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INLEIDING 
 
Als SP laten we ons leiden door drie centrale begrippen: menselijke waardigheid, de 
gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen, 
 
Menselijke waardigheid 
 
Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect van de ene mens voor de andere mens, het 
recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving, bestaanszekerheid voor 
iedereen, en een eerlijke kans voor ieder mens om in vrijheid te midden van anderen en met respect 
voor alles wat leeft zijn persoonlijke geluk na te streven. Daarbij is ieder mens uiteindelijk zelf 
verantwoordelijk voor zijn eigen denken en doen. 

Gelijkwaardigheid 
 
Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. 
De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de 
aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van 
discriminatie en achterstelling. 

Solidariteit 
 
Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De 
mogelijkheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we 
voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor 
elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig 
leven. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in Doesburg zijn dit onze uitgangspunten. Per thema hebben we 
een aantal speerpunten geformuleerd. 



BESTUUR  

 
 
Doesburgers bepalen zelf de toekomst van de stad en dat wordt niet bepaald door grote bedrijven of 
projectontwikkelaars of allerlei andere commerciële belangen. Inwoners actief betrekken en 
informeren moet vanzelfsprekend zijn. Wij willen ons daarom inzetten voor meer burgerparticipatie 
waarbij bewoners een stem krijgen in het inrichten van hun eigen leefomgeving.   
De gemeente Doesburg kan ook een actievere houding innemen als dienstverlener bij wie alle 
inwoners de gewenste informatie, hulp en ondersteuning krijgen. Wanneer inwoners bij de 
gemeente aankloppen met vragen, verzoeken of problemen moet het om meer gaan dan het 
‘afhandelen’. De houding naar de burger zou moeten zijn: wat kan de gemeente hierin betekenen? 
Hoe kunnen we hierbij behulpzaam zijn? Wat is de oorzaak van een probleem en kunnen we die 
wegnemen?   
 

         De zelfstandigheid van Doesburg is voor ons een uitgangspunt, maar mag niet ten koste gaan 
van andere zaken. De grootte van Doesburg geeft de mogelijkheid om dienstverlening naar 
individuele behoefte en dus maatwerk te leveren. Onderzocht moet worden of er een 
ambtelijke regionale samenwerking mogelijk is, ter ondersteuning van het kwetsbare en 
kleine ambtenarenapparaat van Doesburg.  

 

 Naast een digitaal loket vinden wij het van belang dat er fysiek en menselijk contact met de 
gemeente mogelijk blijft. Daarvoor is het wenselijk dat de gemeente regelmatig een 
spreekuur in de wijken organiseert. Bovendien willen we dat alle formulieren op papier 
toegankelijk blijven voor onze inwoners.  

 

 De gemeente moet zich inspannen om het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan: goede 
voorlichting en eenvoudige aanvraagprocedures, ook via internet, voorkomen dat mensen 
kosten moeten voorschieten. Actief mensen benaderen, bijvoorbeeld via huisbezoeken in 
plaats van wachten of men de weg kan vinden. 
 

 We staan kritisch tegenover gemeenschappelijke regelingen die de zeggenschap van 
Doesburg ondermijnen. Kostenbesparing is meestal niet aan de orde en betere 
dienstverlening kan niet onderbouwd worden. We pleiten ervoor om zaken zo dicht mogelijk 
bij de inwoners te organiseren en de raad het mandaat op de samenwerkingen te laten 
houden. 

 

 Discriminatie op afkomst, leeftijd, beperking of seksuele oriëntatie lhbtiq+ wordt niet 
getolereerd in de gemeente. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met een passend 
aannamebeleid.  

 

 De politiepost en brandweer blijven. De politiepost wordt bemand met wijkagenten die 
inzicht hebben in de lokale problemen en daardoor eerder en met betere oplossingen 
kunnen komen.  

