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loven doe je maar in de kerk”, wordt mij nogal eens gezegd. Naast dat ik het fijn vind dat 

nsen geloof en kerk aan elkaar verbinden is geloven toch echt niet voorbehouden aan 

ovigen. Geloven in de kracht van vrijwilligers bijvoorbeeld is overtuigd zijn dat hun kracht het 

schil kan maken. Het is overtuigd zijn van iets wat waar is. 

ijn laatste twee encyclieken roept paus Franciscus op tot onderlinge verbondenheid en 

antwoordelijkheid voor elkaar, als een familie die een gemeenschappelijk huis deelt. Ik vind dat 

 mooi beeld dat ik zo durf te vertalen naar Doesburg. We zijn allen aan elkaar gegeven als 

ijkwaardige schepselen, zonder gelijk te zijn. En dus gaat het niet vanzelf. En dus is het goed 

antwoordelijkheid voor elkaar te ervaren. En daarom is het goed om te bouwen aan 

trouwen. Daarom is het soms goed om met lef te knokken voor elkaars rechten. Of om 

mhartigheid te vertalen naar beleid. 

mte geven aan initiatieven voor een maatschappij die daaraan bouwt is een belangrijke           

istendemocratische taak. Omdat we geloven in de kracht van mensen die elkaar ondersteunen, 

teren, het gesprek aangaan en die samen bouwen aan een schone en leefbare wereld voor 

deren. 

it CDA verkiezingsprogramma staan veel ideeën en wensen. Die zijn niet willekeurig ontstaan, 

ar vanuit onze visie op de samenleving. Vanuit die visie hebben we met een diverse groep 

A’ers geschreven, geschrapt en gedroomd. Tegelijkertijd hebben we met een grote groep 

anisaties en mensen in Doesburg gesproken over hun visie op Doesburg. Beiden wil ik hartelijk 

ken. Zonder hen had ons verkiezingsprogramma er niet gelegen. 

rnaast wil ik Stan Hillenaar hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren. Een CDA’er in 

t en nieren die verantwoordelijkheid heeft genomen in het geloof dat we samen meer kunnen. 

n bedankt! 

ens je veel leesplezier. En denk je: “Ik wil meehelpen bouwen aan het huis Doesburg”?  

 daag ik je uit: doe mee! Doesburg heeft je nodig. 

m 16 maart CDA! 

ndelijke groet, 

 Robbertsen, lijsttrekker 
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t voor stad willen wij zijn? Doesburg is geen stukje bebouwing waar toevallig jouw huis 

t. Het is geen hotel waar je de andere klanten niet kent. Doesburg is ons 

eenschappelijk huis. Dit huis is van ons allemaal. Iedereen kan een betekenisvolle 

rage leveren aan onze lokale samenleving. Hoe werken we samen? Hoe zorgen we voor 

ar? Hoe kunnen we verantwoordelijkheid voor elkaar invullen? 

r het CDA doet ieder mens er toe. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig. 

 staan naast elkaar en niemand staat aan de kant. 

 roer moet om 

 roer moet om in Doesburg. Teveel burgers voelen zich niet gehoord en niet serieus 

omen. Of het nu gaat om inspraak in de wijken, uitkeringen of bouwvergunningen, er is 

l onvrede. Het is belangrijk dat we er alles aan doen om vertrouwen te geven en 

elzucht te beperken. We moeten oprecht en goed luisteren naar elkaar. De 

eenteraad moet als volksvertegenwoordiger het college controleren. CDA Doesburg 

t dat, ook als we zelf in het college zitten. 

trouwen 

 bouwen aan wederzijds vertrouwen. De overheid moet mensen bij elkaar brengen en 

ersteunen. Als Doesburgers kunnen helpen bij plannen van de gemeente dan moeten 

ie ruimte krijgen. We noemen dat ‘the right to challenge’. 

oorbeeld: de gemeente heeft het plan om het centrum van een wijk opnieuw in te 

ten. Nu maakt de gemeente zelf een plan en houdt informatieavonden om te vertellen 

 zij gaan doen. Maar als we burgers ruimte geven zelf een plan te maken, 

je zien wat een talent er onder de mensen zit. Er zit heel veel kennis 

kundigheid onder de Doesburgers. Laten we daar gebruik van 

ken. 

