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Een pessimist ziet een probleem in elke kans. 
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Aantrekkelijk om te wonen, winkelen en werken 
 
Lokaal Belang Doetinchem gaat alle belanghebbenden aantoonbaar betrekken bij de nieuwe plannen 
in Doetinchem. Hiermee vergroten we de kansen dat Doetinchem nog aantrekkelijker wordt om te 
wonen en te werken en zijn inwoners het gevoel geeft dat haar/zijn mening er toe doet. 
 
De nieuwe omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties in onze geschiedenis. Terwijl 
de wet en haar uitvoeringsregelgeving gemaakt worden, bereiden gemeenten, provincies, 
waterschappen en het Rijk zich al volop voor op haar komst.  
In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied. Daarbij rekening 
houdend met onderwerpen als bouwwerken, infrastructuur, 
watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, 
Werelderfgoed en ander cultureel erfgoed. De visie is geen gedetailleerd 
plan echter toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. Het Rijk, de 
provincies en gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie te maken. 
In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde voor 
snellere en betere plan- en besluitvorming. Door eerst gezamenlijk naar 
kansrijke oplossingen te zoeken en pas dan gedetailleerd onderzoek naar 
het gekozen alternatief te doen.  
 
Wonen 
We willen dat de juiste woning op de juiste plek wordt gebouwd. Dorps- en wijkraden krijgen daarom 
een belangrijke rol in het bewoonbaar houden en krijgen van de wijken. 
Er mogen dan genoeg woningen zijn, veel woningen worden bewoond door ouderen die duidelijk 
een andere smaak en voorkeur hebben dan jongeren. Dat er een grote mismatch is blijkt uit het 
Achterhoek Woon Onderzoek (AWO). Dit AWO is leidend hoe wij met onze woningen om willen gaan 

en dat natuurlijk binnen de financiële en juridische grenzen. Dit betekent dat huurcorporaties met 
deze dorps en wijkraden overleggen waar welke woningen komen en welke woningen aangepast 
moeten worden voor jongeren. 
In de woningenmarkt verschuift dus het nodige. Met andere woorden we staan voor de keus welke 
woningen we nog bouwen en welke woningen moeten worden vervangen. Er moet een duidelijk plan 

(25-11-2017  De Gelderlander) 
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komen hoe om te gaan met deze ontwikkelingen, daarbij rekening houdend met de uitkomsten van 
het AWO.  
Er is zonder twijfel vraag naar goedkope en goede sociale huurwoningen. Doetinchem kent nog een 
aantal redelijk verouderde sociale huurwoningen die daardoor wel goedkoper zijn dan wanneer  zij 
meer van deze tijd zouden zijn. Vernieuwen van deze woningen is nodig maar verhogen van huren 
moet zoveel mogelijk worden voorkomen en in overleg met de huurders. 
 
Centrum  
Het centrum aantrekkelijker maken door met city-management afspraken te maken waarbij etalages 
van leegstaande winkels door kunstenaars gebruikt kunnen worden voor expositie. (We hebben 
hiervoor in de vorige periode al de zgn. etalagemotie ingediend) 
Leegstaande kantoren moeten worden beoordeeld op hun mogelijkheden deze om te bouwen tot 
starterswoningen of kleine woningen voor ouderen. 
 
Grote (lege) winkels om/verbouwen in kleinere units en als gemeente aanbieden aan starters die een 
unit kunnen huren en waarvan de huur gedurende twee á drie jaar jaarlijks wordt verhoogd tot de 
uiteindelijke huur. Dit kan door de gebouweigenaren zelf worden gedaan en door de gemeente die 
een pand aanschaft om het goede voorbeeld te geven. Vanuit de gemeente kunnen de starters een 
goede start krijgen door de gemeentelijke leges en belastingen langzaam op te laten lopen 
gedurende de eerste periode. De startende ondernemer krijgen dan een echte kans een gezond 
bedrijf op te bouwen. Wanneer er aanleiding voor is pakken we samen met de belanghebbenden 
aan.   
 
Leegstand heeft verschillende redenen; één van de elementen die terugkomt in gesprekken met 
ondernemers in sommige straten is dat het aantal passanten drastisch is afgenomen door 
verschillende oorzaken. Nagedacht moet worden over de loop van mensen in de stad 
en hoe deze te sturen/beïnvloeden is. Als lokale ondernemers ideeën en budgetten hebben om de 
aantrekkelijkheid te vergroten moeten gemeentelijke regelingen en procedures of de interpretatie 
daarvan niet de vertragende factor zijn. 
 
Werken 
Moderne bedrijventerreinen zijn belangrijk om bedrijven naar Doetinchem te trekken. Deze dienen  
up-to-date te zijn en te blijven. Zowel op de eerste blik wat betreft verbindingen (digitaal 
en fysiek) uitstraling en gebruiksmogelijkheden. Hierbij moeten we duidelijke keuzes maken per 
bedrijfsterrein. 
 
Overheden moeten bij het vaststellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s 
aangeven hoe ze burgers, bedrijven en belanghebbenden hebben betrokken. 
Nu geldt een beperking doordat er een maximum aantal nieuw te bouwen woningen is afgesproken 
in de Achterhoek. Wij willen deze beperking van tafel  en woningen bouwen afgestemd op de 
Doetinchemse behoefte.  
Doordat de meeste gronden in het verleden zijn afgewaardeerd tot agrarische grond brengen ze nu 
veel op. Door de grond in eerste instantie aan particulieren en (sociale)woningbouwverenigingen te 
verkopen voor een bedrag waarin geen oneigenlijke gemeentelijk kosten en speculatieve winsten zijn 
opgenomen en dit vervolgens  in een (revolverend) fonds te stoppen ontstaat de mogelijkheid 
kredieten en leningen te verstrekken voor : 

• Energie zuinig maken woningen. 
• Saneren woningen van ouderen voor jongeren. 
• Verbouwingslening voor jongeren. 
• Starterslening voor jongeren (marktconforme regeling). 
• Slopen niet courante woningen. 
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Leefbaar platteland, vitale dorps- en stadskern 
 
Om dit te bereiken gaan we samen met de omliggende gemeentes in gesprek zodat er een bruikbare 
en toegankelijke ruimtelijke ordening, met duidelijke inrichtingsplannen, ontstaat. 
Bij aanpassingen van de buitengebieden, daar waar het de bevoegdheid van de gemeenten betreft, is 
het zaak om bewoners en andere belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken.  
Hierbij moet helder en transparant uitleg worden geven welke uitgangspunten, randvoorwaarden en 
regelgeving aan deze plannen eraan ten grondslag liggen. Bevorderen van detailhandel in de kernen, 
en het mogelijk maken van stads-, land- en tuinbouw is van belang. Jong en oud profiteren hiervan. 
LBD is een voorstander van samenwerking tussen gemeentes om één ‘Achterhoekse’ stem te laten 
horen in de provincie en bij de centrale overheid en eventueel de efficiency en slagvaardigheid te 
verbeteren waarbij we wel zelfstandig zijn en het belang van Doetinchem centraal staat. 
 
