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Voor u ligt het uitgebreide verkiezingsprogramma van het CDA voor Doesburg. Dit 
verkiezingsprogramma moet duidelijkheid verschaffen over wie we zijn, waar we naar toe willen en 
waar we voor staan.  

Hoewel wij een landelijke bekendheid hebben is dit programma puur Doesburgs. We willen 
hiermee aantonen dat al onze energie gericht ingezet wordt, om het belang van Doesburg met 
haar inwoners zo breed mogelijk te dienen.  

Het grote voordeel om deel uit te maken van een landelijke partij laat zich vooral gelden in de 
enorme kennis van zaken binnen het CDA. Maar ook kernwaardes als integriteit en saamhorigheid 
zijn fundamenten die onlosmakelijk verbonden zijn met onze manier van politiek bedrijven.  

Gerard Albers en Rob Gossink hebben onze partij de afgelopen 8 jaar uitstekend 
vertegenwoordigd en resultaten gehaald waaronder: 

• Doesburg zelfstandig gehouden 
• Het huidige gemeenteloket behouden 
• Sluitende begrotingen 
• Actieve bijdrage armoedebestrijding 
• Een werkbaar klimaat voor mantelzorgers 
• Het efficiënter gebruik van 0313 
• Politieke jongerencafe’s georganiseerd 
• Betrekken jongeren bij de politiek op de agenda gehouden 
• In stand houden subsidies sportverenigingen en een extra subsidie voor onze SC Doesburg 
• De stadspromotor, die Doesburg verder op de kaart heeft gezet 
• Een klimaatverandering richting ondernemers en bedrijven 
• Actieve uitvoering economisch beleidsplan 
• Komende realisatie openbaar (mindervaliden) toilet binnenstad 
• Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed waar mogelijk 
• Voorkomen plaatsing drilkooi 
• Een hardheidsclausule voor eigen bijdrage WMO 
• Het behoud van de kermis voor de binnenstad 
• Tijdig onderzoek naar de mogelijkheden voor tijdelijke opvang vluchtelingen 
• Het behouden van de politiepost in Doesburg 

Ook de komende vier jaar gaan we met vertrouwen aan de slag om met andere politieke partijen 
resultaten te bereiken ten gunste van zoveel mogelijk Doesburgers. Niet voor niets heeft onze 
campagne de werktitel “Samen zijn wij Doesburg”.  

Samen betekent u en wij, samen betekent ook met elkaar, want samen zijn we sterk! 

Stan Hillenaar 

Lijsttrekker CDA Doesburg 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1. Inleiding



 

Opzet 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Doesburg voor de Gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018. Dit programma gaat verder waar we na 4 jaar coalitie geëindigd zijn. In de afgelopen 4 
jaar is er veel bereikt. Doesburg is goed voor haar burgers geweest, financieel gezond gebleven 
en heeft zich bijzonder goed weten te presenteren als stad waar het goed wonen, werken en 
vertoeven is. Daar zijn we trots op. Onze droom voor Doesburg in 2022 is verwerkt in ons 
programma. Dit programma is ingedeeld over 2 delen: “voor de hele stad en elke Doesburger” en 
“voor elke wijk”.  

Het CDA Doesburg is een voluit lokale partij en tegelijkertijd geworteld in een landelijke partij. Dat 
heeft veel voordelen voor Doesburg. Een daarvan is de betrokkenheid en ondersteuning van de 
provinciale afdeling bij bijvoorbeeld vraagstukken rondom bereikbaarheid en bedrijvigheid.  

Voor de hele stad en elke Doesburger 
Veel van ons beleid en een groot deel van de begroting geldt voor de hele stad en dus over alle 
Doesburgers. Ongeacht waar en hoe ze wonen. Dit deel gaat over onze samenleving, onze zorg, 
onze bereikbaarheid, veiligheid etc. We maken het onderscheid in ons verkiezingsprogramma door 
deze dingen te benoemen in het eerste deel: Voor de hele stad en elke Doesburger. 

Voor elke wijk 
Naast alle zaken die van toepassing zijn op alle, of een groot deel van onze Doesburgers zijn er 
ook specifieke aandachtspunten voor elke wijk. Deze concrete (actie)punten en voornemens zijn 
kort en bondig omschreven in het tweede deel van ons programma: Voor elke wijk.  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2. Opzet verkiezingsprogramma

“.. het CDA Doesburg is voluit een lokale 
partij en tegelijkertijd geworteld in een 
landelijke partij. Dat biedt veel voordelen”.
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Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als 
goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op straat, respect 
voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen belang voorop stellen: 
dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en nationaal – al generaties lang 
worden doorgegeven. Tradities ook die gevoed zijn door een lange geschiedenis van Nederland in 
de wereld. Een geschiedenis waarin velen uit Nederland over de wereld zijn verspreid maar ook 
waarin velen vanuit allerlei delen van de wereld hun thuis hebben gevonden in Nederland. 
Waarden en traditie helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige wereld. Als 
Christendemocraten koesteren we de waarden die vastigheid geven en de tradities die onze 
samenleving bijeen helpen houden.  

3.1.1 Kunst en cultuurbeleid 
CDA Doesburg: 
• vindt dat de musea belangrijk zijn voor de stad. Streekmuseum de Roode Toren ontvangt reeds 

jaren lang dezelfde subsidie. Wij staan open om een aanvullende, goed gefundeerde, 
doelsubsidie tot 50% boven het bestaande budget te honoreren 

• merkt dat de functie van bibliotheken verandert. CDA Doesburg wil dat de bibliotheek in 
Doesburg mee blijft veranderen en behouden blijft voor onze stad 

• vindt dat het Streekarchivaat behouden moet blijven voor Doesburg 
• staat open voor buurtinitiatieven die kunst in de openbare ruimte willen bevorderen en realiseren 

3.1.2 Cultureel erfgoed 
CDA Doesburg: 
• is trots op onze historische binnenstad. Het is ons visitekaartje en belangrijk voor het aantrekken 

van bezoekers. De gemeente moet bij revitalisering van de binnenstad de uitstraling van de 
binnenstad afstemmen op nieuwe bestrating en inrichting 

3.1.3 Veiligheid in de buurt 
CDA Doesburg: 
• strijdt voor het behoud van een volwaardige politiepost in Doesburg 
• wil dat de gemeente bewoners attendeert op buurtpreventieteams of buurtapps 
• wil dat de gemeente aandacht heeft voor sluimerende radicalisering. Signalen vanuit de 

inwoners moeten op een goede plek gemeld kunnen worden. De gemeente zal in samenwerking 
met de politie actief beleid voeren om radicalisering te voorkomen. 

