bij kwetsbare
gezinnen die een baby verwachten. Dergelijke preventieve initiatieven willen we verder
ontwikkelen. En preventief beleid is ook: mensen stimuleren om met weinig middelen toch
gezond te koken.

Andere punten uit ons sociale programma:
› We gaan samen met welzijnsorganisaties een plan maken om eenzaamheid – zowel bij jong
als bij oud – beter in kaart te brengen en daar wat aan te gaan doen
› We zetten in op behoud van de uitstekende Jeugdzorgvoorzieningen die we nu hebben.
Die zijn een voorbeeld voor veel gemeenten en dat moeten we zo houden.
Dus: handen af van ons Jeugdteam!
› De cliëntondersteuning bij de WMO kan beter. Wat ons betreft komen er extra Doesburgse
vrijwilligers die als onafhankelijk begeleider bij keukentafelgesprekken aanwezig zijn
› Het ontwikkelen van innovatieve woonvormen zoals meergeneratiewoningen waarin jong en
oud samenwonen en elkaar helpen
› Het samen met ouderen oprichten van een denktank Vergrijzing. Deze groep gaat in
kaart brengen wat de mogelijke gevolgen van de vergrijzing voor de Doesburgse
samenleving gaan zijn. Ze doet suggesties om Doesburg ook voor ouderen een prettige
en leefbare stad te houden
› Er komt een digitale sociale kaart op de website van de gemeente waar alle
vrijwilligersorganisaties in de stad met hun website en gegevens te vinden zijn.
Hierdoor kunnen nieuwkomers die in Doesburg wonen waarschijnlijk ook in contact
komen met medeburgers, wat nieuwe ontmoetingen en contacten kan opleveren
› Statushouders die in Doesburg komen wonen, worden door de gemeente optimaal
ondersteund bij hun inburgering en het zoeken naar werk
Benieuwd naar onze standpunten over een leefbaar en bewoonbaar Doesburg?
Kijk dan verderop in dit verkiezingsprogramma!
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2.		 Een groen en duurzaam Doesburg
Goed natuurbeleid begint wat PvdA/GroenLinks Doesburg betreft vooral in onze eigen stad.
Wij vinden dat we juist lokaal de verantwoordelijkheid moeten nemen om de natuur en de
biodiversiteit te beschermen en waar mogelijk meer ruimte te geven. Wij willen de komende
jaren vooral aandacht voor een goed bomenbeleid. Dat betekent dat kappen alleen in uiterste
nood mag, dat voor elke gekapte boom een nieuwe wordt geplant, en dat er hoe dan ook meer
bomen in en om de stad bij komen.
Waar we ook op insteken, is dat burgers met hulp van de gemeente hun eigen tuin of buurt
groener kunnen maken, bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurtuinen, voedselbosjes
of moestuinen. Daarnaast moet de gemeente snel groene maatregelen nemen om de
hittestress in de stad terug te dringen. Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van kleinschalige
waterspeelplaatsen in de wijken en zeker ook in de warme en drukke binnenstad.
Ook belangrijk voor PvdA/GroenLinks Doesburg: de kwetsbare natuur in de Fraterwaard en
de Havikerwaard blijft optimaal beschermd, dus ook tegen bedrijfsuitbreidingen en recreatie.
Verder worden juist milieuvriendelijke vormen van vervoer gestimuleerd. Concreet door het
gebruik van auto’s in de stad te ontmoedigen en juist het fietsverkeer en het openbaar vervoer
naar de stad te bevorderen.
De afgelopen vier jaar hebben we ons als PvdA/GroenLinks hard gemaakt voor
vergaande duurzaamheidsmaatregelen. Veel is er al in gang gezet, zoals het aardgasvrij maken
van de wijk Ooi en het verder stimuleren van zonne-energie. Toch zijn we er nog lang niet,
zeker niet als we onze doelstelling om Doesburg in 2030 energieneutraal te krijgen, willen
halen. En het is niet alleen voor het milieu van belang om energieneutraal te worden.