Wij zijn een voorstaander van het ontwikkelen van woning(verbouw) programma’s samen met 
woongroepen, projectontwikkelaars, gemeente(n) en woningbouwcorporaties. Lang leegstaande 
scholen en kantoorgebouwen dienen geschikt gemaakt te worden voor een woonfunctie. 
Bijvoorbeeld als woonfunctie voor jongeren en/of studentenhuisvesting. In samenwerking met 
partners dienen (grootschalige) projecten te worden aangepakt (zgn. stads- en regiocontracten) om 
binnensteden leefbaar te houden en verpaupering tegen te gaan. 
In dit kader streven we ook naar innovatieve woonvormen, bijvoorbeeld het samenwonen jongeren 
en ouderen in Het Weerdje. Hierdoor kunnen ouderenvoorzieningen gemakkelijker in stand worden 
gehouden en een wijkje met Tiny Houses langs de Turfweg, of/en het ABC-terrein op De Hoop zou 
helpen de diversiteit in aanbod van huisvesting te vergroten. 
 
De teruggang van de bevolking zal voor de stad Doetinchem niet zoveel effect hebben, wij zien zelfs  
mogelijkheden voor groei. De dorpen in de gemeente Doetinchem hebben daar meer mee te maken. 
Je ziet nu al een, zij het geringe, teruggang in met name het aantal jongeren.  
Lokaal Belang Doetinchem (LBD) wil in nauwe samenwerking met de dorpsraden en wijkraden komen 
tot maatregelen om de leefbaarheid op peil te houden. Wat LBD betreft nemen hier de dorpsraden 
en wijkraden ook het voortouw. 
Leegloop van voorzieningen en vergrijzing op het platteland gaan we tegen door het wonen in 
dorpen en buurten aantrekkelijker te maken. Bereikbaarheid en lokale beschikbaarheid van winkels 
voor dagelijkse boodschappen zijn hierbij van groot belang. Niet alleen fysiek, juist ook digitaal. 
Ook de verhoging van de dekkingsgraad van glasvezel kan leegloop buitengebied tegengaan. Het 
bevordert thuiswerken en (kleinschalige) bedrijvigheid, is goed voor de bereikbaarheid en het milieu 
en kan positief werken bij ontwikkelingen als E-health (arts consult via Skype, monitoren medicijn 
gebruik, etc) en E-learning (volgen cursus op een tijdstip die u past). 
Meer glasvezel en meer digitaal betekent dat onze gemeente beter digitaal ontsloten moet worden. 
Alle formulieren en regelingen van de gemeente moeten eveneens digitaal aangeboden worden. De 
gemeente moet digitaal optimaal bereikbaar zijn, op een gebruiksvriendelijke wijze. Vooral voor 
ouderen en werkenden is dit belangrijk, zodat zij niet voor elke kleinigheid naar het gemeentehuis 
hoeven. 
Kortom de site van de gemeente Doetinchem moet voor iedereen toegankelijk en duidelijk zijn. 
Verder zal de gemeente naar haar bewoners moeten gaan. Om de leefbaarheid op peil te houden 
gaat de gemeente serviceloketten inrichten in de dorpen en wijken. Ouderen en mindervaliden 
kunnen zo gemakkelijker van gemeentelijke voorzieningen gebruik maken. Voorbeelden zijn 
spreekuren van wethouders en ambtenaren, het kunnen aanvragen en ophalen van paspoorten, 
rijbewijzen en uittreksels. Door deze serviceloketten te combineren met wijkcentra, wijkpost politie, 
BuHa, buurtzorg en andere belangrijke eerstelijnsvoorzieningen ontstaat een centraal multi-
servicepunt in een wijk of dorp. 
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Logisch gevolg is ook dat dan de gemeenteraad meer naar de bewoners gaat en inforaden en 
beeldvormende raden bij toerbeurt in de wijken en dorpen houdt. 
 
Jongeren 
De jongeren zijn de toekomst van Doetinchem. Het is belangrijk jongeren aan Doetinchem te binden. 
Dat kan door stageplaatsen en opleidingen aan te bieden. Tijdens vrije tijd wil je jongeren ook aan 
Doetinchem binden door bijvoorbeeld in de buurt van de Oude IJssel een plek te maken voor 
concerten. Door de Gaswal om te leiden rondom de Kies en de parkeerplaats aan te passen kan een 
plek die  op werkdagen parkeerplaats is, in het weekend gebruikt worden als plaats voor 
bijvoorbeeld (pop)podium. 
Door het ondersteunen van jongeren organisaties en het liberaal omgaan bij aanvragen voor 

jongerenactiviteiten nemen we jongeren serieus.   
We willen jongeren makkelijker maken om initiatieven te 
ontplooien en stellen daarvoor één vast contactpersoon aan 
die zich specifiek op jongeren richt. Deze persoon zou in het 
stadslab aanwezig moeten zijn. 
 
Er is al lang vraag naar een plaats waar graffiti kunstenaars 
hun graffiti kunnen exposeren. Waar ze zich kunnen uitleven. 
Wanneer een muur gereed is kan deze worden vastgelegd op 
foto en film. 

