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D66 Doesburg krijgt het voor elkaar 
 

 
 
Wij willen een gemeente waar iedereen zich vrij voelt, thuis voelt. En meedoet. Waar we 

elkaar vertrouwen. Die toegankelijk is voor iedereen. Een gemeente die luistert naar 

inwoners en samen met hen en andere partijen beslissingen neemt. Een gemeente waar 

iedereen meetelt. Samen krijgen we het in Doesburg voor elkaar. 

 

➢ Moderne overheid, minder regels, gericht op samenwerking en faciliteren. 

➢ Transparant, vraaggericht bestuur dat luistert naar wat inwoners willen. 

➢ Goed onderwijs legt de essentiële basis voor de verdere ontwikkeling van een kind. Op de brede 
buurtscholen wil D66 dan ook voldoende aandacht voor cultuur, techniek, gezondheid (sport, voeding) en 
natuur & milieu. 

➢ D66 ondersteunt goede verbindingen tussen onderwijs, jeugdzorg en huisartsen om het ontstaan of 

escaleren van problemen, zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, schulden en een instabiele 
thuissituatie, te voorkomen.   
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➢ Doesburg is een mooie stad, die we koesteren. Revitalisering van centrum Beinum, de binnenstad en 
bedrijventerrein Beinum-West moet daarom met prioriteit worden aangepakt.  

➢ Meer aandacht voor groen in de wijken en alle toegangswegen van Doesburg hoort daarbij, inclusief het 
goede onderhoud ervan. 

➢ Een “Groene Long” in de binnenstad bij de Commanderije maakt Doesburg nóg aantrekkelijker om te 

wonen en leven. Maar ook voor toeristen. Het mes snijdt aan twee kanten. Hoog tijd dat we hier werk van 
maken. 

➢ Meer hondenuitloopgebieden in Doesburg. 

➢ Doesburg klimaatneutraal in 2050 (en zoveel eerder als mogelijk!): Doesburg mag best voorop lopen in 

energietransitie. Door energieneutrale nieuwbouw zonder aansluiting op gasnetwerk en het 
energieneutraler maken van bestaande bouw; door inzet van echte groene stroom (zonne-energie, 

waterkrachtcentrale, biomassa e.d.). De gemeente heeft regiefunctie, faciliteert en geeft het goede 
voorbeeld. Ook met duurzaam inkopen. 

➢ Goede afvalverwerking is een basisvoorziening. Dat hoort perfect te werken. Als het systeem van 
ondergrondse containers niet goed werkt, moeten we niet berusten, maar het opnieuw onder de loep 
nemen. 

➢ Werkgelegenheid door intensivering samenwerking met buurgemeenten, ook over de grens. 

➢ Wij zijn blij met Rotra en Ubbink in Doesburg. Maar uitbreiding is alleen aanvaardbaar als dit een 
wezenlijke bijdrage aan de werkgelegenheid levert en de aantasting van natuur en landschap tot een 
minimum beperkt blijft. Er moet eerst een helder beeld zijn van alle relevante feiten voordat er 
onomkeerbare beslissingen worden genomen. 

➢ Openbaar vervoer: betere busverbindingen met omliggende gemeenten  en een betere afstemming op de 
NS-dienstregeling station Dieren. 

➢ Generatiebestendig beleid: we spreken met elkaar, niet over elkaar; zijn duidelijk over regelgeving en 
procedures; zorgen voor maatwerk waar dat nodig is.   