Ook om energie de komende decennia voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden,
is het noodzakelijk dat we blijven investeren in energiebesparende maatregelen en als
gemeente plannen maken om nog meer schone energie op te wekken. Daarbij nemen we
niet alleen de uitgangspunten van energie-aanbieders mee, maar moeten omwonenden
ook inspraak krijgen, bijvoorbeeld over mede-eigenaarschap en de locatie van nieuwe
energiebronnen. Daarbij is ons uitgangspunt dat ook de biodiversiteit en de natuur profijt
hebben van de aanleg van die nieuwe energie.
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Maar eerst en vooral vinden we dat er meer zonnepanelen op en rond bestaande gebouwen,
op bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en geluidswallen (denk aan de N317) moeten komen.
De gemeente moet dit meenemen bij de ontwikkeling of renovatie van woningen, bedrijfshallen
en andere ruimtelijke projecten. Ook gaat de gemeente agrariërs ondersteunen die kleine
windmolens bij hun bedrijf willen plaatsen.
Andere punten uit onze groen- en duurzaamheidsprogramma:
› Voor iedere nieuwgeboren Doesburger plant de gemeente een nieuwe boom
› Als er natuur in onze stad verloren gaat, gaan we die binnen de gemeentegrenzen
compenseren
› Wij zeggen: het Looierspark blijft park. Er wordt zo snel mogelijk een plan gemaakt voor
inrichting en het beheer ervan. Uitgangspunt daarbij is het vergroten van de biodiversiteit
en het behoud van het open karakter van het park. De gemeentelijke opslag in een gedeelte
van het park verdwijnt zo spoedig mogelijk
› Met stimuleringsmaatregelen gaan we burgers helpen verstening tegen te gaan en tuinen
te vergroenen
› We willen dat de moestuincomplexen van de Vereniging voor Volkstuinen in Doesburg
permanent behouden blijven
› De gemeente gaat een natuurvriendelijk maaibeleid voeren om zo de biodiversiteit te
bevorderen
› De Doesburgse Zwerfafvalbrigade levert een zeer nuttige bijdrage aan het schoonhouden
van de stad. De gemeente blijft deze groep vrijwilligers ondersteunen en probeert meer
burgers bewust te maken van het schoonhouden van hun stad
› We willen dat er bij de Milieustraat een innamepunt van kringloopbedrijf 2Switch komt zodat
nog bruikbare spullen niet worden vernietigd, maar een tweede kans krijgen
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Wat willen we nog meer?
› Doesburg geeft burgers meer mogelijkheden voor het verduurzamen van hun huis,
ook bij monumentale panden in de oude binnenstad
› We willen dat de verduurzaming ook voor Doesburgers met een laag inkomen
betaalbaar blijft
› We willen inwoners stimuleren een eigen energiecoöperatie te beginnen of zich
aan te sluiten bij Energiecoöperatie DoesWatt
› Onze stad sluit zich – evenals veel andere Nederlandse gemeenten – aan bij de
duurzaamheidsdoelstellingen die wereldwijd zijn vastgesteld in de zogenaamde
Sustainable Development Goals
› In Doesburg komen meer parkeerplaatsen voor fietsen, waaronder een bewaakte
fietsenstalling. Toeristen gaan betalen voor het parkeren van hun auto op de Bleek en
bij de Turfhaven, voor inwoners van Doesburg blijft dit gratis
› Er komen in Doesburg meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen
› Doesburg krijgt meer gratis waterpunten in de stad, bijvoorbeeld in speeltuinen en in parken
› We gaan kijken hoe overlast van houtstook verminderd kan worden. Bijvoorbeeld door
het geven van voorlichting over verantwoord stoken en subsidieregelingen voor het laten
verwijderen van de open haard of verduurzamen door het aanbrengen van een katalysator
Benieuwd naar onze standpunten over een diervriendelijk en een leefbaar Doesburg?