 traject is misschien best spannend, maar ook iets waar we 

en van kunnen leren. Door goed te luisteren, elkaar in de ogen 

ijken, bouwen we aan een band tussen de gekozen raad en de 

er. 

municatie en de menselijke maat 

l Doesburgers hebben afgelopen jaren geklaagd over gebrekkige 

municatie vanuit de gemeente. Deze was te vaak niet tijdig, onduide

npersoonlijk. Als CDA staan we voor maximale inzet op goede comm

t niet over dure communicatieadviseurs. Het gaat over de menselijke

wachten dat een publicatie in de krant afdoende is, maar gewoon lan

teren, uitleggen. Goede communicatie kan op een belangrijke manie

erzijds begrip en respect. Zo staan we niet tegenover elkaar, maar na

VER VERTROUWEN, LEF EN BETROKKENHEID
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Daarom gaat het CDA: 

 Investeren in een wijkgerichte aanpak, samen met de 

wijkraden; 

 Jongeren die voor het eerst mogen stemmen, uitnodigen 

voor een kennismaking met de lokale politiek; 

 Jongeren actief betrekken bij de lokale politiek (raad en 

college) door debatavonden en een jongerenraad; 

 Inzetten op de right to challenge, waarin burgers zelf een 

voorstel in kunnen dienen voor een bepaalde dienst, 

voorziening of plan van de gemeente; 

 Inzetten op snelle en duidelijke communicatie door de gemeente; 

 Open en transparante informatie geven aan burgers en raad; 

 Ontmoetingsplekken inrichten, waar wensen en voorstellen besproken worden. Op 

loopafstand voor bewoners van de wijk;  

 Een betrouwbare overheid zijn die meerjarige beleidsafspraken maakt en 

contracten sluit. Zeker op sociaal gebied, om mensen meer zekerheid te bieden in 

zorg en ondersteuning; 

 Op zoek naar zinvolle vormen van politiek debat en inbreng van de 

Doesburgers. Bijvoorbeeld door in bijeenkomsten samen inhoud te geven aan 

de Doesburgse Toekomstvisie, zodat die breed gedragen wordt; 
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VER VOORUIT KIJKEN NAAR EEN TOEKOMST VOOR ONZE STAD
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sburg is een kleine mooie stad. Veel groen en speelplekken voor de 

gplekken voor jongeren. Voorzieningen voor ouderen, gezinnen en s

ellige binnenstad voor toeristen, maar zeker ook voor onszelf. Met ac

nementen. 

 dat zo te houden moeten we wel aan de slag. Sommige basisbehoe

zelfsprekend. Toch moeten ze benoemd en begroot worden om keu

en oud en nieuw beleid. 

 CDA Doesburg blijft inzetten op: 

 Een bloeiende en diverse stad, met oude en jonge mensen, gezi

 Voldoende woningaanbod in huur en koop, van sociale woningb

luxe appartementen; 

 Zorg zonder wachtlijsten; 

 Voorzieningen als een bibliotheek, een zwembad en ruimhartig

 Werkgelegenheid door het ondersteunen van ondernemers en

voor werkzoekenden; 

 Samen met het buitengebied werken aan natuurbehoud en beh

landbouw; 

 Een historische binnenstad, die aantrekkelijk is voor toeristen en

binnenstadbewoners; 

 Evenementen als kermis en braderie in de binnenstad door spre

groter aantal straten en preventieve veiligheidsmaatregelen; 

 Behoud van de politiepost, de kazerne en ondersteuning van he

vrijwillige brandweerkorps; 
6
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Maar wil je werkgelegenheid én natuur én een historische binnenstad én 

parkeergelegenheid én scholen én voorzieningen? En daarbij natuurlijk goed openbaar 

vervoer en financieel op orde zijn als stad? Dan moeten we een extra inspanning plegen. 