 
Wij kunnen als gemeente natuurlijk alles zelf bedenken en de plank misslaan.  
Lokaal belang Doetinchem vindt het beter de jongeren zelf aan het woord te laten in bijvoorbeeld 
een digitaal jongerenparlement. Hierin zouden zoveel mogelijk geledingen van jongeren 
vertegenwoordigd moeten zijn. Dit digitale parlement krijgt wat ons betreft een budget om over 
bepaalde zaken zelf te beslissen of het nut te bepalen. Op deze manier worden de jongeren zelf 
verantwoordelijk voor zaken die zij belangrijk vinden. 
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Bereikbaarheid voorzieningen en kernen 
Wij krijgen regelmatig signalen dat de bereikbaarheid van 
diverse voorzieningen te wensen overlaat voor mensen 
met bepaalde lichamelijke handicaps en sommige 
ouderen. Daarom ondersteunen wij van harte het initiatief 
om met 2 golfkarren een verbindingsdienst binnen de 
gemeente op te starten. Wat ons betreft mag deze dienst 
uitbreiden naar alle buurten binnen Doetinchem. 
Eventueel in combinatie met een busje en golfkarren 
binnen een dorp of wijk. 
Er ontstaat dan vervoer op maat voor mensen die slecht 
ter been zijn en ouderen die hier behoefte aan hebben. 
Geheel bediend door vrijwilligers.  
Echt naoberschap dus! 
 

  

(De Gelderlander  23-11-2017)  
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Naoberschap 
 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD)  is er  voorstander van dat meer aandacht wordt besteed aan 
ontwikkelingen binnen de maatschappij en wordt ingespeeld op initiatieven en creativiteit die vanuit 
de samenleving ontstaan. 
 
Wij zijn van mening dat de politiek hierbij moet aansluiten door het geven van een mandaat; de 
uitvoering over te hevelen naar dorps- en wijkraden. Zij worden bijgestaan vanuit de gemeente in de 
vorm van wijkregisseurs, Buurtplein en niet onbelangrijk, op het gebied van juridische  en financiële 
zaken. 
Dit betekent tevens inspraakrecht in alle openbare bijeenkomsten van de gemeente.  
Wij pleiten voor lokale medezeggenschap bij grote projecten, vooral als deze projecten regionaal zijn. 
Mandaat, kan betekenen dat de dorps- en wijkraden verantwoordelijk worden voor het verzorgen 
van het groen in de wijk, de onderhoudstoestand van trottoirs en speelvelden of zelfs indeling en 
herbestraten van wegen. Veel is mogelijk, al moet er voor gewaakt worden om het over de schutting 
te gooien als bezuiniging. In de afgelopen periode is hier al op diverse terreinen mee begonnen 
waarmee al de eerste successen zijn behaald. 
In het ambtenarenkorps wordt geïnvesteerd in normaal taalgebruik, houding en gedrag en 
ondersteunende diensten tbv burgerinitiatieven. 
Wij willen dat raadsleden buurten, wijken of dorpen adopteren en daar als aanspreekpunt voor gaan 
dienen. De overheid is er voor de burger, en niet andersom. Dat betekent ook dat de gemeente het 
voor de burger mogelijk moet maken om mee te doen.  
 
Actieve buren 
In Doetinchem kennen we al veel actieve dorpen, woonkernen en 
buurten. Door deze te ondersteunen kunnen burgers van de 
buurt of dorp zelf het voortouw nemen.  
Voorbeelden zijn: 
= Gaanderen – Gescoterrein, Akkermansbeek en de Hoofdstraat 
= Wehl –  speelterrein Heideslag en het Wehlse broek 
= Doetinchem – Doetebol en het Amphionpark in het centrum. 
 

Buurten kunnen zelf speelveldjes/plaatsen aanleggen en 
onderhouden. Wel houdt de gemeente een vorm van toezicht 
omdat uiteindelijk zij verantwoordelijk blijft voor de veiligheid 
en beschikbaar gestelde budgetten.  
Door als gemeente actief mee te denken en te ondersteunen en 
niet achteraf goed of af te keuren krijgen de mensen het gevoel 
dat ze serieus worden genomen en iets bijdragen aan hun buurt. 

 
De gemeente staat klaar om nog beter dit soort burger initiatieven te ondersteunen door het 
gemeentelijk apparaat. Door een budget te verlenen of met menskracht, materiaal of materieel te 
ondersteunen.  
 
Op veel plekken zijn vaak kleinere stukken grond nog van de gemeente en ingericht als plantsoen of 
bosje. Deze stukjes grond kunnen heel goed door buurtbewoners worden beheerd/gebruikt als tuin, 
als groentetuin, als speelplaats, enz. Wij vinden dat de gemeente hier ruimhartig aan mee moet 
werken en deze initiatieven moet ondersteunen. Ook kun je denken aan agrarische bedrijven in het 
buitengebied die bermen grenzend aan hun land beheren conform de bestemming hiervan. 
Uitgangspunt daarbij is wel dat de veiligheid van verkeer en bewoners niet in gevaar komt. 
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Leefstraat 
Een Leefstraat is het (tijdelijk) omvormen van autoparkeerplekken tot een andere functie voor de 
straat, zoals een parkje, picknickplek of speelveldje.   
 
Lokaal Belang Doetinchem wil dat de gemeente bewoners informeert over de mogelijkheden van het 
opzetten van een Leefstraat en de bewoners helpt met de straten leefbaarder en aantrekkelijker 
maken. 
 
Wanneer de inwoners van een straat het eens zijn moet ook de 
mogelijkheid om er een leefstraat van te maken geboden worden. 
Met het (tijdelijk) omvormen van parkeerplekken tot iets anders, laat de 
buurt zien hoe gezellig en groen de straat kan zijn zonder parkeerplekken dit 
nodigt uit om buiten te zijn, om elkaar te ontmoeten en om te kiezen voor 
andere, schone vervoersmiddelen die minder ruimte innemen.  
Door dit te combineren met burendag ontstaat een mooie aanleiding.    
Leefstraten worden door de bewoners opgezet en onderhouden.  
In andere steden is al ervaring opgedaan met leefstraten. In Haarlem, Rotterdam en Groningen zijn 
bewoners al actief bezig met de leefstraten. In Den Haag namen ook bewoners in Bezuidenhout de 
stap om een leefstraat te creëren, en met succes. Het De Silleplein krijgt een definitieve groene 
invulling. En tijdens Park(ing) Day op 15 september werd een aantal parkeerplekken in de stad voor 
één dag omgetoverd tot kleine parkjes. 
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Sociaal / Gezondheid / zorg 
 