Kijk dan verderop in dit verkiezingsprogramma!
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3.		 Een betrokken Doesburg
Doesburgers zijn trots op en betrokken bij hun stad. Maar tegelijkertijd voelen ze zich
helaas ook nogal eens niet gehoord. Dat kan en moet anders, vinden wij. Zeker omdat de
uitdagingen waarvoor Doesburg staat (bijvoorbeeld de vergrijzing, maar ook de noodzaak
om te verduurzamen) voor de gemeente te groot zijn om alleen op te pakken. We hebben
iedereen nodig.
Dus willen we dat burgers meer inspraak krijgen, bijvoorbeeld door het meedenken over
de begroting, door het makkelijker te maken deel te nemen aan commissievergaderingen
én door het houden van een preferendum (een volksraadpleging waarbij niet, zoals bij het
referendum vaak het geval is, simpelweg voor of tegen wordt gestemd, maar waarbij
burgers weloverwogen kunnen kiezen uit meerdere opties).
Het preferendum had een goed instrument kunnen zijn om burgers te betrekken bij de
aanpassing van het bestemmingsplan voor de bedrijven Rotra en Ubbink. Helaas is dat
een gepasseerd station. Voor de komende jaren denken we dat een preferendum goed
ingezet kan worden om tot een besluit te komen over het al dan niet invoeren van een
lokaal vuurwerkverbod.
Betrokkenheid gaat niet vanzelf. Natuurlijk moet de gemeente goed bereikbaar zijn via
de vraagbaak en de balie op het stadhuis. Daarnaast moet er gedacht worden aan informele
plekken in de wijken. Wij denken daarbij aan wijkcentra per wijk waar mensen samen
activiteiten kunnen organiseren, waar men naar elkaar omziet, maar ook waar het stadsbestuur
regelmatig aanwezig is. Deze plekken kunnen tevens een signaleringsfunctie hebben;
wat gebeurt er in mijn wijk, wat leeft er, wie heb ik al lang niet gezien en hoe gaat het
met haar of hem?
We willen als PvdA/GroenLinks ook dat er korte lijnen zijn tussen burgers en gemeente,
zodat Doesburgers met klachten, maar ook met initiatieven niet verdwalen in regels
en teleurgesteld afhaken. Dus stelt de gemeente zich positief en meewerkend op
wanneer inwoners met goede ideeën komen. Bijvoorbeeld bij het organiseren van
ontmoetingsactiviteiten zoals inloop voor ouderen of activiteiten door en voor jongeren.
En zorgt ze voor één loket, één vast aanspreekpunt voor verenigingen en andere
belangenorganisaties.
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Betrokkenheid houdt voor ons ook in dat we ruimhartig meewerken aan de opvang en
huisvesting van statushouders die hun land noodgedwongen hebben moeten ontvluchten.
En betrokkenheid is ook: het voeren van een actief diversiteitsbeleid, waarin er extra aandacht
is voor Doesburgers van allerlei pluimage die zich nu vaak niet gehoord en/of gezien voelen.
Andere punten uit onze betrokkenheidsprogramma:
› Het wordt voor Doesburgers makkelijker om deel te nemen aan of ideeën aan te dragen voor
commissie- en raadsvergaderingen
› Wij vinden dat de informatie op de gemeentepagina van de Regiobode veel toegankelijker
kan. Ook de procedures om vergunningen aan te vragen en bezwaar te maken, kunnen
klantvriendelijker, klantgerichter en eenvoudiger. Doesburgers mogen vanaf het begin
meedenken over grote bouwplannen in onze gemeente
› Wijkraden worden meer betrokken bij de ontwikkelingen in hun wijk
› We maken de wijkgerichte aanpak concreet door het opzetten van wijkcentra per wijk en
door iedere collegelid verantwoordelijk te maken voor een eigen wijk
› Wij willen dat Doesburg een Regenbooggemeente wordt en zich sterk gaat maken voor
de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’ers
› In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd, waarmee regels voor bijvoorbeeld
bouwprojecten en stadsontwikkeling worden vereenvoudigd. De gemeente gaat burgers
daar goed op voorbereiden en over voorlichten

EEN BETROKKEN DOESBURG BEGINT NU!