 

 Burgerparticipatie is noodzakelijk. We willen de lokale democratie versterken door de 
mensen meer zeggenschap te geven over de lokale politiek, onder andere door invoering van 
een bindend referendum. Hiermee willen we de invloed van mensen op hun eigen 
leefomgeving vergroten door meer zeggenschap over de eigen buurt en inspraak in besluiten 
die mensen direct raken. 
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 Transparantie is van wezenlijk belang voor de lokale democratie. De gemeente moet 
regelmatig de behoeften en wensen van de bevolking peilen en daarmee terdege rekening 
houden bij de besluitvorming. 

 
 

ZORG  
 
 
Wie zorg nodig heeft, heeft recht op zorg. Goede zorg in Doesburg moet gewaarborgd blijven.  
Aangezien het kabinet het nodig vond om verzorgingshuizen te sluiten en bezuinigd heeft op de 
thuiszorg is er een ‘gat’ ontstaan in de zorg voor ouderen. Iedereen moet op een menswaardige 
manier oud kunnen worden in zijn of haar eigen buurt. Ook als dat thuis niet meer gaat. Kleinschalige 
zorgvoorzieningen in de wijk zijn beter dan grote instellingen. Voorzieningen in de buurt zijn het 
fundament van de wijk. Investeren in lokale zorgorganisaties in wijken, buurthuizen, maatschappelijk 
werk en jongerenwerk voorkomt eenzaamheid en zwaardere zorg. Het bestrijden van eenzaamheid is 
een preventietaak waar de gemeenten toe verplicht zijn volgens de Wet publieke gezondheid. 
 

 Geld voor de zorg, wordt alleen besteed aan de zorg. 
 

 Er wordt meer geïnvesteerd in preventie. Gericht op specifieke problematiek, maar ook in de 

brede zin van het woord. Onder preventie valt voor ons ook de leefbaarheid in de wijken. 

Immers, mensen die prettig wonen en gelukkiger zijn zullen minder een beroep hoeven doen 

op zorg. Daarom willen we meer ontmoetingsplekken in de wijken waar mensen elkaar 

kunnen vinden.   

 

 Alleen aanbieders zonder winstoogmerk gericht op samenwerking krijgen contracten. Want 
de zorg is geen markt. Zorgorganisaties waar bestuurders meer verdienen dan een minister 
worden uitgesloten van contracten. Ook instellingen die meer winst maken dan de geldende 
norm van 3-7% , worden uitgesloten van samenwerking.  

 

 We zijn voor versterking van het jeugdteam. We vinden de wachtlijsten voor de jeugdzorg 
onacceptabel. Specialistische GGZ moet worden ingezet daar waar het nodig is. 

 

 Indicaties voor zorg en ondersteuning uit de WMO worden gedaan door een zorgverlener, 
onafhankelijk van de gemeente. Inwoners hebben recht op een persoonlijke beoordeling 
voor noodzakelijke zorg of ondersteuning.  

 

 De gemeente ondersteunt mantelzorgers en biedt meer mogelijkheden voor respijtzorg 
zodat mantelzorgers op adem kunnen komen. Mantelzorg mag nooit een vervanging worden 
voor professionele zorg.  
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  We willen in elke wijk een wijkcentrum met laagdrempelige spreekuren van maatschappelijk 
werk, sociaal-juridische hulp en schuldhulpverlening om zo problemen eerder op te sporen 
en erger te voorkomen. 

 
 

 Er komen zorgbuurthuizen: De gemeente zet zich in om samen met de woningcorporatie 
kleinschalige woonvormen met een buurtfunctie te realiseren voor ouderen.  

              Hier kunnen ouderen, rijk of arm, terecht die zorg nodig hebben. Mensen uit de buurt 
kunnen hier terecht voor een gezamenlijke maaltijd, activiteiten en sociaal contact. Daardoor 
wordt de eenzaamheid bestreden en kunnen buurtbewoners gemakkelijk met elkaar in 
contact komen.   

 

 Mensen met een beperking, ziekte of aandoening dienen volwaardig te kunnen functioneren 
in de Doesburgse gemeenschap. Hindernissen dienen te worden weggenomen en 
voorzieningen moeten gericht zijn op inclusie. 