Lokaal Belang Doetinchem staat voor een samenleving waarin iedereen zo zelfstandig mogelijk kan 
leven. Hulp wordt inkomensafhankelijk zo betaalbaar mogelijk aangeboden. Zoveel mogelijk wordt 
huishoudelijke hulp geboden door bedrijven en personeel uit deze gemeente en directe omgeving. 
Mensen houden hun eigen hulpen. Personeel wordt betaald conform de cao-normen en bij 
aanbestedingen en periodiek tijdens de looptijd van de contracten houdt de gemeente toezicht 
hierop. Hulpmiddelen worden in bruikleen verstrekt  . 
Lokaal Belang Doetinchem staat voor een  armoedebeleid waarbij de overheadkosten zo laag 
mogelijk worden gehouden teneinde zoveel mogelijk daadwerkelijk aan armoedebestrijding te 
kunnen besteden. 
Met name voor jongeren willen wij een beleid ontwikkelen waarbij zij niet op voorhand al door 
schulden in de situatie komen waarin zij geen zelfstandig leven te kunnen starten. 
Om die reden willen wij een fonds waaruit leningen verstrekt worden met een betaalbaar 
aflossingsplafond. 
 
Schuldproblematiek 
Lokaal Belang Doetinchem wil de totale schuldhulpverlening bij de gemeente in eigen hand. 
Zowel budgethulp; minnelijke schuldhulp en de bewindvoering en beschermingsbewind willen wij bij 
de gemeente onderbrengen. Nu wordt heel veel geld uitgegeven aan de diverse commerciële 
bureaus die zich daarmee bezighouden. Wij denken dat dit goedkoper en vooral beter kan 
 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD)  wil bevorderen dat ouderen zo lang 
mogelijk in de thuissituatie blijven wonen. Woningen dienen zoveel mogelijk 
levensloopbestendig te zijn. Het wonen van ouderen bij kinderen dient te 
worden bevorderd door een eenvoudiger en soepeler vergunningenbeleid bij 
verbouwingen, nieuwbouw en plaatsen van zorgunits voor ouderen die bij 
hun kinderen willen wonen. Zelfstandig wonen van ouderen, en diegenen die 
zorg nodig hebben, dient te worden bevorderd door goed werkende 
veiligheidssystemen. Hiervoor moeten technologieën zoals (brand) beveiliging, toegangs- en 
oproepsystemen gestimuleerd worden. 
De brandweer probeert steeds meer preventief op te treden. Wij willen dat ze samen met de 
buurtcoaches de ouderen opzoeken en adviezen geven en samen met de coach erop toezien dat 
preventiemiddelen worden geïnstalleerd. Een simpele brand- of CO2-melder kan levens redden. 
 
Als er geen voorziening in het kader van de WMO mogelijk is dan komen ouderen die wonen in de 
gemeente Doetinchem vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor de blijverslening. De lening is 
vergelijkbaar met de welbekende starterslening, En is bedoeld voor ouderen die langer zelfstandig in 
eigen huis willen blijven wonen. Met deze lening kunnen zij aanpassingen in het huis financieren 
zoals het weghalen van drempels, het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond 
of het installeren van een traplift.  
Ouderen willen steeds vaker oud worden in de woning en de buurt waar ze nu wonen. Dit stelt 
andere eisen aan de kwaliteit van de woning. Zij kunnen echter doorgaans niet meer terecht bij de 
bank of andere hypotheekverstrekkers om grotere verbouwingen te financieren. Met de 
blijverslening kan men wel over de financiële middelen beschikken, tegen gunstige rente en 
voorwaarden, om de woning levensloopbestendig te maken of aan te passen aan de zorgvraag. 
Hierdoor sluit de bestaande woningvoorraad beter aan te laten bij de ouder wordende bevolking. 
De blijverslening is bedoeld om de bestaande woningvoorraad aan te passen en is niet beschikbaar 
voor nieuwbouwwoningen. 
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Wat Lokaal Belang Doetinchem betreft wordt deze regeling ruimhartig toegepast. Veel ouderen 
wonen in eigen woningen die afbetaald zijn. Het moet naar ons idee ook mogelijk worden om bij de 
verkoop van het huis de lening af te betalen. 
 
Toegankelijkheid 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD) zet zich in voor toegankelijke zorg, voorzieningen dichtbij huis, 
faciliteiten voor mantelzorgers en het voorkomen van sluiting van verzorgingshuizen door ombouw 
en servicegerichte huisvesting voor ouderen te ondersteunen. Wij willen binnen de kerntaken van de 
gemeente zoeken naar mogelijkheden om de deze groepen bij te staan.  
Door mantelzorgers en vrijwilligers makkelijker de hulp in te laten roepen van professionals is het op 
de korte termijn misschien duurder maar op de lange termijn goedkoper omdat de mantelzorger of 
vrijwilliger zich beter ondersteunt en gehoord voelt en niet onnodig zwaar belast wordt. 
Mantelzorgers voelen zich enorm betrokken bij de zorgbehoevende en verliezen daarom hun eigen 
gezondheid weleens uit het oog. Daarom moeten wij als gemeente zorgen voor goede ondersteuning 
van die mantelzorgers. Dat kan dus door hulp van professionals, door regelingen makkelijker 
toegankelijk te maken, de buurtcoach meer in te schakelen en op z’n tijd een schouderklopje. 
 
Meedoen 
Het Platform Armoede Bestrijding ijvert al lang voor het meedoen van alle mensen in Doetinchem 
ook de mensen die veelal worden aangeduid als zijnde te leven aan de “onderkant” van onze 
samenleving.  
Het Platform heeft daar een aantal goede ideeën voor zoals alle jongeren en ouderen aan het 
Meedoen arrangement, een feestelijke zomer met extra punten voor een ‘vakantiepakket’ met reeds 
bekende doelen zoals: Rozengaarde, Amphion etc. Hetzelfde geldt voor NS, Arriva etc. (Ze denken 
dan aan een totaal budget rond de € 200,00 per persoon, inclusief kosten van begeleiding door 
ouders van zeer jonge kinderen.) 
Wij vinden met het Platform dat niet alleen de gemeente een rol heeft. Ook maatschappelijke 
partners kunnen een extra aanbod voor jongeren organiseren en dit, gratis, aan melden bij het 
Meedoen arrangement.  
Het Meedoen arrangement moet zoveel mogelijk onder de aandacht komen en blijven. 
Een tablet zou vast onderdeel van het meedoen arrangement uit moeten maken, met daaraan 
verbonden een klein abonnement . Op die manier kunnen ouderen via Skype/Facetime contact met 
hun hulpverleners en familie onderhouden en daarmee het sociaal isolement opheffen. 
Uitkeringsgerechtigden en scholieren kunnen via een maatschappelijk project ouderen bij de 
installatie en het gebruik helpen. (zie ook brief Platform) 
 
De ouder van een eenoudergezin met kinderen tot 12 jaar worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.  
Hierdoor kan er een stevige basis worden gelegd voor de opvoeding en gaan kinderen niet al in vroeg 
stadium zwerven en ongein uithalen. 
  