Mensen betrekken doe je niet alleen door iets op te schrijven maar ook door iedereen
uit te nodigen mee te denken. Wat vindt u een goed idee of wat mist u in dit
verkiezingsprogramma? Laat het ons weten via pvdagroenlinksdoesburg@gmail.com
SOCIAAL, GROEN EN BETROKKEN. WAAR STAAN WE NOG MEER VOOR?
PvdA/GroenLinks Doesburg bruist van de progressieve ideeën. Ideeën voor een
inkomenszeker, een leefbaar, een bewoonbaar, een diervriendelijk, een ondernemend,
een veilig, een financieel gezond en bestuurlijk sterk Doesburg.

11

4.		 Een inkomenszeker Doesburg
Wij vinden dat – zeker met een opkomende economie – het streven moet zijn dat iedereen
aan het werk kan. Werkloosheid leidt namelijk vaak tot persoonlijke problemen. En voor de
gemeente betekent het hogere 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 lichamelijke of geestelijke beperking 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 nog meer?
› Geen wachtlijsten en meer werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking
(Wajong, garantiebanen)
› Versterken van de Doesburgse en regionale economie, bijvoorbeeld waar het gaat
om toerisme, horeca en detailhandel
› Inzetten op het terugdringen van laaggeletterdheid, bijvoorbeeld door de activiteiten die
de bibliotheek en de taalprojecten van de buurtacademie aanbieden te blijven ondersteunen
en waar mogelijk uit te breiden
› Werkende kinderen mogen langer thuis blijven wonen zonder dat hun ouders worden
gekort op hun uitkering
› We gaan ook onderzoeken of Doesburgers met een uitkering die willen gaan samenwonen,
dit het eerste half jaar kunnen doen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering.
Op die manier kunnen ze verkennen of samenwonen werkt – zonder gekort te worden
op hun uitkering. We nemen daarbij de ervaringen mee van de gemeente Tilburg die
daar nu al mee experimenteert
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5.		 Een leefbaar Doesburg
Doesburg is een stad die volop leeft en waar van alles wordt georganiseerd. En dat moet
natuurlijk zo blijven. Dat kan wat ons betreft door te zorgen voor behoud van goede
voorzieningen zoals de sporthal, het zwembad, de openbare bibliotheek en door alle
ruimte te geven aan sport- en spelactiviteiten.
Ruimte moet er ook zijn voor de vele evenementen die er worden georganiseerd en voor de
vele culturele instellingen en verenigingen die onze de stad rijk is. Wat ons betreft gaat de
gemeente ook letterlijk ruimte vrijmaken voor de vele Doesburgse culturele verenigingen
die nu nog slecht gehuisvest zijn of soms helemaal geen eigen onderkomen hebben.
Wij willen dat Doesburg serieus gaat nadenken over een Doesburgs Cultuurhuis; waarin
cultuurbeoefening en ontmoeting samenkomen. Dat Cultuurhuis zou in bestaande gebouwen
van de gemeente kunnen komen of onderdeel kunnen worden van een nieuw te bouwen
sportcomplex.
Wij willen ook aandacht voor de vrijwilligers die zich inzetten voor culturele activiteiten en voor
de vele clubs die onze stad rijk is. Zij moeten door de gemeente optimaal worden ondersteund
en alle medewerking krijgen bij het werk dat zijn doen en de initiatieven die zij ontplooien.
Doesburg is een stad met een grote cultuurhistorische waarde. Daar mogen we trots op zijn en
we moeten maatregelen nemen om dat ook zo te houden. Wat ons betreft stelt de gemeente
geld beschikbaar voor onderhoudssubsidies voor eigenaren van gemeentelijke monumenten.