Het CDA Doesburg zet ook in op: 

 Het aandragen van betaalbare oplossingen. Door samenwerking in de regio, met 

zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en bewoners kunnen voordelen 

behaald worden. Zo kan het landelijke initiatief ‘Ontregel de zorg’ benut worden om 

overbodige administratieve handelingen te beëindigen. Dat levert extra uren in de 

zorg op. In de volgende hoofdstukken vindt u nog andere voorbeelden over sport 

en groen; 

 Meer kennis en kundigheid halen waar het voorhanden is. Doesburgers met ideeën 

vormen samen denktanks. Die kunnen gaan over infrastructuur of bouwen, 

gezondheidszorg, jongerenwerk, klimaatbeheersing, ouderenzorg, duurzaamheid, 

tegengaan van eenzaamheid, financiën of toerisme. De gemeente geeft de 

denktanks alle ruimte. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. Het 

gemeentebestuur laat de adviezen zichtbaar terugkomen in de beleidsplannen. 

 Voorstellen om de werkgelegenheid te vergroten. Samen met bedrijven en 

ondernemers starters op de arbeidsmarkt helpen. Er komt een plan om 

aangepast werk voor mensen met een arbeidsbeperking aan te 

bieden. De gemeente biedt zelf ook aangepast werk aan; 

 Er komt een stabiel programma om anderstaligen en 

nieuwkomers de taal te leren. En nog belangrijker om hen 

zo kort mogelijk in de uitkering te houden en snel naar 

werk te begeleiden; 

 Werk maken van diversiteit in het woningbestand. Er 

wordt nog te weinig gebouwd voor mensen met lage 

inkomens. En dan niet achteraf weggestopt. Ook huizen 

met lage huren mogen op een A locatie worden gebouwd; 

Voor de toekomst zijn duurzaamheid en klimaatmaatregelen van groot 

belang. We willen onze mooie stad nalaten aan onze kinderen en kleinkinde

staat voor 

 Het aanpakken van duurzaamheid en klimaatproblemen in goed ov

met de Doesburgers; 

 Het steunen en faciliteren van DoesWatt. Een lokale energie coöper

ondersteund;

Op die manier werken we aan de toekomst van Doesburg. En mooier nog

met de mensen die het beste met de stad voor hebben: de Doesburgers ze
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 wil er niet een geschikte woning in een gezellige wijk? Een wijk waar mensen elkaar 

nen, ontmoeten en tijd hebben voor elkaar. Wonen zoals in onze Doesburgse wijken. 

 CDA wil de wijken verder versterken door: 

 In iedere wijk te werken aan toegankelijke ontmoetingsplekken, waar heel diverse 

activiteiten mogelijk zijn; 

 Gebruik te maken van bestaande wijkcentra en door een creatieve kijk te hebben 

op gebouwen en plekken die vrijkomen; 

 Ideeën aan te dragen bij Woonstichting IJsselland voor nieuwbouw in de stad; 

tmoeting 

contact leidt tot échte ontmoeting, dan ontstaan er waardevolle verbanden. Juist dan 

nen we veel meer voor elkaar betekenen op gebieden als: 

 Armoedebestrijding, door tijdige signalering van teruglopende buffers; 

 Gezondheidszorg, door te luisteren naar elkaars problemen; 

 Verbetering van laaggeletterdheid, door samen de krant te lezen en schaamte weg 

te nemen; 

t alleen een wijkcentrum zijn we er nog niet. Hebben we het niet allemaal eens nodig 

 we worden meegevraagd? Door elkaar letterlijk ‘bij de hand nemen’ wordt een 

mpel genomen, waar we uit onszelf soms maar moeilijk overheen komen. Dat vraagt 

 van ons allemaal. Met het bij de hand nemen werken we ook aan een van de grootste 

blemen van deze tijd:

zaamheid 

meeste eenzaamheid wordt ervaren door oudere mensen, die 

gzaam hun sociale netwerk kwijtraken. Maar er is ook 

zaamheid onder éénouder gezinnen en onder jongeren. 

rom wil het CDA 

 Een conferentie over eenzaamheid bij verschillende 

groepen. Samen met maatschappelijke organisaties en de 

politiek de urgentie vaststellen en oplossingen aandragen; 

 Eenzaamheid bestrijden op meerdere fronten. Het gaat over zorg

veiligheid, toegankelijkheid. Een van de wethouders draagt zorg v

coördinatie; 