Betere samenwerking in wijkteams 
Nu al wordt er in wijkteams samengewerkt tussen wijkregisseur en bv Buha en wijkagent. Daarnaast 
kennen we buurtcoaches. Wij vinden dat er meer (en beter) moet worden samen gewerkt tussen alle 
hulpverleners en ondersteuners in een wijk 
Er moet een integrale werkwijze komen tussen alle hulpverleners en betrokkenen in een wijk.  
Er moet worden gestreefd naar een wijk die zelfvoorzienend en 
zelfredzaam is. Door bv Naoberfonds en Meedoenarrangementen  
kan de samenhang in wijken enorm toenemen. Dit biedt ook de 
mogelijkheid om bv uitgifte van hulpmiddelen (bv scootmobielen, 
rolstoelen, enz) centraal in een wijk te organiseren door buurtbewoners zelf.  Er kan dan veel beter 
ook gebruik en hergebruik worden geregeld. Dit komt een efficiënt gebruik van deze middelen ten 



LBD  - verkiezingsprogramma 2018-2022  04-02-2018 

 12 
 

goede en voorkomt verstoffen in kelders en kasten van hulpmiddelen en scheelt dus veel ergernis. 
Zowel bij Schavenweide en Waterrijk is al een scootmobiel pool die goed functioneert. 
Wel is het belangrijk dat nieuwe scootmobielgebruikers uitgebreid les krijgen in het verkeer. 
 
BuurtWhatsApp 
Buurtcoaches en wijkregisseurs bevorderen BuurtWhatsApp groepen als een van de mogelijkheden 
om de samenhang in de wijken te bevorderen. Ook kan hierdoor het naoberschap weer meer vorm 
krijgen.  Maar ook grotere veiligheid. 
 
Aanbestedingen 
De zorg in Doetinchem moet zodanig worden aanbesteed dat Doetinchemse bedrijven mee kunnen 
doen. Kwaliteit mede verkrijgen door gebruik te maken van de EMVI (Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving) waardoor Doetinchemse bedrijven kunnen aantonen meerwaarde te leveren (bv door 
ouderen en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, enz). 
 
Hulp nodig ipv recht op 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD) vindt het niet kunnen dat voorzieningen naar mensen gaat die er 
mogelijk wel recht op hebben maar wellicht niet nodig hebben. 
Voorzieningen uit bv de WMO dienen op basis van noodzakelijkheid en niet op basis van “recht op 
hebben” te worden toegekend. 
 
Uitgangspunt voor de gemeente is op een niet bureaucratische manier en tegen lage kosten, zo 
doelmatig als mogelijk te werk gaan: 

• Bottom-up implementatiewijze, waarbij wensen en ervaringen uit de praktijk het startpunt 
zijn. 

• Optimaal benutten van kennis en ervaring van ouderen en gebruik maken van hun 
kwaliteiten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en hiervoor 
stimuleringsregelingen opstellen. 

Dit betekent naar het idee van Lokaal Belang Doetinchem dat wij het maatschappelijk potentieel 
moeten gebruiken in plaats van zelf voor te schrijven hoe het moet en Jan en alleman inhuren om 
zaken te gaan regelen.  
 
De gemeente moet het goede voorbeeld geven als werkgever. Dat betekent dat in het 
aannamebeleid soms positieve discriminatie moet worden toegepast. Dit om mensen die minder 
kans maken op de arbeidsmarkt ook een kans te geven. Zowel voor  tijdelijke arbeidsplaatsen als 
binnen vaste arbeidsplaatsen. 
 
Ouderenparlement 
Lokaal Belang Doetinchem wil in Doetinchem een ouderenparlement instellen. 
Hierin zouden zoveel mogelijk geledingen van ouderen vertegenwoordigd moeten zijn. Dit parlement 
behartigt de belangen van ouderen in de breedste zin en krijgt wat ons betreft een budget om over 
bepaalde zaken zelf te beslissen of het nut te bepalen.  
Via de sociale raad worden de ouderen dan vertegenwoordigd richting de gemeenteraad. Wel kan 
het ouderenparlement bij specifieke ouderen onderwerpen in de raad zelfstandig haar mening 
geven. (Het ouderenparlement geeft gevraagd en ongevraagd haar mening.) 
Schriftelijke reactie op raadsvoorstellen worden bij de stukken gevoegd. 
 
Nog te vaak ligt de nadruk op wat ouderen niet meer kunnen. De oudere is echter steeds langer 
vitaal, blijft actief en kan veel betekenen voor zijn/haar omgeving. Het is belangrijk om de vitaliteit 
van ouderen zoveel mogelijk te stimuleren en te benutten op een positieve manier. Veel ouderen 
willen hun steentje bijdragen maar weten vaak niet hoe. 
Het ouderenparlement kan als een katalysator werken om ouderen langer betrokken te laten blijven. 
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Bijvoorbeeld door het opzetten van ontmoetingsplekken en het ondersteunen van verenigingen en 
organisaties. Ook het bijstaan en ondersteunen van scholieren en studenten in het voormalig 
vakgebied van de oudere. 
Ouderen kunnen zelf het beste aangeven waar zij behoefte aan hebben en wat zij nodig hebben om 
zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. 
 
