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Een gelukkig en zeker ook rood 2019!  
Om te beginnen wens ik u namens het bestuur, ons raadslid Nynke de Jong en 
onze wethouder Peter Bollen een gelukkig, gezond en zeker ook rood 2019!  

Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de Waterschappen, het Europees Parlement en 
(indirect) de Eerste Kamer wordt 2019 een belangrijk jaar! Hoewel deze verkiezingen van oudsher 
niet het meest in het oog springend zijn, hechten we er als afdelingsbestuur aan inzet te plegen 
om een goed resultaat te halen. We sluiten hiervoor aan bij de regionale en provinciale 
campagnes. Inhoudelijk staat er in Doesburg ook weer het nodige op stapel. Nynke praat u 
daarover bij in haar bijdrage aan dit nummer (op pagina 2). Tot slot gaat het bestuur door met 
de ambities die we in het vorige nummer ontvouwden. Centraal daarbij staat de verbinding met 
de leden. Die is belangrijk want we hebben u nodig. De partij zijn we immers samen!     

Max Donk, voorzitter 

PVDADOESBURG@OUTLOOK.COM 🌹 !1
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Grote thema’s op de agenda 
Namens de fractie wens ik jullie alle goeds voor 2019. Na een 
heerlijke vakantie en de nodige rust gaan we er weer vol 
tegenaan.  

Net voor de vakantie was de raad van december. De 
belangrijkste onderwerpen waren de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) en de belastingvoorstellen 2019. De APV 
was aan vernieuwing toe. Wij zagen dat ook in de nieuwe APV 
stoepkrijten ‘formeel’ verboden is. Dit kan natuurlijk niet waar 
zijn. Op basis van onze suggestie 
om dit te verwijderen, heeft de 
burgemeester dit voor de raad 
aangepast. Om de raadsleden 
hierop voor te bereiden gaf zij ons 
stoepkrijt als passende 
kerstattentie. Bij het vaststellen 
van de belastingvoorstellen 
hebben we aandacht gevraagd 
voor de tarieven van de 
afvalstoffenheffing. In 2019 wordt 
gezocht naar een duurzame 
oplossing voor deze tarieven zodat 
deze kostendekkend worden. Wij 
gaan goed in de gaten houden dat dit niet te veel verschilt met 
gemeenten om ons heen en dat deze stimuleren tot het 
scheiden van afval (dat de vervuiler betaalt).  
Het komende jaar staan grote thema’s op de agenda. 
Voorbeelden hiervan zijn de verdere inrichting van het 
meldpunt het sociaal domein, Beleef de Linies, herijking 
afvalstoffenheffing, inrichting Kloostertuin, uitwerking beleid 

‘Spelen, bewegen en ontmoeten’ en natuurlijk de verduurzaming van Doesburg. 2019 
wordt het jaar waarin qua verduurzaming veel op de rit wordt gezet. Hierbij valt te 
denken aan de verduurzaming van de Ooij en het opstarten van informatievoorziening en 
projecten. Wij vinden het belangrijk om hierover ook met de leden van gedachten te 
wisselen. Op de ledenvergadering van 17 januari staat de energietransitie op de agenda.  
Januari start met een gecombineerde commissie op dinsdag 15 januari. Wij hebben de 
brief van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders 
geagendeerd. Wij zijn benieuwd hoe dit in Doesburg gaat. Daarnaast bespreken we het 
kinderpardon, wat ons betreft een belangrijk onderwerp waarbij we streven naar een 
meerderheid.  
Wil je meepraten? Kom eens bij een fractievergadering. Deze vind je op https://
www.pvdagroenlinksdoesburg.com/fractieoverleg. De eerstvolgende is op 14 januari om 
19.30 uur (Koppelweg 18). De stukken zijn te vinden op https://
doesburg.raadsinformatie.nl/ Mailen kan natuurlijk ook: raad.de.jong@doesburg.nl  

Ik hoop jullie snel te zien. Laten we er een mooi jaar van maken.  
Nynke de Jong, raadslid 

PVDADOESBURG@OUTLOOK.COM 🌹 !2

 Nynke de Jong  (35), is 
onze vertegenwoordiger in 
de driekoppige raadsfractie 
van PvdA/GroenLinks.  
In elke INFRAROOD geeft 
zij de leden een kijkje in de 
politieke keuken. 
Meer blogs van Nynke zijn 
te vinden op de website van 
de raadsfractie (zie adres op 
pagina 4).
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06-49907933
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Doesburg, een  
‘aparte’ samenleving 
Solidariteit is van oudsher een kernbegrip in de Partij van de Arbeid. 
Niet voor niets, vind ik. Toch is dit begrip langzamerhand wel een 
beetje stoffig geworden. Individueel belang is  in de loop van de 
jaren meer op de voorgrond gekomen ten koste van solidariteit. ‘Je 
moet je eigen boontjes toch doppen’, hoor je dan. Maar dat lukt niet 
iedereen en niet altijd.  

Doesburg kent verschillende groepen mensen die ‘apart’ van elkaar 
leven. De vraag is of er wel voldoende solidariteit is tussen de 
verschillende groepen.  