• vindt dat de gemeente, onderwijs en Bureau Leerplicht schooluitval koste wat kost moeten 
voorkomen omdat goed onderwijs de sleutel is voor de toekomst van ieder kind.  

• De gemeente Doesburg organiseert bij de verkrijging van het Nederlanderschap een feestelijke 
ceremonie, waarin aandacht wordt besteed aan onze manier van leven en de waarden van de 
democratische rechtsstaat worden uitgedragen.  
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3.1 Waarden en traditie

3. Voor de hele stad en elke Doesburger

“ .. wij strijden voor het behoud van een 
volwaardige politiepost in Doesburg”.



3.1.4 Brandweer 
CDA Doesburg: 
• wil dat er een volwaardig brandweerkorps blijft in Doesburg 
• wil dat de gemeente actief wervingscampagnes voor vrijwilligers ondersteunt 

3.1.5 Noaberschap 
CDA Doesburg: 
• vindt dat wanneer bewoners een initiatief opzetten om actief om te zien naar elkaar de gemeente 

ook actief moet kijken op welke wijze zij dit kan ondersteunen 
• het CDA wil dat de gemeente zich inzet voor de maatschappelijke stage door dit te ondersteunen 

met budget. Samen met scholen en instellingen zoekt de gemeente naar een zinvolle invulling 
van deze stage.  

• jongeren die voor het eerst mogen stemmen, krijgen van de gemeente een uitnodiging voor een 
politieke jongerenavond. 

3.1.6 Integratie 
CDA Doesburg: 
• wil dat de gemeente uitsluitend naar haar inwoners in het Nederlands communiceert, behalve 

wanneer daar voor vluchtelingen een tolk bij nodig is 
• gemeente brengt vluchtelingen en asielzoekers direct in aanraking met vrijwilligerswerk en 

onderwijsmogelijkheden 
• vergunninghouders krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning, maar 

gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. CDA Doesburg wil bij de uitvoering 
van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale 
huurwoningen voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.  

• als de gemeente Doesburg vergunninghouders voorziet van middelen gebeurt dat in eerste 
instantie zoveel mogelijk in natura en door middel van vouchers. Zo lekken financiële middelen 
bedoeld voor een goede start in Nederland niet onbedoeld weg.  

3.1.7 Democratische legitimiteit en bestuurlijke nabijheid 
CDA Doesburg: 
• omarmt burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de Doesburgse samenleving. Daarom vinden 

we het belangrijk dat initiatieven die publieke voorzieningen aanbieden en/of een beroep doen op 
gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het algemeen belang. De Doesburgse 
samenleving is eerst aan zet. 

3.1.8 Samenwerkingsverbanden met andere gemeentes 
CDA Doesburg: 
• is voor een blijvende zelfstandigheid van de gemeente Doesburg, maar begrijpt dat dit niet 

mogelijk is zonder goede samenwerkingsverbanden met andere gemeentes en instellingen. Het 
aantal samenwerkingsverbanden dient functioneel en efficiënt  te zijn. 
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“ .. wanneer bewoners een initiatief opzetten om 
actief om te zien naar elkaar dan moet de 
gemeente actief kijken op welke wijze zij dit kan 
ondersteunen”.



 

CDA Doesburg wil de komende jaren blijven werken aan sterke buurten en wijken in onze mooie 
stad. We willen blijven werken aan een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, 
omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een 
sterke samenleving van betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De plaatselijke 
overheid is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. Een sterke samenleving 
laat meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent minder regels van bovenaf en meer 
zeggenschap voor inwoners zelf.  
Dat vraagt van onze gemeente een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te 
maken. De gemeente Doesburg is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en 
voorkeuren van mensen. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om 
problemen op te pakken. De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn 
en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In een steeds 
complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking.  

CDA Doesburg: 
• wil een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel zaken 

digitaal geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch 
contact te hebben met de gemeente.  

• wil dat kosten voor overheidsdiensten (leges) in principe kostendekkend zijn. Maar wij willen ze 
wel zo laag mogelijk houden.  

• zet in op de right to challenge / motiemarkt: burgers kunnen de gemeente uitdagen om een 
alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente 

3.2.1 Verwachtingsmanagement en duidelijkheid  
CDA Doesburg: 
• verwacht dat de omgevingswet in de komende jaren een groot effect zal hebben op het bestuur 

van Doesburg. Burgers krijgen meer invloed. De gemeente moet daarom een helder plan 
opstellen waarin zij duidelijk maakt op welke terreinen de burger invloed kan uitoefenen. Ook 
moet duidelijkheid gegeven worden hoeveel ruimte de gemeente de burgers wil geven en wat die 
ruimte inhoudt.  

• vindt het belangrijk dat de gemeente haar kaders duidelijk communiceert. Dan gaat het om het 
vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het proces op de hoogte 
houden. De communicatie van de gemeente moet daarnaast ook begrijpelijk zijn. Wij willen dat 
de gemeente nog duidelijker communiceert in heldere taal (taalniveau B1).  

3.2.2 Verenigingen en vrijwilligers 
CDA Doesburg: 
• wil dat de verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen gratis 

gemaakt wordt met zo min mogelijk knellende regels.  
• wil kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergunningen wel 

echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en 
het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren.  
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3.2 Sterke samenleving



• bepleit daarbij dat de gemeente in het bijzonder soepel omgaat met evenementenvergunningen 
daar waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse 
(vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert in een kerk of kleinschalige evenementen 
zoals buurtfeesten.  

• wil via de vrijwilligers vacaturebank verenigingen helpen bij het ‘matchen’ van vraag en aanbod 
of het aanbieden van specifieke opleidingen voor vrijwilligers.  

3.2.3 Verenigingsgebouwen 
CDA Doesburg: 
• vindt dat verenigingen vrijgesteld moeten worden voor het betalen van OZB voor hun gebouwen 
• wil dat de gemeente verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele 

duurzaamheidsinvesteringen. Wij willen dat deze kosten van onderzoek en rapportage door de 
gemeente betaald worden. 

• wil een gemeentelijk duurzaamheidsfonds opzetten zodat verenigingen en stichtingen goedkoop 
geld kunnen lenen om duurzaamheidsmaatregelen te realiseren  

3.2.4 0313 
CDA Doesburg: 
• wil dat de capaciteit van 0313 optimaal benut wordt 
• vindt dat dit ook kan door het gebouw open te stellen voor activiteiten gericht op jongeren en 

georganiseerd door politieke partijen 
• vindt dat de veiligheid voor onze jongeren actief bewaakt moet worden. Daarbij moet gelet 

worden op criminaliteit en is er actief beleid op het voeren van Nederlands als voertaal 

3.2.5 Sport 
De aandacht voor de sport in Doesburg en met name de vitaliteit van sportverenigingen in onze 
stad zijn voor CDA Doesburg van groot belang. Sporten draagt bij aan een goede gezondheid en 
een sociaal sterke omgeving. Het CDA ziet taken voor de gemeente die direct verbonden zijn met 
de kracht van de gemeentelijke sportieve wereld.  

