
ONZE SPEERPUNTEN

Vorige flyers:
- ontmoetingsplek in elke wijk
- groen in de wijk
- centrum Beinum
- parkeren
- voorzieningen/zelfstandigheid
- eenzaamheid
- tweedeling
- denktanks

Deze flyer:
- 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. Allemaal 
met maar één doel: het welzijn 
van de Doesburgers bevorderen 
en bewaken en niet weglopen van 
moeilijke beslissingen.

1. Wim Robbertsen (lijsttrekker)

2. Jos Hermans
3. Michelle van Werkhooven
4. Joan Peelen
5. Henk van Eeken
6. Joke de Coninck
7. Marieke van der Werff
8. Harja Blok
9. José Looman
10. Appie Vrendenbarg
11. Gottfried Laumen
12. Monique Lueb

KANDIDATENLIJST

cda.nl/doesburg
cdadoesburg@gmail.com

stem 16 maart CDA
THUIS IN DOESBURG

MEER WETEN? SCAN DE QR CODES!



ONZE SPEERPUNTEN OP EEN RIJ
Stem 16 maart CDA

In 3 flyers heeft u onze speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 
gezien. Wilt u het gehele programma lezen scan dan de QR code op 
de voorzijde. U vindt hier ook alle 3 de flyers.

Het is tijd om als Doesburgers te kiezen voor een Doesburg dat 
een thuis is voor iedereen. Waar het goed samenleven is. Waar we 
luisteren, verstandige keuzes maken en oplossingen bedenken en 
uitvoeren samen met de Doesburgers. Stem 16 maart CDA!

We zijn zuinig en trots op onze jongeren en nemen ze serieus. Dat doen we 
door naar ze te luisteren en hen zelf mee te laten denken over hun toekomst 
in Doesburg.

Daarom stellen we een jongerenraad in of ondersteunen initiatieven hiertoe.

We ondersteunen ook andere initiatieven van jongeren voor ontmoeting en 
ontspanning. De al bestaande plek, 0313 blijft behouden.

Als Doesburg willen we een aantrekkelijke gemeente voor jong en oud zijn. 

Zwemmen en sporten is gezond voor iedereen. Daarom kiezen we voor een 
zwembad en voor sportvoorzieningen in een sporthal. 

Ook hier is samenwerken van belang. En het biedt financiële 
voordelen. Daarom zijn we voor een nieuwe sporthal bij het 
zwembad. De ruimte op de Beumerskamp wordt betrokken bij 
een mooi centrum voor alle Beinummers.

We zijn zuinig op onze bedrijven, natuur en leefomgeving. We vinden het 
belangrijk dat bedrijven kunnen groeien om hun voortbestaan zeker te 
stellen. Maar we vinden het even belangrijk dat de gezondheid van mensen 
en hun woongenot niet in het geding zijn. 

We zoeken naar draagvlak. Mensen moeten niet tegenover 
elkaar komen te staan. We gaan het gesprek aan over grenzen 
aan de groei. Zo bieden we ruimte en zekerheid aan 
bedrijven en Doesburgers. Zonder visie komen we niet verder.

JONGEREN
Zelf meedenken over jouw toekomst

ZWEMBAD MET SPORTHAL
Samenhang en perspectief

GRENZEN AAN GROEI
Werken aan visie met balans


