
ONZE SPEERPUNTEN

Deze flyer:
- ontmoetingsplek in elke wijk
- centrum Beinum
- parkeren
- groen in de wijk

Volgende flyers:
- voorzieningen / zelfstandigheid
- eenzaamheid
- tweedeling
- denktanks
- jongeren
- zwembad en sporthal
- grenzen aan de groei

Een enthousiaste ploeg staat klaar 
om aan de slag te gaan. Een heel 
diverse ploeg: denkers en doeners, 
jong en oud, van alle gezindten, oude 
en nieuwe Doesburgers. Met allemaal 
maar één doel: het welzijn van de 
Doesburgers bevorderen en bewaken 
en niet weglopen van moeilijke 
beslissingen.
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EEN ONTMOETINGSPLEK IN ELKE WIJK
Werken aan samen leven

In de wijk moet je elkaar kunnen ontmoeten. Samen activiteiten 
organiseren. 

Daarom heeft elke wijk een ontmoetingsruimte nodig. 

Een huiskamer met een keukenblokje en een toiletruimte. Een plek 
waar je op elk moment kunt binnenlopen voor een kop koffie en een 
goed gesprek.

Beinum verdient een nieuw, mooi centrum. Met ruimte voor ontmoeting. Met 
veilige en goede parkeervoorzieningen. Met groen. Met voorzieningen. 

Bewoners van Beinum denken en beslissen mee. 

Direct na de verkiezingen maken we samen een plan. 
Vóór 2025 moet de schop de grond in.

De parkeerterreinen in Doesburg staan vaak vol. Ook doordeweeks, ook in het 
laagseizoen. In de zomer rijden er veel toeristen rond, hopeloos op zoek naar 
een laatste parkeerplaats. Doesburg moet een gastvrije stad zijn, maar ook 
overlast tegengaan. 

Daarom kiezen wij voor een extra parkeerlaag boven de Bleek. 

Met veel ruimte voor groen, geluidswerende voorzieningen 
voor de direct omwonenden en zonnepanelen.

Bomen en planten brengen verkoeling en maken je buurt prettig om te 
wonen. Het is in het belang van iedereen. 

Het CDA wil in elke wijk een groenteam. 

Het team maakt een plan, zoekt de mensen erbij 
en zorgen voor ontmoeting. Zo wordt onze omgeving 
ook echt van ons.

CENTRUM BEINUM
Een nieuw kloppend hart in onze grootste wijk

PARKEREN
Gastvrij zijn zonder overlast voor Doesburgers

GROEN IN DE WIJK
Groen moet je doen