CDA Doesburg: 
• wil dat de gemeente een proactieve houding richting (sport) verenigingen bewaakt  
• vindt dat de gemeente ernaar moet streven sportaccommodaties zo efficiënt mogelijk te 

gebruiken voor een zo breed mogelijk publiek en tegen acceptabele tarieven  
• wil openbare sportlocaties zoals buitenfitness voor ouderen 
• vindt dat zwembad Den Helder behouden dient te blijven voor Doesburg 

3.2.6 Een nieuwe sporthal in Doesburg 
CDA Doesburg: 
• vindt het belangrijk dat er een nieuwe sporthal wordt gerealiseerd ter vervanging van de 

Beumerskamp. Wij willen dat de gemeente de sportaccomodaties zoveel mogelijk met elkaar 
verbindt. Wij pleiten er daarom voor de nieuwe sporthal met het zwembad Den Helder te 
integreren. De nieuwe sporthal moet goed en veilig bereikbaar zijn voor o.a. fietsende scholieren. 
De gemeente moet extra aandacht geven aan de te fietsen routes vanuit de verschillende wijken. 

• vindt dat de sporthal geschikt moet zijn voor alle zaalsporten en voorzien is van een goede 
kantine  
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“.. een nieuwe sporthal, die geschikt is voor alle 
zaalsporten en voorzien is van een goede 
kantine”.



3.2.7 Groene buitenruimte voor sport en bewegen 
CDA Doesburg: 
• Vindt dat speelplekken moeten functioneren als ontmoetingsplek voor jong en oud uit de hele 

buurt met voor de verschillende leeftijdscategorieën voorzieningen en voor mensen met en 
zonder beperking.  

• wil de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en ontmoeting. Doesburg 
ondersteunt collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar te kunnen 
zorgen. Zoals het neerzetten van voldoende bankjes zodat mensen bij elkaar kunnen gaan 
zitten, en waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Hierbij dient de gemeente te letten op de 
looproutes van senioren zodat de onderlinge afstanden tussen bankjes niet te groot zijn.  

• wil dat de gemeente kansen biedt aan groene buurtprojecten door bewoners zelf geïnitieerd en 
ontwikkeld, zoals buurttuinen, speelnatuur, etc.  

• wil dat de gemeente het groen in de buurt afstemt op de wensen van de bewoners. Willen 
bewoners hoogwaardig groen in hun buurt dan vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het 
onderhoud van dit groen. Het is belangrijk dat de gemeente Doesburg over het niveau van 
groenonderhoud communiceert met omwonenden.  

3.2.8 Bereikbaarheid 
CDA Doesburg: 
• vindt het belangrijk dat Doesburg goed bereikbaar is via het openbaar vervoer. Daarbij is het 

belangrijk dat de aansluitingen met Dieren, Doetinchem en Zevenaar worden geoptimaliseerd. 
Hierbij dient ook aandacht te zijn voor mensen in de doelgroep participatiewet. 

• vindt bijzonder leerlingenvervoer een belangrijke voorziening voor een kwetsbare doelgroep. 
Daarom willen we dat het project SamenDoesburg door gaat 

• signaleert dat de verkeersdrukte voor het Velperbroek circuit Doesburg slecht bereikbaar maakt. 
Tevens is er regelmatig grote vertraging voor het Velperbroek circuit vanaf de A348. Dit maakt 
Doesburg minder aantrekkelijk om te komen wonen. Doesburg moet, samen met andere 
belanghebbende gemeentes druk op provincie opvoeren om de doorstroom te verbeteren en 
Doesburg aantrekkelijker te maken qua bereikbaarheid 

• vindt dat kinderen veilig op school moeten kunnen komen. De gemeente pleegt goed en tijdig 
onderhoud aan de oversteekplaatsen. Tevens moeten klaar-overs ingezet worden als vrijwilligers 
voor het veilig over laten steken van kinderen. 

• zet in op glasvezel internetaansluitingen voor alle wijken in Doesburg 
• wil dat de rotonde Kraakselaan / N317 een betere uitstraling krijgt. 
• ziet industrieterrein Beinum-West als locatie voor logistieke bedrijven en wil dat de gemeente 

actief op zoek gaat naar geschikte bedrijven 

3.2.9 Parkeren in Doesburg 
CDA Doesburg: 
• ziet dat parkeerplaatsen de Bleek en Turfhaven te weinig capaciteit hebben voor de bewoners 

en het groeiend aantal bezoekers aan onze stad. Daarom willen wij een 1-laags parkeerdek op 
de locatie van de Bleek realiseren 

• wil dat parkeerknelpunten in de binnenstad opgelost worden 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“..vanwege het groeiend aantal bezoekers 
willen wij een 1-laags parkeerdek op de Bleek 
realiseren”.



 

3.3.1 Pleeggezinnen 
CDA Doesburg vindt het belangrijk dat: 
• er ten minste één keer per jaar specifieke aandacht is voor pleeggezinnen. Bijvoorbeeld tijdens 

de jaarlijkse Week van de Pleegzorg.  
• Er een reële vergoeding komt voor de kosten die pleegouders moeten maken.  

3.3.2 Veilige buurten voor kinderen 
CDA Doesburg: 
• Vindt dat de gemeente zorg draagt voor de zelfstandige mobiliteit van kinderen, door het bieden 

van veilige routes en oversteekvoorzieningen.  
• Wil dat de gemeente zorgt voor goed onderhouden speelmogelijkheden in elke buurt, voor 

verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder 
beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken.  

• Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speel-o-theken, speeltuinen, scouting 
en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen op medewerking van de 
gemeente.  

3.3.3 Veilig oversteken 
CDA Doesburg vindt een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers belangrijk. Denk aan: 
• een veilige overgang voor fietser bij de ingang van de Kloostertuin 
• een veilige oversteek voor fietsers Beinum Oost naar Beinum West 
• een veilige oversteek voor fietsers bij de stuw 
• een veilige oversteek voor voetgangers bij de Anne Frank school 
• een veilige oversteek voor voetgangers bij de Horizon Stad 
• een veilige oversteek voor fietsers bij de Rivierenweg thv Wielbergen 
• goed onderhouden zebrapaden 

3.3.4 Overlast van jongeren  
In Doesburg is helaas regelmatig sprake van vandalisme en bewoners in de gehele stad hebben 
soms te maken met overlast van jongeren. CDA Doesburg ziet dit als serieus probleem. Omdat 
Doesburg vergeleken met grotere steden maar weinig toezicht heeft van de politie is het aan ons 
om creatief te zijn betreffende het voorkomen en de aanpak van overlast, graffiti en vandalisme. 
De gemeente zal initiatieven voor buurtpreventie en cameratoezicht ondersteunen. 
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3.3 Families en gezin

“ .. we moeten creatief zijn in het voorkomen en 
aanpakken van overlast, graffiti en vandalisme”.