Gemeentepolis 
LBD wil de gezondheidsverzekering voor iedereen mogelijk maken. 
Al jaren kent Doetinchem voor minima de gemeentepolis. Een basispolis en aanvullende verzekering 
met aanzienlijke korting.   
Deze verzekering, met collectiviteitkorting, is voor iedere inwoner van Doetinchem een prima zaak, 
en door de veel grotere deelname zal de premie voor iedereen ook een stuk lager worden. 
Daarmee kunnen we voor de minima en lage inkomens extra besteedbaar inkomen realiseren. 
Ook kunnen we hiermee voor alle inwoners de jaarlijks stijgende kosten van de basisverzekering 
voorkomen en ook voor hen door de kortingen extra inkomen vrij maken. 
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Veilig gevoel in wijken en buurten 
 
Veiligheid is een gevoel dat positief beïnvloed wordt door een nette wijk zonder overlast van (zwerf-) 
vuil, hondenpoep en hangjeugd.  
Om het veiligheidsgevoel te bevorderen is er goed wijkbeheer nodig (voldoende prullenbakken, nette 
beplanting en goede en werkende (straat-)verlichting). Dit alles wordt geregeld vanuit wijkbeheer, 
wijkwerk en wijkregisseurs. Als aanvulling hierop zijn de toezichthouders, buurtcoaches en 
handhaving zichtbaar actief in de wijken en dorpen. Mensen worden aangesproken op hun gedrag 
(zowel positief als negatief) en indien nodig beboet door handhaving.  
Daarnaast kan je als buurt zelf kijken waar de pijnpunten liggen, en daarmee ga je de buurt in. 
Natuurlijk kan je de gemeente, wijk- of dorpsraad of de wijkagent als vraagbaak gebruiken, maar een 
oplossing kan heel goed heel dichtbij gezocht en gevonden worden. 
Ook kan de wijk- of dorpsraad een speler in dit geheel zijn; een thema-avond  of een deur-aan-deur-
actie. 
Steeds vaker verenigen de buurbewoners zich ook zelf in een groep op WhatsApp.  De 
BuurtsWhatApp geeft de mogelijkheid om elkaar snel te informeren bij onraad. 
Lokaal Belang Doetinchem vindt dat wijkagent en/of wijkregisseur deel uit moet maken van deze 
groepen en deze groepen ook moet stimuleren.    
 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD)  pleit voor een maximale aanwezigheid van de wijkagent in de 
wijken ipv op kantoor. Wat ons betreft zou elk wijkcentrum een plek voor de wijkagent moeten 
krijgen waar hij de mensen te woord kan staan, zijn administratie kan doen en eventueel aangiften 
kan opnemen. Hierdoor is de wijkagent maximaal inzetbaar voor zijn werk in de wijk. Daar zouden 
natuurlijk wijkbeheer en/of buurtcoaches kunnen aansluiten om zo het geheel van wijkbeleving te 
krijgen. 
Politie, handhaving en toezicht zijn zichtbaar aanwezig en weten wat er leeft in de buurten en wijken. 
De wijkagent is een vaste deelnemer bij de gemeenteloketten in de wijkcentra.  
 
Terugdringen uitgaansgeweld. 
In de binnenstad zorgdragen voor minimaal uitgaansgeweld. Dat geweld niet helemaal is uit te 
sluiten als alcohol in de persoon is spreekt voor zich. 
Maar door het horecateam te versterken kan daadkrachtig worden opgetreden.  
 
Aanpakken verkeershufters 
In overleg met de politie meer werk maken van de verkeersveiligheid en van de sociale veiligheid in 
het verkeer. In wijken en buurten wijkagenten inzetten met ondersteuning door handhavers en 
verkeersouders bij de scholen en op thuis-school routes. 
De pakkans van verkeershufters moet omhoog. De burgemeester moet meer prioriteit bepleiten bij 
de politie en wat ons betreft hier ook duidelijke afspraken over maken. 
 
Coffeeshop 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD) is van mening dat er op een bedrijventerrein 
ruimte gemaakt kan worden voor een coffeeshop. Deze dient dan wel zodanig 
te worden gesitueerd dat omliggende bedrijven er geen overlast van hebben. 
Ook kan een doorrijloket voor vermindering van de overlast zorgen. 
Omgekeerd vinden wij dat legale wietteelt moet worden geregeld. En wij 
roepen de burgemeester dan ook op om hier werk van te maken. Door de 
illegale wiet teelt ontstaat de nodige onrust in wijken en dorpen. Vooral door de illegale thuisteelt 
ontstaat brandgevaar en dreigt uitbuiting kwetsbaren. 
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Vervoer gevaarlijke stoffen en vrachtverkeer 
In Doetinchem is het vervoer van gevaarlijke stoffen niet beperkt. Dat betekent dat elke vrachtwagen 
met elke stof overal mag rijden. Wij vinden dat er een duidelijke visie moet komen gevolgd door een 
plan dat uitgevoerd wordt waar wel en niet gereden mag worden met gevaarlijke stoffen. 
Wij vinden dan wel dat dit verbod door de politie wordt gehandhaafd.  
Ook willen wij nadrukkelijk de politie vragen te handhaven op wegen met een vrachtverkeerverbod 
zoals op de Haareweg en de Kruisbergseweg.   
 
Buurtinitiatieven  
Buurtinitiatieven dienen zoveel mogelijk omarmt te worden door gemeente en hulpdiensten.  Vooral 
wijkagenten spelen een belangrijke rol bij buurtinitiatieven. Zij zijn tegelijk klankbord als hoeder van 
de wet voor alle buurtinitiatieven en vormen daarom een belangrijke schakel hiervoor. 
Lokaal belang Doetinchem (LBD) wil in overleg met wijkagenten en wijkteams proberen te bereiken 
dat regelmatig activiteiten worden georganiseerd in een wijk. Hiervoor moet de wijkagent ook de 
ruimte krijgen. De burgemeester moet dit bepleiten bij de politietop. 
 
Vergunning bij/voor evenementen 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD) wil het detailniveau van vergunningen tot een minimum beperken. 
Vooral bij evenementen in buurten en wijken moet het mogelijk zijn zonder een ingewikkeld 
vergunningentraject en tientallen formulieren in te vullen iets te organiseren. 
Zolang de openbare orde niet in gevaar komt en spullen van een ander niet kapot worden gemaakt, 
hoeft niet alles in vergunningen gevat te worden. 
 