 

 

ARBEID EN ARMOEDEBESTRIJDING 

 
 
Zo veel mogelijk mensen begeleiden naar een baan staat voorop. De sociale dienst gaat op 
individueel niveau kijken hoe, gemeente en inwoner, gezamenlijk weer betaald werk vinden. Dit gaat 
op basis van samenwerking niet op basis van verplichtingen. Ook hierin moet een actieve houding 
van de gemeente ertoe leiden dat er oplossingen gezocht worden op individueel niveau. 
De medewerkers die werken volgens de wet sociale werkvoorziening verdienen zekerheid.  
Waar voor mensen werk geen reële optie is, is altijd een andere vorm van participatie mogelijk. Dat 
kan door als vrijwilliger deel te nemen aan activiteiten. Maatschappelijke participatie is geen 
loonarbeid en moet dit ook niet verdringen. 
Op armoedebestrijding moet maximaal worden ingezet. Bestrijding van armoede onder kinderen is 
topprioriteit. De mogelijkheden om een winkel te creëren waar mensen, die helaas zijn aangewezen 
op de voedselbank, hun eigen boodschappen kunnen samenstellen moet worden onderzocht. 
 

 Uitkeringsgerechtigden moeten meer regie krijgen over hun eigen re-integratietraject. 
Reiskosten worden vergoed. 

 

 De Gelrepas moet ook in Doesburg voor mensen met een laag inkomen beschikbaar komen. 
Met het tegoed op de Gelrepas kun je tegen flinke korting of gratis meedoen aan allerlei 
activiteiten. 

 

 Er moet een gemeentelijke werkgroep armoede worden ingesteld, waarin verschillende 
disciplines vanuit hun eigen deskundigheid samenwerken om armoede effectiever te 
bestrijden. Speciale aandacht moet worden besteed aan kinderen in armoede. 

  
 

 Ontvangers van een bijstandsuitkering moeten jaarlijks tot 1200 euro aan giften kunnen  
ontvangen zonder dat ze daarvoor worden gekort op hun uitkering.  
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 Geen werk onder het minimumloon en geen verdringing van bestaande banen door werk 
met behoud van uitkering. 

 
  

 Mensen met een arbeidsbeperking (WSW) worden door de gemeente zelf in dienst genomen 
in een lokaal te vormen leer-/werkbedrijf. Op deze wijze is er zicht op deze kwetsbare groep 
en houdt de gemeente de regie over de ontwikkelingen en de kosten. 

 

 Goede schuldhulpverlening. Dat betekent: laagdrempelig, zonder wachtlijsten, met aandacht 
voor het voorkomen van schulden. Uitbesteden van deze taak aan particuliere bureaus is de 
verkeerde weg.  

 

 

 

 

NATUUR KLIMAAT EN MILIEU  

 

 

Vele mensen willen graag wonen in een groene stad en een groene stad is ook aantrekkelijk voor 

toeristen. De huidige natuur in de gemeente Doesburg moet daarom zoveel mogelijk behouden 

blijven. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor goed en tijdig onderhoud.  

Natuur moet niet opgeofferd worden aan commerciële belangen. We zijn van mening dat inwoners 
zeggenschap hebben over het landschap, de natuur en daarmee ook de gezondheid.   
 

 De uitbreidingsplannen van Rotra en Kühne-Nagel gaan niet door zolang er geen degelijk 
onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de gevolgen en de effecten op natuur (behoud 
Fraterwaard en het cultuurhistorisch belang van het zicht op de Linies), milieu, gezondheid 
en het effect op de werkgelegenheid. Pas dan kan een goede afweging worden gemaakt. De 
bijbehorende megaloodsen horen niet thuis aan de rand van Doesburg met een beschermd 
stadsgezicht. Daar zijn elders locaties voor aangewezen. 