3.3.5 Onderwijs 
CDA Doesburg: 
• vindt dat bij leerlingenvervoer het belang van het kind voorop staat. We willen daarbij zoveel 

mogelijk gebruik maken van het regulier openbaar vervoer.  
• vindt het belangrijk om goede openbaar vervoer connecties richting scholen in stand te houden 
• Vindt het belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo snel 

mogelijk energieneutraal zijn. De gemeente stelt een meerjaren-onderhoudsplan op voor alle 
scholen, waarin duurzame renovatie en het binnenklimaat een belangrijke plek innemen.  

• Er komen drie volwaardige Integrale Kind Centra (IKC’s) in Doesburg waarin een integraal 
aanbod van voorzieningen is 

3.3.6 Maatschappelijke organisaties en geloofsgemeenschappen 
CDA Doesburg: 
• wil dat er goed en regelmatig contact is tussen besturen van maatschappelijke organisaties en 

geloofsgemeenschappen en het gemeentebestuur 
• wil kerken en moskee betrekken bij de ontwikkeling van jongeren- en sociaal beleid 

3.3.7 Verenigingen 
CDA Doesburg: 
• Vindt het belangrijk dat de verbindingen tussen sport, cultuur, onderwijs en de gemeente via 

bijvoorbeeld Sjors Sportief in stand gehouden worden en goed onder de aandacht worden 
gebracht.  

• Wij willen het jeugdsportfonds en de lokale armoedefondsen blijvend ondersteunen. Zo kunnen 
we ouders voor wie het lidmaatschap te duur is gericht ondersteunen. Hierdoor voorkomen we 
dat kinderen als gevolg van een armoedesituatie buitengesloten worden van allerlei activiteiten - 
elk kind verdient kansen!  

3.3.8 Lokale toegang zorg 
CDA Doesburg: 
• vindt het belangrijk dat het Centrum voor Jeugd en Gezin een vaste plek binnen onze IKC’s heeft 
• vindt het belangrijk dat er een optimale samenwerking tussen basisscholen en wijkteams komt  
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“ .. wil goed contact tussen gemeentebestuur en 
geloofsgemeenschappen en maatschappelijke 
organisaties”.



  

CDA Doesburg zet in op een Doesburgse samenleving die een goede sociale verbondenheid kent 
met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat 
werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Mensen die het nodig hebben worden 
ondersteund op een wijze die bij hen past. Wij willen ervoor waken dat we in de gemeente allerlei 
nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen.  

3.4.1 Persoonlijke kracht 
Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we 
rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt 
geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg.  

CDA Doesburg 
• Wil ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met een ‘recht om uit te dagen’ 

voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die 
wordt aangeboden door de gemeente.  

3.4.2 Passende voorzieningen 
CDA Doesburg: 
• Wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op 

een veilige manier. Hiervoor moet het mogelijk zijn een blijverslening bij de gemeente te regelen 
om (preventief) woningen levensloopbestendig te maken. Met de woningcorporatie maken we 
gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod.  

• Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt CDA 
Doesburg gewenst. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met 
een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd  

• Wil het op dit moment aanwezige aanbod voorzieningen behouden 

3.4.3 Mensen met een beperking 
Het CDA vindt goede toegankelijkheid, zoals ook in het VN-verdrag voor de rechten van mensen 
met een beperking wordt gesteld, belangrijk. De gemeente heeft hier een aantal taken bij 
gekregen.  

CDA Doesburg: 
• Wil dat de gemeente samen met ervaringsdeskundigen, de Breed Sociaal Maatschappelijke 

Raad (BSMR) de gehandicaptenraad, ondernemers en zorgverleners een actieplan opstelt voor 
de uitvoering van het VN-verdrag, waarbij toegankelijkheid de norm is.  

• Wil samen met een afvaardiging van de gehandicaptenraad en/of BSMR dat de gemeente 
eenmaal per jaar drukbezochte plekken in de gemeente bezoekt om hindernissen voor 
toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen.  
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3.4 Zorg voor elkaar

“..een actieplan voor de uitvoering van het VN-
verdrag voor de rechten van de mensen met 
een beperking”. 



3.4.4 Een senior-vriendelijke gemeente 
In Doesburg is 20% van de inwoners 65+: een groeiende groep om rekening mee te houden. 
Senioren worden vaak, in het algemeen, gezien als “kostenpost en kwetsbare groep”. De meesten 
65+ers redden zich uitstekend, maar zijn niet altijd goed bezig en zich bewust dat zij zich op de 
toekomst moeten voorbereiden. Daar is ondersteuning, preventie en voorlichting op zijn plaats. 
Slechts 8% van de senioren komt in een verpleeghuis terecht en behoeft extra zorg.  

CDA Doesburg: 
• Vindt het belangrijk om senioren te stimuleren en informeren om deel te nemen aan 

beweegactiviteiten 
• Ziet het belang van goed functionerende ouderenbonden en zal deze actief blijven steunen. Het 

eventueel samengaan van ouderenbonden mag niet ten koste gaan van een inkorting van de 
subsidie 

• Wil dat de zorg zo wordt georganiseerd dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
Inzet van de wijkverpleegkundige is daarbij het middel bij uitstek, denk hierbij aan het concept 
‘Buurtzorg’  

• Vindt het belangrijk dat oudere werklozen weer aan het werk gaan. De gemeente moet 
onderzoeken op welke wijze zij deze groep mensen kan ondersteunen en moet zelf het goede 
voorbeeld geven in het aannemingsbeleid van nieuw personeel 

• Wil speciale aandacht voor losse stoeptegels, boomwortels, reclameborden en terrasstoelen die 
rollatorgebruikers het leven moeilijk maken 

• Wil informeert en stimuleert senioren deel te nemen aan een preventraining bij vallen 
• Wil dat belangrijke informatie vanuit de gemeente richting deze doelgroep laagdrempelig 

beschikbaar is 
• Wil dat informatie en formulieren vanuit de gemeente richting doelgroepen op taalniveau B1 

opgesteld zijn 
• Wil dat de gemeente bijdraagt aan het koppelen van mensen aan z.g. “maatjes” om zo 

eenzaamheid te bestrijden 
• Wil dat de gemeente initiatieven om laagdrempelige ontmoetingspunten faciliteert teneinde 

eenzaamheid onder ouderen te bestrijden 

3.4.5 Mantelzorg 
Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. 
Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis. 
Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat 
op te vangen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door 
individuele coaching en training. Ook als het gaat om huisvesting. Specifieke aandacht is er voor 
de jonge mantelzorger. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn 
daarbij basisvoorwaarde.  
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“..de gemeente moet bijdragen aan het 
koppelen van senioren aan ‘maatjes’, om 
eenzaamheid te bestrijden”.