Ook gaat de gemeente eigenaren van monumenten helpen hun panden op een verantwoorde
manier te verduurzamen. Om de ‘verrommeling’ van de binnenstad door onder meer
terrasuitbreidingen tegen te gaan, gaat de gemeente in overleg met alle betrokkenen op zoek
naar een structurele oplossing.
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Wat willen we nog meer?
› Versterk de functie van Jongerencentrum 0313, bijvoorbeeld door het ook open te stellen
voor de regio en samen met andere jongerencentra grotere evenementen te organiseren
› Als bewoners dat willen, komt er in iedere wijk een ontmoetingsplek
› Benoem een stadshistoricus die onderzoek gaat doen naar de geschiedenis (van bewoners)
van onze binnenstad en onze wijken. De stadshistoricus gaat samenwerken met al
bestaande initiatieven als ‘Het Huis Doesburg’ en ‘Doesburg Vertelt’ en bezoekt onder
meer de basisscholen om over het verleden van Doesburg te vertellen
› De gemeente is eigenaar van het laatste stukje stadsmuur dat Doesburg nog bezit.
Om onherstelbaar verval tegen te gaan, wordt er zo snel mogelijk onderhoud gepleegd
› Doesburg moet nog beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Bestaande
buslijnen blijven hoe dan ook behouden en daarnaast wordt de dienstregeling in het
weekeinde uitgebreid.
› Daarnaast ontwikkelen we nieuwe verbindingen, zoals een ov-pendeldienst voor toeristen.
We onderzoeken of we hierbij gebruik kunnen maken van de parkeergarage in Dieren
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6.		 Een bewoonbaar Doesburg:
Ook in Doesburg wordt het steeds lastiger goede en vooral ook betaalbare woonruimte te
vinden. Voor de middeninkomens, maar zeker ook voor mensen met een laag inkomen is het
vaak lang wachten totdat er woonruimte beschikbaar komt. Daarom is het goed dat in onze
gemeente Woningbouwvereniging IJsselland actief is: zij zet zich volop in om woonruimte voor
juist deze groepen voor elkaar te krijgen.
Daarnaast kennen we Woonservice IJsselland als een partij met een sociaal beleid met
voldoende maatwerk en een goede partner als het gaat over verduurzaming. Wij willen dat de
gemeente samen met IJsselland nog intensiever gaat kijken welke maatregelen er nodig zijn
om juist bewoners met lage en middeninkomens aan een huis te helpen. Wat ons betreft is in
alle nieuwbouwprojecten minimaal 25 procent gereserveerd voor sociale woningbouw zodat er
meer evenwicht ontstaat tussen ‘dure’ en ‘goedkope’ buurten en wijken.
Wij willen vooral ook dat jonge gezinnen in Doesburg blijven wonen of zich hier komen
vestigen. Dus zetten we naast ‘traditionele nieuwbouw’ ook in op vernieuwende en meer
sociale woonvormen, zoals meergeneratiewoningen, woonhofjes en (agrarische) woongroepen.
Ook willen we kijken of de bouw van tiny houses in Doesburg nu echt een keer van de grond
kan komen.
Wat willen we nog meer?
› Bij verkoop van gemeentelijke bouwgrond krijgt woningbouwvereniging IJsselland wat ons
betreft het eerste recht van aankoop
› De gemeente en woningbouwvereniging IJsselland trekken samen op in het verduurzamen
van sociale huurwoningen
› Op het terrein van voormalig basisschool De Horizon moet in overleg met de wijkbewoners
ruimte komen voor een combinatie van wijkvoorzieningen en sociale en verbindende
woonvormen, zoals bijvoorbeeld woonhofjes
› Geen nieuwe pandjesbazen in Doesburg: het wordt verboden voor nieuwe particuliere
huiseigenaren om hun huis niet zelf te gaan bewonen, maar te verhuren
› Doesburgse verenigingen hebben recht op goede en passende huisvesting
› In nieuwbouwprojecten moet minimaal 25 procent van de woningen circulair worden
gebouwd (dus met gebruik van herbruikbare materialen)
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7.		 Een diervriendelijk Doesburg
Politiek gaat vaak over mensen en zelden over dieren. Dat is jammer, want wij geloven dat
we alleen goed voor onszelf en onze stad kunnen zorgen als we ook goed zijn voor de dieren
waarmee we samenleven. Om de positie van dieren in onze gemeente onderdeel van het beleid
te maken, willen wij dat de gemeente een dierenwelzijnsplan opstelt. Daarin komen wat ons
betreft afspraken te staan waarmee de gemeente de bestaanszekerheid en het welzijn van
dieren in Doesburg kan bevorderen.
