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Korte beschrijving. 
Doesburg is woongemeente die door demografische ontwikkelingen, de energietransitie en 
klimaatverandering continue met veranderingen te maken krijgt. Veranderingen die van invloed zijn op 
o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau.  De komende jaren 
worden gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau die 
aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook 
kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel 
mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote 
‘gat’ tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling 
stevig op het middensegment ingezet. 
Door de klimaatverandering is het klimaatbestendig maken van onze stad een belangrijk onderdeel. 
De komende jaren gaan we bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte en particuliere tuinen mee 
om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het 
mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen ervoor 
dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen 
samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. 
Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn 
essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede 
parkeercapaciteit in voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) 
parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets.  

Wat willen we bereiken? 

L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer  betaalbare koop- 

en huurwoningen met name voor deze doelgroepen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.1 We stellen een woningbouwstrategie per wijk op, waarbij met een hoge prioriteit tegelijkertijd de 

inrichting van de woonomgeving wordt meegenomen. 

Omschrijving (toelichting) 

Analyse van de gewenste woningvoorraad per wijk en richting geven aan de gewenste 
ontwikkelrichting bij nieuwbouw op het gebied van rood, groen en grijs. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

30-09-2023 

M 1.1 We realiseren 200 extra woningen. 
Omschrijving (toelichting) 

Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare 
koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen. 

 

Startdatum 
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01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen. 
Omschrijving (toelichting) 

Er dient ruimte te zijn voor experimenten met creatieve woonvormen ook in het buitengebied, zoals 
tiny houses en meergeneratiewoningen. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

Wat willen we bereiken? 

L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar  waar dat 

mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer  per uur. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.2 We komen met een inventarisatie van de wegencategoriën. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 1.2 We komen met een verkleerscirculatieplan. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen. 
Omschrijving (toelichting) 
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Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de  

mogelijkheden nader onderzocht hebben. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als 

tijdelijk gebruik bij evenementen. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) 

gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad. 
Omschrijving (toelichting) 

Opleveren onderzoek naar het centraliseren van parkeervoorzieningen in Doesburg. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren 

eventueel in combinatie met het bouwen van woningen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 
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Wat willen we bereiken? 

L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft 

waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen. 

Omschrijving (toelichting) 

In iedere wijk realiseren we in de buitenruimte een toegankelijke ontmoetingsruimte die uitnodigt tot 
ontmoeten, verblijven en bewegen. 

 

Startdatum 

01-01-2024 

Einddatum 

31-12-2026 

M 1.4 We gaan  bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat 

wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

Wat willen we bereiken? 

L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid  onderzocht zien om de 

sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.5 We schakelen een externe deskundige in om het onderzoek (zwembad/sporthal) te doen en ons te 

voorzien van verdere advisering voor besluitvorming. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 
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Wat willen we bereiken? 

L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat  speeltuinen 

versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan  spelen en bewegen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van 

het opwaarderen van de speeltuinen. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2025 

Wat willen we bereiken? 

L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, 

bedrijven en instellingen en  initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen. 

Omschrijving (toelichting) 

Vastgestelde adaptatiestrategie (Uitwerking strategie, strategielijnen en projectthema´s). 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2024 

M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de 

daarin opgenomen werklijnen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 