CDA Doesburg: 
• Wil dat de mantelzorger of ouderenadviseur een vaste positie bij het keukentafelgesprek heeft 
• Wil dat, indien dit geen onveilige situaties oplevert en indien mogelijk, het plaatsen van tijdelijke 

mantelzorgunits mogelijk moet zijn naast de woning van degene die zorg behoeft  
• Wil dat de gemeente professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of 

praktische ondersteuning organiseert 

3.4.6 Aanpak eenzaamheid 
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën 
voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is 
een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om 
eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke 
en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.  

CDA Doesburg wil dat: 
• Eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid is  
• Dat er een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid komt 
• Vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende 

vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig  
informele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet.   

3.4.7 Werk en participatie 
De gemeenten staan door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, 
onderwijs, een complexe situatie rondom de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW-bedrijf) en 
particuliere organisaties als uitzendbureaus. Ook voor mensen waar betaald werk een brug te ver 
is, is participatie van belang. Voor ons is de tegenprestatie dan een middel om mensen te 
activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever worden 
is beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de samenleving.  

CDA Doesburg wil: 
• Dat de gemeente Doesburg een voorbeeldfunctie vervult. Het gaat hierbij om werkstages of 

werkervaringsplekken, werkplekaanpassingen, mobiliteitsbonussen en no- riskpolissen voor 
werknemers met een beperking, indienstnemingsubsidie en proefplaatsingen met behoud van 
uitkering, loonkostensubsidie of loondispensatie, participatieplaatsen en jobcoaching  

• Dat de gemeente blijvend bemiddeling voor bijstandsgerechtigden organiseert voor 
vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door een vrijwilligerssteunpunt  

3.4.8 Armoede 
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen 
meedoen in de samenleving. Daarom wil CDA Doesburg een actief armoedebeleid in onze 
gemeente. Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Goed toegankelijke en 
begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een 
basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het algemeen 
niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie die niemand wenst.  
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“ .. bestrijding van eenzaamheid moet een 
speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid zijn”.



CDA Doesburg: 
• Vindt het belangrijk dat projecten met vrijwilligers blijven bestaan voor mensen die moeite 

hebben hun administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’. We zorgen ervoor 
dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan 

• Steunt maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken of scholen). Dit 
kunnen we doen door subsidie te geven. Maar ook door te zorgen voor huisvesting of door 
praktische hulp te bieden  

• Ziet dat bezoekers van de voedselbank vaak meer problemen tegelijk hebben, zoals 
werkloosheid en schulden. De gemeente gaat hen actief benaderen om deel te nemen aan het 
schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk  

• CDA is warm voorstander van participatie in een Regionale Sociale Dienst (RSD). Met een RSD 
beperken we onze kwetsbaarheid, besparen we op kosten, zetten we personeel efficiënter in 
zetten we beter en effectiever in op fraudepreventie. 

3.4.9 De Breed Sociaal Maatschappelijke Raad  
De Breed Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) moet actief en tijdig betrokken worden bij alle 
besluitvorming.  

3.4.10 Jongeren betrekken bij de politiek 
CDA Doesburg vindt dat het college een belangrijke voortrekkersrol heeft in het betrekken van 
jongeren bij de lokale politiek. Als politieke partij dragen wij graag bij aan de te ontplooien 
activiteiten. Deze activiteiten dienen structureel van aard te zijn en dienen te beschikken over een 
passend budget. Wat het CDA Doesburg betreft komt er een jongerenraad voor jongeren vanaf 16 
jaar. 

3.4.11 Jongeren voor Doesburg behouden 
Als CDA Doesburg vinden wij dat de gemeente in alle afwegingen rondom evenementenbeleid en 
aanbod van voorzieningen zich in moet zetten om zoveel mogelijk jongeren in en voor Doesburg te 
behouden. Veel jongeren die gaan studeren in het hoger beroepsonderwijs verlaten de stad om 
elders op kamers te gaan wonen. Wij zien graag dat Doesburg voor alle jongeren, ook die elders 
gaan studeren, een goede plek blijft om jong te zijn en te participeren in ontspanning, 
evenementen en bijvoorbeeld sport.  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“… armoede is vooral een zaak van niet kunnen 
meedoen in de samenleving”.



 

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten 
kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn 
talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met 
leefbaarheid en de leefomgeving. Wij willen goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale 
economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien. De gemeente Doesburg kan allerlei 
randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door 
bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.  

3.5.1 Bedrijvigheid 
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze stad. 
Voor het CDA zijn familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait.  

CDA Doesburg wil: 
• dat de stadspromotor in gemeentelijke dienst blijft bestaan 
• de binnenstadcoördinator voldoende ruimte en middelen krijgt  

3.5.2 Ondernemerschap  
Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen 
stimuleren, vooral rondom de huisvesting.  

CDA Doesburg: 
• Stelt voor dat de gemeente een bemiddelende rol speelt in het huisvesten van startende en 

kleine ondernemers (denk hierbij ook aan nieuwe Nederlanders) in leegstaande winkels en 
bedrijfsgebouwen. We trekken daarbij samen op met banken en lokale vastgoed eigenaren. 

3.5.3 Werkgelegenheid  
Gemeenten kunnen de werkgelegenheid bevorderen. Gemeenten geven ruimte en voorrang aan 
bedrijven met veel werkgelegenheid. Wel dient de gemeente een evenwichtige afweging gemaakt 
te worden met betrekking tot natuur en milieu. 

CDA Doesburg wil: 
• Dat arbeidsvervoer toegevoegd wordt aan het doelgroepenvervoer om jonge mensen, zonder 

eigen vervoer, en mensen met een handicap aan het werk te krijgen.  
• Dat de gemeente zich actief in blijft zetten om bedrijven als Rotra en Ubbink voor Doesburg te 

behouden  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3.5 Eerlijke economie

“ .. de gemeente moet een bemiddelende rol 
spelen bij het huisvesten van startende en kleine 
ondernemers, zoals nieuwe Nederlanders”.