Vuurwerk 
In het kader van veiligheid maar ook milieu is er een toenemende discussie over terugdringen 
vuurwerk. 
Lokaal Belang wil dat de gemeente plekken aanwijst waar wel vuurwerk mag worden afgestoken. Ver 
van de plekken waar er overlast ervaren kan worden, denk aan: winkelcentra, seniorencomplexen, 
kinderboerderijen, losloopterreinen, etc. 
Dit is dan ook beter te handhaven. Dit handhaven kan door onze eigen controleurs gebeuren. 
Betekent dat die bekeuringen ook in de gemeentekas kunnen terechtkomen. 
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Verkeer 
 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD) vindt bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde voor economische 
ontwikkeling en toerisme en ijvert daarom voor een optimale bereikbaarheid van de regio, zowel 
fysiek als digitaal.  
Onder fysieke bereikbaarheid vallen onder andere infrastructurele voorzieningen, openbaar vervoer 
en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en winkelcentra.  
Goede digitale bereikbaarheid is cruciaal om de ambities van Smart Werken te realiseren. Voor een 
landelijk gebied als de Achterhoek is digitale bereikbaarheid vooral in het buitengebied belangrijk om 
nieuwe ontwikkelingen binnen de toeristische en agrarische sector een kans te geven. 
Bereikbaarheid is ook van economisch belang omdat bewoners van buiten de Achterhoek die 
makkelijk naar de Achterhoek kunnen komen eerder werk aan nemen in de Achterhoek  en/of 
Doetinchem. Deze werknemers zijn op termijn dan ook weer eerder geneigd naar de Achterhoek 
en/of Doetinchem te verhuizen. 
Studenten van hogescholen en universiteiten die stage willen lopen moeten makkelijk naar de 
Doetinchem en de Achterhoek kunnen komen. Bereikbaarheid werkt dus twee kanten op. 
 
Parkeertarieven zijn natuurlijk een wederkerend onderwerp tijdens veel verjaardagen en 
bijeenkomsten met ondernemers.  
Gezien de drukte op de parkeerplaatsen is de conclusie dat de tarieven niet te hoog zijn.  
Doetinchem moet een uitnodigende stad worden en zorgen voor voldoende parkeerruimte voor 
bezoekers. 
Afschaffen van parkeergeld is geen optie omdat parkeerplaatsen het dichtste bij de winkels en 
centrum door werknemers van de bedrijven worden gebruikt. Bezoekers van het centrum  vinden 
dan alleen parkeerplaatsen verder weg van dat centrum. 
Een andere mogelijkheid is samen met de ondernemers  een teruggave regeling voor parkeergeld in 
te richting bij bestedingen, denk aan een “Deutinchem Card” (bij een besteding in winkel of 
horecagelegenheid wordt voor elke Euro een bedrag bijgeschreven op de card. Parkeerkosten 
kunnen met deze Card betaald worden). Hierdoor kunnen de ondernemers zich onderscheiden en 
door samen te werken ontstaat een aantrekkelijke regeling voor bezoekers van ons centrum. 
 
Infrastructuur 
Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling van 
de Doetinchem en de Achterhoek. Goede en betrouwbare verbindingen via zowel de weg als het 
spoor zijn essentieel. De spoorlijnen Arnhem-Doetinchem-Winterswijk en Winterswijk-Zutphen-
Apeldoorn en de wegverbinding A18/N18 en Zutphen-Doetinchem-Zeddam-Emmerich zijn de 
belangrijkste levensaders voor de Achterhoek. 
Doel is het verkorten van de reistijd van en naar economische centra en hoger onderwijs in de 
omgeving van de Doetinchem en in de Achterhoek, dankzij een snelle hoofdinfrastructuur. 
Doetinchem komt hiermee in het centrum te liggen van goede infraverbindingen in de 4 
windrichtingen. 
Belangrijke projecten in dit kader zijn de opwaardering van de route Europaweg-Liemersweg en 
Energieweg. Alle belangrijke bedrijventerreinen van Doetinchem liggen langs deze vier assen. 
Daarnaast vormt de route A18-Europaweg-Liemersweg-Energieweg het alternatief voor veel verkeer 
dat niet meer over de Missetstraat en Gaswal hoeft. Hierdoor komen de plannen om het centrum te 
koppelen aan de Oude IJssel dichterbij. 
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Fijnmazige bereikbaarheid openbaar vervoer  
Met het project Basismobiliteit realiseert de Achterhoek een (vervoers)voorziening waarbij iedereen 
zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief kan verplaatsen. Het bereikbaar houden van 
voorzieningen is een belangrijke voorwaarde voor het leefbaar houden van een vergrijzende regio. 
Dit kan door alle vormen van vervoer in samenhang te bekijken en 
particuliere initiatieven te omarmen. 
Doel is een betaalbaar regionaal vervoersysteem dat bijdraagt aan 
de leefbaarheid in de Achterhoek, aangezien voorzieningen niet 
meer overal beschikbaar zullen zijn en dus wel goed bereikbaar 
moeten zijn.  
In Doetinchem zijn een aantal voorzieningen van groot belang in 
relatie tot openbaar vervoer. Denk aan het Ziekenhuis (zowel op 
de huidige als op de nieuwe plaats) middelbare scholen en 
bedrijventerreinen. 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD) wil in overleg met de vervoeraanbieders om de tafel om na te gaan 
waar de lijnvoering en de verbindingen geoptimaliseerd kunnen worden. 
 
Fietsers en voetgangers 
Fietsers en vooral voetgangers krijgen meestal weinig aandacht , echter binnen 3 kilometer is lopen 
en tot 7 kilometer is fietsen aantrekkelijk als manier van verplaatsen. 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD) wil daarom het fietsnetwerk maar ook de loop/wandelroutes 
verbeteren. Fietsers voorrang geven waar dat kan maar ook meer zebrapaden voor voetgangers waar 
dat kan/moet.  
Denk bijvoorbeeld aan de oversteek van de Raadhuisstraat in het verlengde van de zaterdagmarkt. 
Was een zebra en nu weer geleidingsstrepen. Voetgangers en fietsers steken door elkaar over en 
auto’s wachten niet meer. Maak van de voetgangersoversteek een zebra  op een verhoging en het is 
wel duidelijk. Eventueel bij de markt op dinsdag en zaterdag extra inzet van de stadswachten om de 
verkeersveiligheid ingoede banen te leiden en de doorstroming op peil te houden. 
Omdat ouderen minder snel zijn bij zebrapaden voetgangersradar aanbrengen waardoor de groentijd 
verlengd wordt als er een langzame voetganger oversteekt. 
Uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s is gewenst. Enerzijds is dit goed in 
het  kader van het milieu, anderzijds is dit goed voor bewoners van onze gemeente en voor het 
toerisme.  Plaatsen waar laadpunten tot recht komen zijn voor het ’t Brewinc, nabij het 
pannenkoekschip, nabij de Gruitpoort maar ook nabij de stadingangen. Zodat uit welke richting men 
ook komt men altijd zijn e-fiets kan parkeren en opladen. 
 