Er zijn Doesburgers die het goed hebben, de have’s, en Doesburgers 
die het minder goed hebben, de have nots.  Er zijn werkende 
stadgenoten en werkelozen. Er zijn mensen met koopkracht die 
voldoende kunnen kopen in onze winkels en mensen die afhankelijk 
zijn van de Voedselbank. Er zijn de ‘echte’ Doesburgers (zij die er 
geboren zijn) en de import (zelfs al woon je er al meer dan 25 jaar, 
een ‘echte’ Doesburger word je nooit).  

Het lijken gescheiden werelden. 

Ontmoeten de mensen die in de Koepoortstraat wonen wel eens mensen uit de Ooi? Zeker wel, 
maar het is een uitzondering. Zijn mensen met een Turkse of Molukse achtergrond geïntegreerd 
in de Doesburgse samenleving? Zeker wel, maar lang niet altijd voldoende. Is Doesburg wel in 
voldoende mate toegankelijk voor mensen met een handicap? Ook hier schort nog wel het een en 
ander aan. Het plaatsen van het enige Doesburgse openbare toilet op een parkeerplaats buiten het 
centrum bevordert de toegankelijkheid bepaald niet. Wie verzint zoiets? Je kunt stellen dat 
Doesburg sociaal en cultureel verdeeld is. Mensen met een verschillende achtergrond en/of 
economische status in onze stad leven langs elkaar heen. Een tweedeling die de solidariteit onder 
druk zet.  

Dat kan anders. 

Mensen kunnen zich scharen achter een idee of ideaal dat mensen met een verschillende 
achtergrond met elkaar verbindt.  Dat vergt vertrouwen in elkaar en solidariteit omdat die de 
cohesie en stabiliteit van een samenleving bevordert en de gemeenschapszin stimuleert.  

‘Niet ieder voor zich, maar samen voor elkaar’,  zoals treffend in ons partijprogramma staat.  Hier 
ligt een belangrijke taak voor de gemeente - en dus onze fractie in de gemeenteraad - maar ook 
voor particulier initiatief, dat de mogelijkheid heeft om meer flexibel op de diverse behoeftes in te 
spelen.  

Met een gezamenlijke aanpak kan de solidariteit in Doesburg opgepoetst worden. Er is nog een 
wereld te winnen. 

Jan van Amstel, lid 

PVDADOESBURG@OUTLOOK.COM 🌹 !3

 Jan van Amstel  (69) 
levert ditmaal een bijdrage 
voor de column Onder De 
Leden, waarmee   
INFRAROOD de leden bij 
toerbeurt een podium wil 
bieden. 

Reageren? 
pvdadoesburg@outlook.com
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Werkbezoek windmolens 
We nodigen wij u uit voor een excursie aan het bedrijf 
Keigroen uit Hengelo dat onder andere windturbines 
maakt. Zij verwelkomen ons graag op vrijdag 25 
januari om 14.30 uur zodat we bij daglicht de 
windturbine kunnen bezoeken.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
- Verzamelen op Koppelweg 19 in Doesburg, vertrek 

14.00 uur 
- 14.30 uur: ontvangst met koffie en thee op 

Nijverheidsweg 9 in Hengelo (Gld) 
- 15.30-16.00 uur: bezoek aan de windturbine van de 

familie De Vries, Hardsteestraat 16 Toldijk, met 
uitleg ter plaatse 

- 16.30 -17.00 uur  einde programma. 
Het lijkt ons gezellig om aansluitend een hapje te gaan 
eten bij restaurant Het Grotenhuys in Doesburg. Hier kun je voor een schappelijke prijs heerlijk 
eten. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. Het gezamenlijk eten is op eigen kosten. Graag 
horen we of u wilt deelnemen aan de excursie en of u wilt mee-eten. Tot slot horen we graag of u 
over vervoer beschikt en of u wellicht andere mensen kunt meenemen.  

Nynke de Jong, raadslid, 06-49907933

PVDADOESBURG@OUTLOOK.COM 🌹 !4

   

  www.doesburg pvda.nl 

  www.pvdagroenlinksdoesburg.nl 

 WEBSITES

Bestuur:     pvdadoesburg@outlook.com 

Max Donk, voorzitter:              06-30395373 

Flip Versteegh, secretaris /  
penningmeester:                       06-81377468 

Yvonne Irving-Schrader, campagne-
coördinator, webmaster:          06-41088718 

Els Meester:                              06-11206005

  CONTACT

ADRESLABEL

Ledenvergadering 
Op donderdag 17 januari houden we de 
eerste ledenvergadering van 2019. Die 
vindt plaats in de Buurtacademie (De 
Linie 4) en begint om 19.30 uur in zaal 
De Kombuis, 1e verdieping (er is een lift). 

De agenda voor de bijeenkomst, waarvoor 
de leden hierbij van harte zijn uitgenodigd, 
ziet er als volgt uit: 
- Welkomstwoord voorzitter 
- Begroting 2019 
- Huldiging jubilarissen 
- Politieke actualiteiten 
- Vooruitblik verkiezingen 
- Discussie over 

energietransitie met 
wethouder Peter Bollen 

- Einde circa 21.30 uur 

Komt allen!
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