 Meedoen in de samenleving is belangrijk bij het bestrijden van een

Onze stad moet rolstoel- en rollatorvriendelijk zijn. Waar geen trott

worden looproutes duidelijk aangegeven. Waar nodig wordt de sn

aangepast; 

 Een bankje is ook een ontmoetingsplek, de gemeente steunt de

die routes met bankjes inrichten; 

 Signalen van professionals in zorg en begeleiding worden actief 

Daarvoor wordt een meldpunt ingericht bij de Buurtacademie o

terugkoppeling naar de melder; 

VER ONTMOETING EN ZORG VOOR ELKAAR
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Zorg 

Zorgorganisaties hebben een belangrijke rol als het gaat om ontmoeting en eenzaamheid. 

Zij wijzen op het belang van een goed netwerk in de directe omgeving van 

zorgbehoevenden. Dat vraagt ook om continuïteit van zorg en begeleiding. Het CDA ziet 

graag langere termijn contracten afgesloten worden met organisaties als Zozijn, Caleidoz 

of Santé. Nu is de contractduur slechts een jaar. 

Goede zorg betekent ook afscheid nemen als men weer in staat is zelf de regie te nemen. 

Uit onderzoek blijkt dat er te lang onnodige zorg wordt gegeven. Er moet een 

cultuuromslag komen waarbij zorg eerder, maar wel op verantwoorde wijze, wordt 

afgebouwd. 

Het ‘Centrum Jeugd en Gezin’ laat goed zien waar continuïteit en commitment toe leidt. 

Een goed functionerend team van hulpverleners treedt op als procesbegeleider in 

zelfredzaamheid en verdient daarmee de steun van ons allemaal. 

Een groene omgeving 

De groene kwaliteit van onze stad is van belang voor leefbaarheid en onze gezondheid. 

Meer groen leidt bovendien tot sociaal contact, geeft recreatiemogelijkheden en leidt tot 

verkoeling. De wandelroutes met bankjes voor ouderen zijn daar een voorbeeld van. Groen 

geeft niet alleen speelmogelijkheden voor kinderen, het werkt ook positief op de 

gezondheid. 

Daarom wil het CDA: 

 Stimuleren dat een deel van het groenonderhoud wordt uitgevoerd door 

omwonenden. Op de IJsselkade gebeurt dat al. Deze bewoners kunnen andere 

wijken aan de hand nemen om met tips op weg te helpen. Daarmee zou 

ontmoeting worden versterkt, eenzaamheid worden bestreden en geldelijke lasten 

verminderd;  

 Het gebruik van de openbare ruimte bevorderen door meer aandacht te geven 

aan vergroening. Wandelen en fietsen stimuleren boven het gebruik van de 

auto. In elke wijk is een openbaar toilet beschikbaar; 

 Een groene omgeving voorkomt ook problemen als wateroverlast. De gemeente 

zorgt voor goede afwatering in straten en op paden achter de 

bebouwing door de aanleg van putten en afvoeren; 

Sport voor iedereen bereikbaar 

Het CDA onderkent het grote belang van sportbeoefening in 

Doesburg. Het levert een positieve bijdrage aan de mentale en 

fysieke gezondheid. Bovendien werkt sport in verenigingsverband 

bevorderend voor de sociale samenhang binnen onze stad. 

 Het CDA ziet toekomst voor een zwembad en een sporthal in 

Doesburg; 

 We onderzoeken de voordelen om een nieuwe sporthal naast het zw

Helder te bouwen. Mogelijk biedt het ook kansen voor een breed sp

met regionale betekenis; 
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 De gemeente neemt een proactieve houding naar (sport)verenigingen aan zodat 

een zo breed mogelijk publiek het plezier van sporten mag ervaren; 

 Accommodaties zijn toegankelijk en de beschikbare buitenruimtes worden zo 

goed mogelijk benut. In overleg met de SGRD (Stichting Gehandicapten Raad 

Doesburg) worden beheerders en eigenaren van sportaccommodaties over 

toegankelijkheid geadviseerd; 
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 je thuis te voelen zijn sociale voorzieningen belangrijk. Maar ook een

d economisch klimaat is van belang. 

