
 
 

De omslag van ‘ik’ naar ‘ons’! 
 
PvdA Doesburg staat voor de waarden die u van ons gewend bent:  

 
Solidariteit, met goed sociaal vangnet voor 
diegenen die het echt nodig hebben 

Rechtvaardig minimabeleid met zelfredzaamheid 
als doel 

Betaalbaar wonen Bevorderen van werkgelegenheid 
De beste voorzieningen voor (basis) onderwijs  
 

Doesburg staat voor een aantal belangrijke opgaven anno 2014: behouden van een goede zorg en 
samenleving, verwerken van de bezuinigingen, samenwerken met andere gemeenten en versterken van 
de economie van Doesburg. In dit verkiezingsprogramma willen wij aangeven op welke punten we als 
PvdA Doesburg gaan sturen in de komende periode, dus waar u onze volle inzet kunt verwachten. 
 
Onze speerpunten zijn: 

 Goede sociale zorg in onze Doesburgse samenleving 
 Versterking van de economie van Doesburg 
 Investeren in duurzaamheid 

 
1. Goede sociale zorg in Doesburg! 
 
PvdA Doesburg voor een betere samenleving! De PvdA Doesburg vindt het belangrijk om, in tijden 
van bezuinigingen, mensen te beschermen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen. PvdA Doesburg wil 
de samenhang en de saamhorigheid in Doesburg versterken door een sterk beleid op de gebieden werk 
en zorg. Iedereen die zorg voor zijn naaste heeft en/of belangeloos zich inzet voor de samenleving van 
Doesburg, kan bij PvdA-beleid rekenen op waardering en ondersteuning.  
 
Armoedebeleid. Ook in Doesburg! Ook na een lange periode van goed sociaal beleid in Doesburg 
komt nog steeds armoede voor. In Doesburg is het aantal uitgiften bij de voedselbank sterk gestegen. 
Denken dat voedselbanken niet nodig zijn is dus een fabeltje. PvdA Doesburg zet een actief 
ondersteuningsbeleid op voor de voedselbank. Concrete actiepunten die we in het college graag zouden 
realiseren: 
 

Minimabeleid om kinderen te laten participeren Altijd verzekerd van zorg 
Actieve ondersteuning voedselbank Zorg aan lijf is professionele zorg 
Eerlijke vergoeding (WMO) zorgverleners Vergoedingen voor vrijwilliger/mantelzorger 
 

2. Versterken van de economie van Doesburg! 
De economische situatie en de vooruitzichten zijn niet gunstig. Alle economen zijn het er over eens: een 
crisis bestrijd je met een afgewogen stimuleringsbeleid! Zeker voor burgers met een achterstand op de 
arbeidsmarkt. Daarom willen we investeren in drie aandachtgebieden: 
 
a. Een vitale binnenstad met regiofunctie 
De binnenstad heeft nog steeds de potentie om een regiofunctie te vervullen. Het wordt zaak dat 
Doesburg weer mensen aantrekt. Er moet nu geïnvesteerd worden in de binnenstad op de volgende 
manieren: 
 

Winkelleegstand tegengaan Betere inrichting/aankleding binnenstad 
Startkredieten voor ondernemers/starters Binnenstad autoluw 
Eén loket en snelle dienstverlening Gratis parkeerplaatsen:proef blauwe zone 
Actief zoeken naar ondernemerstalent/starters Vrije openingstijden, ook op zondag 

 
 



 
 
 

 
 
b. Toerisme verder bevorderen 
De oude binnenstad, het culturele aanbod en de goede bereikbaarheid zijn sterke punten voor een 
levendig toerisme in Doesburg. Daarom gaan we inzetten op: Actieve stadspromotie!  
 

Herinrichting binnenstad: Combinatie van cultuur, 
winkelen en natuur 

Doesburg museumstad: Mosterd museum en  
museumtuin ’t Olde Ras moeten blijven      

Aantrekkelijk wandel- en verblijfsgebied: Lage Linie Goede toegankelijkheid van de stad vanuit haven 
 

c. Nieuwe bedrijvigheid aantrekken 
De economie van Doesburg heeft nog een extra impuls nodig. De mogelijkheden voor startende 
ondernemers kunnen beter worden ondersteund. De best presterende sector in Nederland is momenteel 
de ”innovatieve en duurzame economie”. Nieuwe techniek en diensten, zijn big business. Doesburg heeft 
een toplocatie voor deze nieuwe bedrijven; de Koppelweg, voor werken en wonen!  

 
3. Investeren in duurzaamheid! 
De PvdA vindt dat we ons maximaal moeten inzetten voor een duurzame en groene samenleving en het 
stimuleren van het isoleren van woningen. De PvdA ziet kansen om op een deel van de daken van 
Doesburg, zowel bij particulieren als bij instellingen en bedrijven in 2015 zonnepanelen en zonneboilers 
te plaatsen. Burgerinitiatieven op dit gebied verdienen alle steun. 
 
Concrete actiepunten: 
Actief beleid op na-isolatie van woningen Beter beheer energie gemeente 
Meer mogelijkheden plaatsen zonnecollectoren Buurtenergie (gebruik restenergie bv Ubbink) 
Meer mensen op de fiets Aansluiten bij terugwinningprojecten en AGEM 
Betere verbinding in het openbaar vervoer Onderzoek waterkrachtcentrale 
Meer aandacht voor milieu in woningbouw  

 
We hebben nog meer goede plannen! 
Nog een aantal plannen die we graag in Doesburg gerealiseerd willen zien: 
 
Realiseren Ravelijn en ondersteunen initiatieven Sterke scholen voor het passend onderwijs 
Buurtacademie ondersteunen en uitbreiden Action naar Doesburg! 
Verplaatsen Stadswerf Terugdringen overgewicht en obesitas 
Bekendheid Jongerencentrum 0313 uitbreiden Meer woningaanbod afgestemd op woonvraag 

     Een groene bestemming voor sportvelden Koppelweg  
 
Tot Slot: Doesburg zelfstandig, het kan! 
 
Het is in Doesburg goed mogelijk om tegen de individualisering in te gaan. De goede sociale structuur, de 
eigenwijsheid, de saamhorigheid zijn zaken waar we trots op mogen zijn en die een goed fundament 
leggen voor de zelfstandigheid van Doesburg. Want Doesburg heeft als kleine stad goede mogelijkheden 
zelfstandig te blijven. De beleidsmatige samenwerking met de grote Regio Arnhem, waar we evenveel 
stemrecht hebben als alle andere gemeenten, geeft ons goede kansen de taken die van de overheid 
worden overgeheveld, op te pakken. De kleine schaal van Doesburg biedt ook kansen. We hebben het 
hier al vaak praktisch opgepakt als ze in een grote stad nog de structuur aan het organiseren zijn.  

 
Kortom: 

Doesburg: van ik naar ons! 