3.5.4 Iedereen aan het werk  
Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie geen 
betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Wij juichen 
het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie leveren. Alles wordt ingezet 
om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van 
andere (zorg)problemen.  

CDA Doesburg: 
• Wil creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen ondersteunen 
• Wil dat de regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een 

arbeidsbeperking in dienst nemen waar nodig versterkt en vereenvoudigd worden. Hierin moet 
de gemeente het goede voorbeeld geven  

3.5.5 ZZP’ers 
Kleine zelfstandigen zijn kwetsbaar en dus voor CDA Doesburg een onderdeel van de 
samenleving die extra aandacht verdient. Voor degene zonder personeel wil het CDA dat het 
gemakkelijker gemaakt wordt om aan huis een bedrijf te vestigen. De bestemmingsplannen 
hiervoor dienen hier makkelijker op aangepast te worden. Onder voorwaarden moet het 
makkelijker worden voor ZZP’ers om mee te dingen naar door de gemeente uitgegeven 
opdrachten.  

3.5.6 Toerisme en recreatie 
Doesburg kan niet zonder toerisme. Binnen enkele jaren willen we jaarlijks 1 miljoen bezoekers 
verwelkomen in onze stad. Dit betekent dat we ook in zullen moeten zetten op meer 
overnachtingen en goede voorzieningen voor iedereen die onze stad wil bezoeken.  

CDA Doesburg wil: 
• behoud van het VVV kantoor voor Doesburg 
• Een definitief openbaar (mindervaliden)toilet in de binnenstad 
• Dat, indien er op korte termijn geen goede invulling gevonden wordt voor de GTW loods, we 

investeren in het aantrekkelijker maken van de haven door de GTW loods te slopen en te 
vervangen voor een ruime parkeergelegenheid met ruimte voor toerisme-ondersteunende 
activiteiten 

• Creatieve inzet van ondernemers ondersteunen om de koopavond aantrekkelijker te maken 

3.5.7 Revitalisering binnenstad 
CDA Doesburg wil: 
• Een periodieke afsluiting van de binnenstad voor gemotoriseerd verkeer van mei tot en met 

september vanaf 13.00u in overleg met de lokale ondernemers 
• Een weekend afsluiting van de Roggestraat van mei tot en met september 
• Dat de bloembakken aan de lantaarnpalen in de binnenstad behouden blijven 
• Bij het opnieuw bestraten van het kernwinkelgebied rekening houden met rolstoelvriendelijke en 

passende bestrating en een goede waterhuishouding 
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“ .. periodieke afsluiting van de binnenstad voor 
gemotoriseerd verkeer tussen mei en september 
vanaf 13u in overleg met de lokale 
ondernemers”.



3.5.8 Korte metten met fraude  
Jaarlijks vinden er in Nederland tienduizenden gevallen van uitkeringsfraude plaats. Dat is 
onverteerbaar voor alle mensen die zich wel aan de regels houden en zij die met de premies de 
uitkeringen bij elkaar sparen. Fraude is diefstal van de gemeenschap.  

CDA Doesburg wil 
• dat er meer middelen worden vrijgemaakt voor het opsporen en vervolgen van profiteurs en 

fraudeurs. Dat kan bovendien helpen om het onderscheid tussen fraude en administratieve 
fouten bij uitkeringsgerechtigden te kunnen vaststellen. Bij werkelijke fraude dient wat ons betreft 
ook vaker strafrechtelijke vervolging plaats te vinden 

3.5.9 Stadspromotor 
Sinds enkele jaren kent Doesburg een tweetal stadspromotors. Dit willen we continueren. De 
promotie van de stad is belangrijk voor toerisme, werkgelegenheid en  winkelaanbod. Daarom 
moeten we blijven investeren in een tweetal professionele stadspromotors in gemeentelijke dienst. 

3.5.10 Ruimte voor ondernemers 
Met de nieuwe omgevingswet kan onze gemeenteraad zich nadrukkelijk richten op een 
toekomstvisie voor de gemeente, gebaseerd op de optimale economische kansen van onze stad. 
  
Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is 
vanzelfsprekend. Wij onderscheiden ons door specifiek te vragen naar belemmeringen die worden 
ervaren bij ondernemerschap, en dit terugkoppelen aan het beleid waar dat aangepast kan 
worden.  

CDA Doesburg 
• Wil, om ondernemerschap optimale kansen te geven, experimenten toestaan. Regelgeving 

vanuit de ruimtelijke ordening kan dan soms in de weg zitten. CDA Doesburg is voorstander van 
het creatief toepassen van regels op het moment dat flexibel ondernemerschap dat vraagt in het 
economisch belang van de gemeente.  

• In het kader van het toekomstbestendig maken van onze economie is flexibiliteit belangrijk. De 
ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, 
aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het bestemmingsplan waar nodig.  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“ .. er moeten middelen vrijgemaakt worden 
voor het opsporen en vervolgen van profiteurs 
en fraudeurs”.



3.5.11 Landbouw 
CDA Doesburg zet in op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de groene 
ruimte. Verlies en versnippering van landbouwgrond moet zo mogelijk worden voorkomen, aan 
natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische ondernemers worden gewerkt bij 
realisatie en onderhoud. Medewerking voor ruil of verkoop van betrokken eigenaren is nodig.  

CDA Doesburg: 
• Vindt het belangrijk voor agrariërs om ruimte te bieden aan nevenactiviteiten van boeren, zodat 

zij het landschap kunnen blijven beheren en voedsel kunnen produceren  
• gaat samen met de eigenaar actief aan de slag met vrijkomende bebouwing, zoals leegkomende 

stallen, om ruimte te bieden aan een nieuwe bestemming  
• wil meewerken aan nieuwe bouwvormen bij agrarische bedrijven en op maat bezien of 

bedrijfswoningen nodig zijn voor de bedrijfsactiviteiten  

3.5.12 Duurzaamheid van onderop 
Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van ons 
land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en 
ondernemers, en hen de ruimte bieden.  

CDA Doesburg: 
• Wil dat we het goede voorbeeld geven. We nemen duurzaamheid op in aanbestedingsbeleid, 

kopen groene energie in en plaatsen zonnepanelen op onze gebouwen waar mogelijk   
• Zet zich er voor in dat we alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam 

isoleren, buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van gebouwen is namelijk een van de 
meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Voor onze binnenstad zullen 
we in verband met het beschermd stadsgezicht en de vele monumenten de richtlijnen volgen 
zoals die ook door de landelijke overheid zijn voorgelegd 

• Wil binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, zwembad, 
scholen en sporthal, verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de de wet milieubeheer  

• Wil onderzoeken of zonneparken in ons buitengebied, bij interesse en in goed overleg, mogelijk 
zijn om op grotere schaal duurzame energie op te wekken 

• Wil dat onze straatverlichting zoveel mogelijk en waar passend met LED wordt uitgevoerd 

3.5.13 Energietransitie 
Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare energie. 
Nederland loopt ver achter op de doelstellingen voor duurzame energie en behoort tot de 
hekkensluiters in de EU. Een probleem dat we ook op lokaal niveau op willen en moeten lossen.  
De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, 
houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van van bovenaf aan de 
samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag mogelijk in de 
samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij nadrukkelijk samen 
oppakken met de provincie Gelderland en waterschap Rijn & IJssel om in de regio de verbindingen 
met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.  