t heeft Doesburg economisch te bieden en hoe kunnen we daar 

en een bijdrage aan leveren? Het CDA ziet graag dat er 

 voldoende betaalbare parkeervoorzieningen zijn. We doen 

onderzoek naar verdiept en halfhoog parkeren op de 

Bleek. Er komen meer plaatsen met dagkaarten voor 

gasten en plaatsen voor vergunninghouders. Waar 

mogelijk plaatsen we zonnepanelen op parkeerdekken; 

 meer regie komt in de diversiteit van winkels. De gemeente 

bevordert balans tussen de aantrekkingskracht van kleine 

curiosawinkeltjes en boetiekjes voor gasten en winkels voor de d

boodschappen voor de bewoners. Zo heeft de stad meer aantre

bewoners en toeristen; 

 een actieve dienstbare VVV beschikbaar is. Daarom ondersteun

de VVV met subsidie; 

dacht voor de ondernemers 

t stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is voor gemeenten n

”. Met deze oproep vraagt het MKB-aandacht over de rol van gemee

kelstraten met een grote keur aan verschillende producten en diens

en publiek, volle parkeerplaatsen en werkgelegenheid, maar dragen 

ngenot en dus geluk. 

rom wil het CDA 

 maatschappelijke betrokkenheid stimuleren bij kleine en grote

Gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties ont

jaarlijks om activiteiten en evenementen in de stad te bespreke

belangen; 

 dat de reclamebelasting wordt ingezet voor de instandhouding

Centrum Belang Doesburg (SCBD). De rol van de SCBD is om h

ondernemersklimaat te bevorderen. Zij is neutraal en staat tuss

en is ook het aanspreekpunt als het gaat om ondernemen in en

de binnenstad; 

‘
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 de stadscoördinator inzetten om samen met ondernemers, cultuursector en de 

vastgoed sector beleid te voeren voor de binnenstad. 

 dat bij opdrachten van de lokale overheid prioriteit ligt bij het inzetten van Doesburgse 

bedrijven en zzp’ers; 

 dat er een eenvoudig en betaalbaar vergunningsstelsel beschikbaar is; 

 dat er een laagdrempelig ondernemersloket wordt ingericht om processen efficiënt te 

begeleiden; 

 dat we samen optrekken met onze ondernemers op het platteland. Meedenken over 

het stikstof probleem en bescherming bieden bij procedures van de landelijke 

overheid; 

 dat er maatwerk wordt geleverd als het gaat om vragen en problemen 

van ondernemers. Er wordt geluisterd en er worden oplossingen 

aangedragen om winkels en bedrijven in stand te houden; 

Werkgelegenheid 

Goed ondernemersklimaat zorgt voor groei en is goed voor de 

werkgelegenheid. Een werkende bevolking maakt de economie sterk. De 

lokale bedrijven bieden een verscheidenheid in banen. Een aantal daarvan 

kennen geen hoge opleidingseisen maar bieden wel toekomstperspectief. 

Want geen baan betekent niet alleen financiële problemen, maar ook 

maatschappelijk leed. Het gevoel langs de zijlijn te staan, het er niet toe doen, werk

ongelukkig zijn in de hand. 

Daarom maakt de gemeente afspraken met de ondernemers 

 om werkervaringsplekken te bieden aan beginners en herintreders; 

 om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen worden hoge eisen aan

voor werk gesteld; 

 om innovatieve ideeën op te halen die meer arbeidsplaatsen creëren; 

 om nog meer samen te werken in de regio, waar het bijvoorbeeld gaat om

combinaties van deeltijdwerk; 

 om aansluiting te blijven zoeken bij Hanzestad Marketing en Achterhoek To

Grenzen aan de bedrijvigheid 

Uitbreiding van bedrijven zorgt voor veel onrust binnen de gemeenschap. Men maak

zorgen over woonomgeving, natuur, verhoging verkeersbewegingen en de uitstoot v

en fijnstof.  

En terecht. Het CDA ziet het dilemma en wil zoeken naar de juiste balans 

tussen natuur, historisch aanzicht, woonplezier, werkgelegenheid en 

ondernemerszin. We gaan de discussie aan over grenzen aan de groei. 