 

 De Linies vormen een prachtig uniek historisch natuurgebied in Doesburg. De plannen voor 
de Hoge Linie moeten van tafel om onnodige schade aan de bestaande ecologische waarden 
te voorkomen. Door dit gebied open te stellen voor toeristen wordt de natuurwaarde 
verstoord. 

 

 Bomen worden alleen gekapt indien noodzakelijk en altijd in overleg met de omwonenden. 
De voorkeur bij noodzakelijke kap gaat uit naar herplanting op locatie. Als dit niet mogelijk is 
moet de natuurcompensatie inzichtelijk gemaakt worden. 
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 Ons openbare groen moet gekoesterd en bevorderd worden met een gelijkwaardig verdeling 
tussen binnenstad en buitenwijken.  

 
 
 

 De energietransitie zou landelijk moeten worden aangestuurd. Nu dat niet het geval is, en 
iedere gemeente zelf het wiel moet uitvinden, wil de SP dat de gemeente de actieve 
voorlichting over verduurzaming voor particuliere eigenaren uitbreidt. De laagste inkomens 
moeten een tegemoetkoming in de kosten krijgen.   

 

 Er moet een actievere uitvoering komen van beleid in het kader van operatie steenbreek. Dit 
om hittestress tegen te gaan en het regenwater natuurlijk in de bodem te laten zakken. Te 
denken valt aan een actie waarbij bewoners met een volledig betegelde tuin een boom 
kunnen krijgen.  

 

 
 
SPORT   
 
 
Sporten is niet alleen gezond, maar draagt ook bij aan een samenleving met meer verbondenheid en 
cohesie en minder sociale uitsluiting. Daarom is investeren in breedtesport in de wijken belangrijk. 
Jongeren, volwassenen en mensen met een beperking moeten alle mogelijkheden krijgen om deel te 
kunnen nemen aan sport. Extra aandacht wordt besteed aan de groeiende groep jongeren met 
overgewicht. Sportdeelname moet betaalbaar zijn en verenigingen moeten goed gefaciliteerd 
worden. Er moeten voldoende openbare sport- en spelvoorzieningen zijn in de buurten. Alle ruimten 
die bruikbaar zijn om te sporten, worden opengesteld voor sport.  
 

 Er wordt in nieuwe planontwikkelingsgebieden rekening gehouden met voldoende groen, 
sport en speelmogelijkheden. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om buiten te 
spelen. Daarom willen we dat in de openbare ruimte in een woonwijk voldoende  
buitenspeelruimte bestaat. Kinderen worden betrokken bij de uitwerking van deze plannen. 

 

 Schoolpleinen kunnen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sporten en spelen van 
kinderen.  

 

 Speeltuin Kindervreugd krijgt de ondersteuning die het nodig heeft. De andere openbare 
speeltuinen dienen door de gemeente deugdelijk te worden onderhouden. 

 
 

 Gratis sport en cultuur voor minima en kostenvergoeding voor scholieren door invoering van 
de Gelrepas. Het kindpakket voor kinderen die in armoede opgroeien moet maximaal zijn, 
met o.a. kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur.  

 

 De gemeente stimuleert scholen om minimaal drie uur bewegingsonderwijs in het curriculum 
op te nemen, gegeven door een vakdocent. Daarnaast stimuleert de gemeente de scholen 
om aandacht te besteden aan gezonde voeding en meer bewegen, bijvoorbeeld door 
bewegend leren aan te bieden. 
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 Geen kind hoort de basisschool te verlaten zonder zwemdiploma. De gemeente zorgt voor 
gratis zwemles voor kinderen die in groep acht van het primair onderwijs nog niet kunnen 
zwemmen. Alle kinderen horen het zwemdiploma te hebben als ze de basisschool verlaten.  

 

 Er moet alles aan gedaan worden om het zwembad voor Doesburg te behouden. Dit is in het 
kader van de toekomstvisie van belang voor de demografie van Doesburg. We zijn 
voorstander van een combinatie van het zwembad en de sporthal waardoor we aantrekkelijk 
blijven voor jonge gezinnen.  