CDA Doesburg 
• Wil bij eventuele nieuwbouwprojecten aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk 

maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op- de-meterwoningen 
en geen bouwleges vragen bij duurzame investeringen. Bij bestaande bouw kunnen samen met 
de woningbouwcoöperatie de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden 
gemaakt  
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• Wil het ontstaan van een regionale energiecoöperatie stimuleren, zoals een vereniging voor 
collectief bezit van zonnepanelen 

• In het Omgevingsplan willen wij in samenwerking met betrokken partijen waaronder de 
netbeheerder en woningcorporatie voorwaarden kunnen stellen aan de keuze voor de 
toekomstige energie infrastructuur.  

3.5.14 Gezonde gemeentefinancien 
Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en 
overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 
Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een 
beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van 
belastinggeld, opgebracht door de inwoners van Doesburg. We hebben de overtuiging dat we 
duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor 
het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde 
lokale lasten. De OZB mag wat ons betreft slechts met een inflatiecorrectie stijgen. 
 
3.5.15 Sparen en weerstandsvermogen  
De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij 
aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook voor 
voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste investeringen.  

3.5.16 Transparantie  
Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, bij hun 
OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar.  

CDA Doesburg wil dat: 
- declaraties van bestuurders bekend worden gemaakt op www.doesburg.nl . Op de site is ook 

een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de 
taken die men uitvoert  

- het gemeentebestuur een duidelijke financiële uiteenzetting geeft van de impact en het belang 
van diverse kostenposten / ambtelijke uren 

3.5.17 Vernieuwen riolering 
CDA Doesburg vindt het belangrijk dat rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Olburgen zoveel 
mogelijk vuil water krijgt en is daarom voorstander van het, bij renovatie, vervangen van de 
riolering door een gescheiden systeem: regenwater naar de grachten en vuil water naar de rwzi.   
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“ .. het gemeentebestuur moet een financiële 
uiteenzetting geven van de impact en het 
belang van kostenposten en ambtelijke uren”. 

http://ww.doesburg.nl
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De binnenstad is misschien wel de meest bijzondere wijk van Doesburg. Er wonen mensen; er 
werken mensen; er komen toeristen en dagjesmensen; er rijden auto’s en er vinden evenementen 
vinden plaats waar duizenden bezoekers op af komen. De binnenstad kent een actieve wijkraad en 
vertegenwoordigt daarmee een belangrijk deel van de diverse belangen.  

De binnenstad is, zeker met evenementen, tegelijk ook de wijk voor alle Doesburgers. De wijk is 
een beetje van ons allemaal. Tegelijkertijd is de binnenstad meer en meer bewoond door mensen 
die voor Doesburg gekozen hebben. Mensen die van onze stad houden en er graag willen wonen. 
Het is belangrijk om alle belangen goed naast elkaar te zetten. Kun je er goed wonen? Is er 
ontoelaatbare overlast bij of na evenementen? Hoe passen bewoners en evenementen(bezoekers) 
zich op elkaar aan? Belangrijke vragen waarop we actief antwoorden moeten gaan vinden. 

Het CDA wil: 
- een binnenstad waar het goed wonen en werken is 
- dat de gemeente er alles aan doet de Wijkraad Binnenstad te faciliteren waar nodig 
- een actieve ongediertebestrijding waar nodig 
- een veilige oversteekplaats bij de basisschol Horizon Stad (Kleine Wal naar Meipoortwal) 
- een heldere bewegwijzering voor bezoekers die een parkeerplaats zoeken. Insteek hierbij moet 

zijn dat verkeer zoveel mogelijk beperkt moet worden tot bestemmingsverkeer, zeker waar het 
gaat om vrachtwagens en bussen 

- dat het betaald parkeren op de Koepoortstraat tussen de Hoogestraat en Roggestraat slechts 
binnen aangegeven vakken mogelijk is aan 1 zijde van de straat (Stadhuis zijde) 

- extra gratis parkeerplaatsen middels een enkel parkeerdek boven de Bleek om zo de 
parkeerdruk fors te verlagen en toekomstbestendig te zijn voor meer bezoekers aan de 
binnenstad 

- nader onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van een fietsenstalling met 
oplaadpunten voor elektrische fietsen 

- een veiliger kruising Nieuwstraat / Lindewal voor fietsers en gemotoriseerd verkeer   
- een periodieke afsluiting van de binnenstad voor gemotoriseerd verkeer tussen mei en 

september vanaf 13.00u in overleg met de lokale ondernemers 
- een weekend afsluiting van de Roggestraat tussen mei en september 
- dat de bloembakken aan de lantaarnpalen in de binnenstad behouden blijven 
- bij het eventueel opnieuw bestraten van het kernwinkelgebied rekening houden met rolstoel- en 

rollatorvriendelijke (passende) bestrating en een goede waterhuishouding 
- een definitief openbaar toilet, tevens geschikt voor mindervaliden 
- een schonere binnenstad, zeker na evenementen 
- meer zitplekken voor senioren in en richting binnenstad 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Het Noordelijk Molenveld is een rustige woonwijk met een grote diversiteit aan bewoners. Een 
groot gedeelte van de woningen zijn huurwoningen, er is 6 jaar geleden een forse revitalisering 
geweest, het ligt tegen de N317 aan, kent een sportzaal, heeft een WhatsApp-Alert, doet mee met 
de landelijke opschoondag en heeft een eigen wijkraad. 

Het Noordelijk Molenveld is bereikbaar via de Kraakselaan of via de Panoveweg (via het 
opgeknapte tunneltje onder de N317).  

Het CDA Doesburg wil dat: 
- de gemeente deelname aan de landelijke opschoondag faciliteert en promoot waar nodig 
- er voor de toekomst gekeken wordt hoe het geluid van de N317 verder vermindert kan worden 

in de gehele wijk 
- de sportzaal op de Armgard straat behouden zolang er geen beter alternatief is 
- de gemeente faciliteert in het opzetten van een eigen website middels een gezamenlijk platform 

voor alle wijkraden 
- de gemeente inzet op een wijk die aantrekkelijk is voor jonge gezinnen en dus ook 

kindvriendelijk is 
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De afgelopen jaren is er in het Zuidelijk Molenveld veel veranderd. Er is nieuwbouw gepleegd, de 
sportvelden zijn vernieuwd en er zijn nieuwe Doesburgers komen wonen. 