Daarin maken we zorgvuldige afwegingen en stellen we duidelijke 

kaders. Met als doel draagvlak in de stad én behoud van bestaande 

bedrijven.
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Thuis in Doesburg

Samen de schouders eronder 

Maatschappelijke organisaties als Doesburgs Goed, Duurzaam Doesburg, Vestingstad 

Doesburg, Hanzegilde, Gestichten, Carillon, Monumentenvereniging, ZON Doesburg, Het Huis 

Doesburg, Industriële Kring, Rotary zijn positief, constructief en productief in onze mooie 

Hanzestad. De gemeente draagt bij aan de Stichting Centrumbelang Doesburg, de 

stadspromotor, binnenstad coördinator en stadsmanager. Zo ontwikkelen we samen een 

Doesburgse visie op een duurzaam en goed ondernemersklimaat. Het is fantastisch zoveel 

partijen te hebben met een hart voor Doesburg. Om al deze -vaak vrijwillige- inspanningen zo 

efficiënt mogelijk te laten zijn, zet het CDA zich in voor meer coördinatie. 
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O
VER INVESTEREN EN GEZONDE FINANCIEN
CDA DOESBURG VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2021

 CDA staat voor degelijk financieel beleid en staat bekend als goed rentmeester. Dit 

ekent niet dat we krampachtig vast willen houden aan hoge financiële reserves. 

dzakelijke uitgaven en investeringen in onze stad moeten worden uitgevoerd! Ook 

neer de financiële buffers daarmee tijdelijk verminderen. Meestal gaan immers de ‘kosten 

 de baten vooraf’. Investeringen in een aantrekkelijke stad genereren op den duur meer 

omsten. Er is een tijd om uit te geven en er is een tijd om te sparen. 

t het CDA betreft houden we onze reserves op orde. Maar niet door lasten alleen te verzwaren 

 reserves te kweken. We kiezen voor mogelijkheden om kosten te besparen, zoals door nog 

er samen te werken met buurgemeenten. Zij hebben dezelfde soort uitdagingen als 

rzaamheid, alternatieve energiebronnen en klimaatmaatregelen. Laten nog eer samen 

aniseren en gebruik maken van elkaars faciliteiten.

oners van Doesburg moeten er zeker van kunnen zijn dat projecten 

t grote financiële belangen en/ of risico’s verantwoord worden 

rgerekend en toegekend. Als onderdeel van het democratisch proces 

aarom de rekenkamer ingesteld. De rekenkamer moet in staat zijn 

 te kunnen bepalen of het gemeenschapsgeld zorgvuldig en zinnig is 

egeven. Het CDA wil meer aandacht besteden aan deze functie en 

daar ook meer geld voor uittrekken. Wanneer grote aanbestedingen 

den gedaan dan maken we ons sterk voor duidelijke kaders waarbinnen 

 college het aanbestedingsbeleid uitvoert. Met behulp van de rekenkamer is 

aad beter in staat het college te controleren. 
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CDA DOESBURG VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2022

komende jaren zullen grote onderwerpen op de agenda staan. Zowel landelijk als lokaal. Het 
t om betaalbare woningen voor iedereen, de effecten van de vergrijzing, om 
pkrachtverbetering en om maatregelen voor het klimaat. Intussen zien we dat 
ningsverschillen soms ontaarden in respectloos gedrag en onrust. Het CDA Doesburg zal 
t volle inzet blijven werken aan een zorgzame en betrokken gemeenschap. aar 
sburgers elkaar vinden, zorg dragen voor elkaar en de omgeving. Wij zoeke  

 gesprek, de verbinding met elkaar. We luisteren. We zullen 
spreekbaar zijn voor iedereen die problemen ervaart en die oplossingen 
draagt. Want alleen samen kunnen we de grote uitdagingen van de 
ende jaren aan. 

t u ons uw verhaal vertellen of wilt u ook met ons meedoen? Stuur 

 een mail naar cdadoesburg@gmail.com We nemen dan direct 

tact met u op.  

t uw stem bij de gemeenteraadsverkiezingen klinken, stem CDA! 

NSLOTTE
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