Wat willen we nog meer?
› Alleen een ‘dierenbelasting’ voor honden heffen, vinden wij niet echt eerlijk. Daarom schaffen
we deze belasting voor de eerste hond in een huishouden af. Tegelijkertijd zetten we in op
bewustwording en goede voorlichting om overlast van hondenpoep tegen te gaan
› Onze stad krijgt – met name in het buitengebied – meer uitlaatplekken voor loslopende
honden
› We handhaven de schapenbegrazing
› De gemeente Doesburg stimuleert lokale initiatieven om minder vlees te eten, zoals het
initiatief Vleesloze Dag
› Om de groeiende overlast voor mensen, maar zeker ook voor dieren tegen te gaan,
vinden wij een vuurwerkvrije stad de beste optie. Omdat het de vraag is of dit op korte
termijn haalbaar is, willen we in ieder geval straten en wijken de mogelijkheid geven om
– in samenwerking met de gemeente – vuurwerkvrije zones uit te roepen. Daarnaast kan een
vuurwerkpauze op oudjaarsavond in de hele stad hondenbezitters de kans te geven hun
huisdier rustig uit te laten
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8.		 Een ondernemend Doesburg
Doesburg is een bedrijvige stad. Naast verschillende industriële sectoren, is met name
het toerisme een belangrijke bron van inkomsten. Wat ons betreft wordt de lokale
economie de komende jaren vooral gestimuleerd door ruimte te bieden aan innovatieve
werkgelegenheidsprojecten die werk bieden aan zowel laag- als hoogopgeleiden.
Wat willen we nog meer?
› We gaan onderzoeken hoe we met (nieuwe) circulaire bedrijven de lokale economie kunnen
bevorderen. Circulaire bedrijven zijn gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van
grondstoffen, vaak juist op lokaal niveau
› De gemeentelijke recreatiehaven bij de Turfkade moet zo snel mogelijk geld gaan opbrengen
in plaats van – zoals nu het geval is – de gemeente geld te kosten
› Uiteraard willen we de werkgelegenheid in Doesburg behouden en waar mogelijk stimuleren,
maar niet tegen elke prijs. Bedrijfsuitbreidingen mogen niet ten koste gaan van het welzijn
van burgers en van kwetsbare gebieden zoals de Fraterwaard en de Havikerwaard
› Doesburg wordt een fairtrade-gemeente. Dat betekent dat lokale overheid, bedrijven en
burgers samen de verkoop en de promotie van eerlijke producten willen vergroten
› We stimuleren bedrijven en burgers om vooral lokaal te produceren en lokaal te kopen
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9.		 Een veilig Doesburg
In een kleine stad als Doesburg komt de veiligheid van fietsers en voetgangers nogal
eens in het gedrang. Daar kunnen we met z’n allen iets aan doen. Bijvoorbeeld door het
kernwinkelgebied het hele jaar autovrij te maken.
Daarnaast willen we dat Doesburg aansluit bij de nationale en internationale trend om in
de gehele bebouwde kom de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te voeren.