 

 
WONEN   
 
 
De huurprijzen zijn de afgelopen jaren door het beleid van de rijksoverheid enorm gestegen. De 
woonlasten voor huurders en huiseigenaren zijn de afgelopen jaren trouwens over de hele linie 
gestegen. Want naast de huurprijzen zijn ook de energiekosten gestegen. Dat tij moet gekeerd 
worden. 
Huurders moeten meer zeggenschap krijgen over hun woning. Huurders maken samen met de 
gemeente en de woningcorporatie afspraken over de kwaliteit van woningen, voorzieningen in de 
wijk en over huurverhogingen. 
Er moet altijd voldoende sociale woningbouw worden opgenomen in elk nieuwbouwproject, zodat 
we zorgen voor voldoende sociale woningen. De voorraad sociale huurwoningen mag niet 
verminderen.  
Sloop van sociale huurhuizen moeten worden voorkomen als renovatie een reële optie is. 
 

 We willen energiearmoede bestrijden. Dit doen we door in te zetten op het energiezuinig 
maken van woningen zonder huurverhoging.  

 
  

 Het is van belang dat er meer huizen komen voor starters op de woningmarkt. Door het 
realiseren van zorgbuurthuizen kan de doorstroming bevorderd worden. 

 
  

 Woningen worden zo veel mogelijk levensloopbestendig en energiezuinig gemaakt.  
 

 Wij willen inzetten op meer huisvesting voor jongeren. De gemeente moet erop letten of er 
in Doesburg panden vrijkomen die geschikt zijn om jongeren te huisvesten. Hiervoor moet de 
gemeente nauwe samenwerking met Woonservice IJsselland aangaan.  
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JONGEREN 
            
          
 
 
Jongeren moeten zich kunnen ontplooien en een goed leven kunnen opbouwen. Jongeren hebben 
lastige uitdagingen op diverse leefgebieden. De toegankelijkheid van het onderwijs, betaalbare 
woonruimte en een goede start op de arbeidsmarkt zijn zaken die niet meer vanzelfsprekend zijn. De 
Coronapandemie heeft hier nog een extra nadelige invloed op gehad. Dit blijkt o.a. uit de forse 
toename van mentale problemen.  
Wij zijn van mening dat we niet over maar met jongeren moeten praten. Daarom willen we binnen 
de burgerparticipatie nadrukkelijk jongerenparticipatie als onderdeel opnemen.  
Jongeren moeten ondersteuning kunnen krijgen in de vorm van een jongerencoach die naast de 
jongere staat.   
 
 

 Musea in Doesburg dienen gratis te zijn voor jongeren tot 18 jaar 
 

 Het jongerencentrum moet blijven en ondersteund worden. De openingstijden en het 
aanbod moeten verruimd worden om ook de jeugd vanaf 17 jaar te bedienen en ook voor 
hen de nodige ontspanning te faciliteren.  

 
 Het is de verantwoordelijkheid van de verschillende fracties om jongeren te betrekken bij de 

politiek. Het project Doesjong dat dit wil bereiken moet daarom vanuit de verschillende 
partijen bekostigd worden. 

 

  Jongeren worden begeleid om ambassadeurs te worden voor hun buurt. 
 

 Vroegtijdig schoolverlaten moet actief worden bestreden door leer-en werktrajecten op      
maat aan te bieden.   

 

 Jongeren zonder uitkering die niet werken of studeren, mogen niet buiten de boot vallen. 
Om die reden moet de gemeente een jongerencoach, speciaal voor deze groep, aanstellen.  

 

 Voor jongeren worden projecten opgesteld om in te spelen op de dringende behoefte aan 
ambachtslieden.   