Het Zuidelijk Molenveld is samen met de binnenstad de oudste wijk van Doesburg. Vele 
Doesburgers zijn hier groot geworden. In de wijk staat een unieke speeltuin waarin vele vrijwilligers 
bijdragen aan het realiseren van een heerlijke plek voor kinderen om veilig te spelen. Aan de 
randen van de wijk ligt de Katholieke Kerk, een moskee en de sportvelden op de Oranjesingel. 

Tot op heden kent de wijk helaas geen Wijkraad. 

CDA Doesburg wil dat: 
- de trottoirs goed en vrij begaanbaar zijn of worden, ook voor rollators 
- de gemeente het voortouw neemt om te onderzoeken of er bewoners zijn die een wijkraad willen 

starten en hen ook actief op weg helpt 
- de gemeente zich inspant om een eventuele nieuwe wijkraad te faciliteren en ondersteunen, 

bijvoorbeeld door op een gezamenlijk platform een website aan te bieden 
- eventuele initiatieven zoals een WhatsApp-Alert ondersteund worden door de gemeente, 

bijvoorbeeld door goede informatie 
- er geen parkeeroverlast in de wijk mag ontstaan door gebrek aan parkeerplaatsen binnen de 

gracht/singel. Er daarom ook extra parkeervoorzieningen elders aangelegd moeten worden 
- het oversteken van de Kraakselaan ter hoogte van winkels en horeca veiliger wordt en beter 

wordt aangegeven 
- de wijk actief benaderd wordt in het voorkomen van overlast door loslopende honden en 

hondenpoep. Bijvoorbeeld door waarschuwingen te verspreiden en actiever te handhaven 
- de gemeente nadenkt over de mogelijkheden van het inzetten van wijkbemiddelaars als eerste 

aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk 
- er extra bladkorven in de wijk geplaatst worden en er goede informatievoorziening komt hoe 

deze te gebruiken 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Wijk De Ooi is een diverse wijk met een hoog voorzieningsgehalte. Je kunt er goed wonen; er is 
een winkelplein met supermarkt; er is een zwembad en de wijk kent 2 scholen en een kerk.  

De Ooi kent een wijkraad en deze vormt een belangrijke schakel tussen bewoners en gemeente.  

CDA Doesburg wil dat: 
- er veilige oversteekplaatsen komen bij de Anne Frank en Horizon Ooi scholen 
- de gemeente faciliteert in het opzetten van een eigen website middels een gezamenlijk platform 

voor alle wijkraden 
- dat gemeente er alles aan doet om initiatieven vanuit de wijk zoals een kerstmarkt en 

veiligverkeersdagen maximaal faciliteert. 
- een supermarkt behouden blijft voor de wijk 
- actief benaderen van de wijk in het voorkomen van overlast door loslopende honden en 

hondenpoep. Bijvoorbeeld door waarschuwingen te verspreiden en actiever te handhaven 
- de gemeente de wijk(raad) betrekt bij het opnemen in de wijk van nieuwe Nederlanders 
- de wijk aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen en dat daarom de speeltoestellen en 

speelplaatsen in goede staat zijn 
- er duidelijke parkeeraanwijzingen en voorzieningen komen waar te parkeren wanneer kinderen 

bij school afgezet of opgehaald worden 
- eventuele initiatieven zoals een WhatsApp-Alert ondersteund worden door de gemeente, 

bijvoorbeeld door goede informatie 
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De Beinum is een grote en diverse wijk en bestaat uit twee delen plus een industrieterrein. Op de 
beinum wisselen huur- en koopwoningen elkaar af en wonen er starters en senioren in 1 straat. 
Midden op de Beinum staat de sporthal Beumerskamp naast de supermarkt en kleine horeca.  

Voor de komende jaren staan er serieuze plannen op stapel: het gebied rondom de supermarkt en 
sporthal gaan op de schop. Des te belangrijker om als gemeente goed te communiceren met de 
bewoners, belanghebbenden en wijkraad. 

CDA Doesburg wil dat: 

- de gemeente optimaal overleg heeft in voorbereiding op de ontwikkelingen en veranderingen 
rondom de locatie Beumerskamp  

- de gemeente zich maximaal inzet om van Integraal Kind Centrum de Wetelaar een volwaardig 
IKC te maken of te blijven 

- de gemeente zich inspant om Beinum West aan te sluiten op de N338 
- het hart van de wijk rond huidige supermarkt / sporthal een centrumfunctie krijgt voor de wijk 
- de gemeente zich inspant om de wijkraad te faciliteren en ondersteunen, bijvoorbeeld door op 

een gezamenlijk platform een website aan te bieden 
- woningen op industrieterrein Beinum West verkocht moeten kunnen worden, ook als daar 

bestemmingswijzigingen voor nodig zijn 
- er een laagdrempelige ontmoetingsplek voor senioren komt, liefst in het hart van de wijk 
- de gemeente ondersteunt wanneer WhatApp-Alert groepen worden opgezet. Dit kan 

bijvoorbeeld middels informatievoorziening 
- het groenonderhoud naar een stabiel en hoger niveau wordt gebracht 
- er goede speelvoorzieningen voor kinderen blijven, ook in de oudere gedeeltes van de Beinum 
- de gemeente nadenkt over de mogelijkheden van het inzetten van wijkbemiddelaars als eerste 

aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk 
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Ondanks dat het buitengebied van Doesburg beperkt van omvang is kent het een actief 
buurtschap en betrokken bewoners. In het buurtschap is het goed wonen. 

De afgelopen jaren, en ook in onze vorige verkiezingsprogramma, is aandacht gevestigd op het 
per fiets bereikbaar houden van het buurtschap. Daarom zal nu ook een fietspad op de Zomerweg 
worden aangelegd. 

CDA Doesburg wil dat: 
- de gemeente soepel omgaat met verzoeken tot het levensbestendig maken van woningen of het 

realiseren van levensbestendige woningen bij de bestaande bebouwing 
- de gemeente er alles aan doet om het buurtschap aan te laten sluiten op het glasvezel netwerk 
- eventuele initiatieven door bewoners inzake zonneparken zorgvuldig en met ruime inspraak 

worden behandeld 
- de gemeente zich inspant om het buurtschap te faciliteren en ondersteunen, bijvoorbeeld door 

op een gezamenlijk platform een website aan te bieden 
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