Bewezen is dat dit aantoonbaar tot veiligere steden leidt en het aantal verkeersslachtoffers
met een derde kan verminderen. Als eerste willen deze maximumsnelheid invoeren in alle
woonwijken en op de singels rond de stad. Die singels moeten wat ons betreft hoe dan
ook een stuk veiliger worden door betere verlichting bij de zebrapaden, het tegengaan van
sluipverkeer en het mijden van alle vrachtverkeer.
Extra aandacht moet er ook zijn voor de toegankelijkheid van winkels en musea: we willen
dat deze echt wordt verbeterd voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik maken van
een rolstoel of rollator.
Wat willen we nog meer?
› Meer wandelpaden rondom Doesburg zodat voetgangers niet op het fietspad lopen
› De ‘bankjesroute’ door de stad wordt uitgebreid zodat wandelen met tussenstops
mogelijk wordt
› Wij willen veilige (fiets)oversteekplaatsen op drukke wegen, zoals onder meer op
de N317 en de N338
› Voldoende fietsenstallingen in de binnenstad, inclusief oplaadmogelijkheden voor
elektrische fietsen
› Voor de veiligheid van overstekers willen we dat de zebrapaden in heel de stad beter
worden verlicht
› We willen innovatieve verkeersverbeteringen, zoals bijvoorbeeld reflecterende verf op
fietspaden en slimme straatverlichting voor voetgangers en fietsers die aangaat wanneer
er iemand passeert
› Het fietslint door de stad wordt verder uitgebreid. Fietsers krijgen vaker daarop voorrang
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10.		 Een financieel gezond en bestuurlijk sterk Doesburg
Voor veel gemeenten wordt het de laatste jaren steeds spannender. Want aan de ene kant
komen er meer taken van het Rijk op het bordje van gemeenten te liggen, maar aan de andere
kant slinkt de zak met geld die daarvoor beschikbaar is. Zo ook in Doesburg. We vinden het
daarom belangrijk dat Doesburg een goed financieel beleid blijft voeren en de algemene
reserve op peil blijft zodat we ook financieel onafhankelijk kunnen blijven.
Maar we zullen ook nieuwe manieren moeten vinden om de plannen te betalen die Doesburg
leefbaar houden. Dat kan bijvoorbeeld door de onroerendezaakbelasting (OZB) – die in
Doesburg relatief laag is – te verhogen en door meer inkomsten te halen uit dagtoerisme.
Bestuurlijk moeten we zorgen dat Doesburg voldoende kwaliteit in huis houdt om burgers zo
goed mogelijk te helpen. In de Toekomstvisie die de gemeente in 2020 vaststelde, staan de
uitgangspunten hiervoor beschreven. Wat ons betreft houden we bij het concreet maken van
deze uitgangspunten vooral oog voor duurzaamheid en klimaatbeleid en voor het behoud van
woonruimte voor minder draagkrachtigen.
Wat willen we nog meer?
› Wij zijn voor zelfstandigheid van onze gemeente. Maar dat kan alleen als er voldoende
samenwerking is en blijft met regionale samenwerkingsverbanden
› In het nieuwe samenwerkingsverband Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen willen we
dat groei niet ten koste gaat van groen
› We blijven in Den Haag aandringen op meer geld voor de taken die we als gemeente moeten
uitvoeren
› Doesburg gaat inventariseren op welke (nu nog onbekende) subsidiemogelijkheden ze een
beroep kan doen
› Doesburg blijft onderzoeken of het abonnementstarief van de WMO eerlijker ingevuld kan
worden waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen
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DOESROOD

								
		

een innovatief sociaal beleid, inkomenszekerheid voor
àlle Doesburgers en een eind aan armoede

DOESGROEN

								ruimte voor natuur en biodiversiteit, duurzaam lokaal
ondernemen en leven, en schone nieuwe energie

DOESBURGER
								

burgers krijgen échte inspraak, meer aandacht voor
wijken en verenigingen en minder regels

Enthousiast geworden van ons programma?
Sluit je bij ons aan! Mail naar: pvdagroenlinksdoesburg@gmail.com
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