 

 De gemeente neemt problematische schulden van jongeren over als ze daar niet meer 
uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk of studietraject en afbetaling naar vermogen. 
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CULTUUR EN ERFGOED 
 
 
Doesburg is een bijzondere monumentenstad met een van de oudste van rijkswege beschermde 
stadsgezichten. Dit maakt Doesburg aantrekkelijk voor toeristen, maar dit mag niet ten koste gaan 
van de leefbaarheid van haar inwoners.  
Lokale musea, poppodia en festivals zijn een sociale en culturele aanwinst voor de lokale 
gemeenschap en moeten breed toegankelijk zijn.  
 
 
 

 Doesburg laat geen geld meer liggen bij de provincie en ondersteunt eigenaren van een 
gemeentelijk monument met deze subsidie. 

 

 Regels worden inzichtelijker gemaakt en de houding van de gemeente verschuift van “de 
regels handhaven” naar degelijke coaching en advies.  

 

 De bibliotheek moet behouden blijven voor Doesburg en daarom wordt er actief gezocht 
naar een goedkoper en langdurig onderkomen. 

 

 Er dient extra aandacht te worden besteed aan laaggeletterdheid en daarom komt er een 
aandachtfunctionaris laaggeletterdheid binnen de gemeente Doesburg.  

 

 Ieder kind moet de kans krijgen om een muziekinstrument te leren spelen.   
 

 

 Jongeren krijgen via jongerenwerk de kans om zelf iets te organiseren zoals een festival of 
voorstelling.   

 

 
 
 
 
VERKEER, PARKEREN en VERVOER 
  

 

Het effect van het toenemend toerisme in Doesburg en van het tekort aan parkeerplaatsen leidt 

ertoe dat velen rond blijven rijden op zoek naar een parkeerplaats. Het gevolg is dat er volop wordt 

geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn met een ongewenste circulatie van auto’s 

tot gevolg.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd1Zq744zYAhVRqKQKHZ_cBBYQjRwIBw&url=https://communisme.nu/links/&psig=AOvVaw25X2agGwhhpqu6i4112Cpq&ust=1513453355834865
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd1Zq744zYAhVRqKQKHZ_cBBYQjRwIBw&url=https://communisme.nu/links/&psig=AOvVaw25X2agGwhhpqu6i4112Cpq&ust=1513453355834865
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd1Zq744zYAhVRqKQKHZ_cBBYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommunisme.nu%2Flinks%2F&psig=AOvVaw25X2agGwhhpqu6i4112Cpq&ust=1513453355834865
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd1Zq744zYAhVRqKQKHZ_cBBYQjRwIBw&url=https://communisme.nu/links/&psig=AOvVaw25X2agGwhhpqu6i4112Cpq&ust=1513453355834865
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd1Zq744zYAhVRqKQKHZ_cBBYQjRwIBw&url=https://communisme.nu/links/&psig=AOvVaw25X2agGwhhpqu6i4112Cpq&ust=1513453355834865
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd1Zq744zYAhVRqKQKHZ_cBBYQjRwIBw&url=https://communisme.nu/links/&psig=AOvVaw25X2agGwhhpqu6i4112Cpq&ust=1513453355834865


De luchtverontreiniging in de vorm van fijnstof die daar weer het gevolg van is, is slecht voor de 

gezondheid en de leefomgeving. 

 

 

 De SP is voorstander van een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een ondergrondse 

parkeergarage op de Bleek. Enerzijds moet nagegaan worden of er Europese subsidie voor 

kan worden verkregen, anderzijds moet de mogelijkheid onderzocht worden of een publieke 

(gemeente)-private(bedrijf) samenwerking mogelijk is.  

 

 De parkeerplaatsen in de binnenstad moeten beschikbaar zijn voor bewoners en voor hun 

bezoek (tegen gereduceerd tarief), zoals dat in vele andere plaatsen gebeurt. 

 

 

 We vinden het belangrijk dat Doesburg goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De 

gemeente blijft alert op plannen van de provincie en gaat in gesprek met inwoners wat 

wenselijk is.   

  

 De singels worden een 30 km/h zone om de verkeersveiligheid te bevorderen, sluiproutes te 

ontmoedigen en de uitstoot van fijnstof te reduceren.  
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