
Open brief aan het Doesburgs Burgerinitiatief ‘Zorg om zorg’ 
 
Doesburg, 2 oktober 2013 
 
Beste burgers, 
 
Voor de zomer heeft u in enkele publicaties in de Regiobode uw zorg uitgesproken over de 
demografische ontwikkelingen. We zijn op weg naar een andere samenleving. De 
beroepsbevolking krimpt, het aantal inactieve en hulpvragende burgers stijgt. We kunnen er 
niet van wegkijken en we moeten aan de slag om het probleem aan te pakken. 
 
Wij, ondertekenaars van deze open brief, onderkennen het probleem. De urgentie ervan vraagt 
om oplossingen met een breed draagvlak. Ondanks de komende gemeenteraadsverkiezingen is 
het voor de toekomst van een zorgzame Doesburgse samenleving belangrijk niet te verzanden 
in partijpolitieke discussies. Daarom zijn wij van zins te werken aan een gezamenlijke visie 
op de toekomst van de zorg in Doesburg.  
Het gaat om maatregelen om de komende jaren goede zorg te verlenen, ondanks 
noodzakelijke bezuinigingen. Maar het gaat vooral om het inrichten van een zorgzame 
gemeenschap voor de toekomst. Dat vraagt om een preventieve aanpak op het gebied van 
gezondheid en mobiliteit. De vanzelfsprekendheid van nabuurschap moet worden 
overgedragen aan nieuwe generaties. Dat begint al met het stimuleren van jongeren om hun 
steentje bij te dragen. En de jongeren gaven in uw publicaties aan daarvoor open te staan. Het 
gaat bij zorgtaken in de sociale omgeving niet alleen om het aanspreken van familie en buren, 
maar om het creëren van een actieve gemeenschap die waar nodig een bijdrage levert. We 
gaan op al deze punten zoeken naar bruikbare en passende oplossingen. 
Voor de nabije toekomst zijn concrete ingrepen nodig om met minder geld te zorgen dat 
niemand tussen wal en schip valt. Dat kan alleen als we bereid zijn samen de schouders 
eronder te zetten. Als er minder geld is, kan de lokale overheid minder bijdragen. Er zijn 
maatregelen nodig die de lasten eerlijk verdelen, waarbij iedere Doesburger, naar vermogen, 
zijn bijdrage zal moeten leveren. Als politiek Doesburg zijn we bereid minder populaire, maar 
noodzakelijke besluiten te nemen. We dragen de verantwoordelijkheid voor moeilijke keuzes 
samen.  
 
We zullen als politiek Doesburg daarover in gesprek gaan met de wijkraden en 
maatschappelijke organisaties om samen inhoud te geven aan de veranderingen in onze lokale 
samenleving. Wat ons betreft kan het een hete herfst worden: in die zin dat we spijkers met 
koppen gaan slaan. Zoeken naar gezamenlijke inspanningen, gezamenlijke standpunten en 
vervolgens samen besluiten nemen. We hopen daarin gesteund te worden met goede raad van 
de Doesburgers zelf. 
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