Ook de routes uit Gaanderen, Wehl en het buitengebied moeten worden verbeterd. Zodat er 
doorlopende routes voor fietsende schooljeugd ontstaan. Dit kan ook betekenen dat bepaalde 
scholen moeten verplaatsen omdat dit een veilige bereikbaarheid ten goede komt. 
 
De Achterhoek is een toeristische regio bij uitstek met enorm veel mooie fiets- en wandelroutes. 
Doetinchem moet door zijn fiets- en wandelnetwerk een logisch begin- en eindpunt worden van 
fiets- en wandeltochten. Niet alleen de plannen ihkv het centrum dragen hieraan bij maar ook routes 
van het centrum naar buiten zijn hiervoor belangrijk. 
Lokaal Belang Doetinchem wil in het verkeersbeleid ook nadrukkelijk aandacht vragen voor fietsers  
en voetgangers. 
 
Er zijn nu twee bewaakte fietsenstallingen in Doetinchem. Door meer fietsenstallingen, al dan niet 
bewaakt, in te richten wordt het voor de bezoekers van het centrum aantrekkelijker om met de fiets 
te komen. Je moet de auto niet wegjagen maar wel de fiets aantrekkelijker maken is ons idee. 
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Centraal aansturen en onderling koppelen 
De verschillende systemen zoals verkeerslichten (vri’s), bruggen, parkeersystemen en 
verkeersregelaars dienen op elkaar te worden afgestemd om een goede doorstroming, groene golf, 
te ondersteunen.  
In de normale situatie geldt dit met name voor verkeerslichten, bruggen en parkeersysteem. Bij 
calamiteiten komen daar het centraal aansturen (vanuit de Amphion garage) van verkeersregelaars 
bij. Tijdens evenementen komen daar ook de organisaties van die evenementen en hun 
evenementenregelaars bij. 
Doetinchem moet zich gaan instellen op het sturen van verkeer om de diverse doelstellingen te halen 
en bereikbaar te blijven. 
Dit betekent ook dat er een verkeerskundige visie moet komen hoe wij in Doetinchem omgaan met 
verkeer onder welke condities en op welke momenten van de dag en de week. 
 
Digitale infrastructuur  
Glasvezel op alle bedrijventerreinen heeft voor het bedrijfsleven 
topprioriteit. In het buitengebied glasvezel aanleggen is cruciaal 
voor vele partijen: inwoners, (agrarische) bedrijven, zorgaanbieders 
en scholen. Bijvoorbeeld om zorg op afstand te kunnen bieden en 
boeren hun dagelijks werk te laten doen op hun bedrijven met 
allerlei ICT-toepassingen. Ook voor kwalitatief hoogwaardig, 
modern onderwijs is een snelle internetverbinding noodzakelijk. 
Doelstelling is een optimale en toekomstbestendige ontsluiting van het buitengebied via breedband. 
 
Aanpassen strooibeleid. 
We kunnen in Doetinchem niet elke weg en stoep strooien of sneeuwvrij maken. Burgers hebben 
hierin ook een taak door de stoep voor hun eigen huis sneeuwvrij te maken. 
De hoofd en hulpdienstroutes worden natuurlijk door de gemeente gestrooid. 
Maar in buurten en dorpen kan juist de buurt/dorp zijn kracht tonen door de gladheidbestrijding 
deels zelf te organiseren . Door in de buurt zoutdepots in te richten aan het begin van de winter 
kunnen buren en vrijwilligers daar strooien waar de buurt het belangrijkste vindt. Door de inzet van 
buren en vrijwilligers kan sneller en adequater op meer plekken worden gestrooid. 
 
Vervoer gevaarlijke stoffen en vrachtverkeer 
In Doetinchem is het vervoer van gevaarlijke stoffen niet beperkt. Dat betekent dat elke vrachtwagen 
met elke stof overal mag rijden. Wij vinden dat er een duidelijke visie moet komen gevolgd door een 
plan dat uitgevoerd wordt waar wel en niet gereden mag worden met gevaarlijke stoffen. 
Wij vinden dan wel dat dit verbod door de politie wordt gehandhaafd.  
Ook willen wij nadrukkelijk de politie vragen te handhaven op wegen met een vrachtverkeerverbod 
zoals op de Haareweg en de Kruisbergseweg.   
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Duurzaamheid van milieu en energie. 
 
Rondom en in Doetinchem is het behoud van natuur zeer belangrijk. Wij dragen niet alleen voor de 
huidige generaties, maar zeker ook de voor toekomstige generaties een grote verantwoordelijkheid. 
Met de in ons gebied aanwezige natuur en historische cultuur dient zorgvuldig te worden omgegaan. 
Niet alleen de leefbaarheid voor de toekomstige generaties moet worden gewaarborgd, ook voor de 
economische toekomst is het behoud van natuur, als bron van inkomsten, van groot belang. 
 
Doetinchem Fair Trade gemeente. 
De gemeente heeft met het aanvalsplan Binnenstad aangegeven dat zij 
Fair Trade gemeente wil worden. Met de diverse stedenbanden gaf 
Doetinchem al aan betrokken en begaan te zijn met hen die het slechter 
hebben dan wij.  
Door als gemeente te stimuleren dat de horeca, supermarkten, 
cadeauwinkels, bioscoop, etc.  Fair Trade producten aan gaan bieden in 
hun assortiment is er naast een mooi en eerlijk product ook een 
promotie van hun deze producten en handelswijze mogelijk.  
De gemeente draagt dit ook zelf uit via inkoop van diverse producten, zoals koffie, thee, suiker, etc. 
Daarnaast is een toegewezen ambtenaar die de projectgroep actief begeleidt en ook diverse 
bedrijven, ondernemers van advies voorziet als zij ook willen overgaan naar Fair Trade producten. 
 
Megastallen 
Lokaal Belang Doetinchem is tegen megastallen en intensieve veehouderij. Wij kiezen voor zo 
diervriendelijk mogelijk boeren. Wij willen samen met de omliggende gemeenten in de Achterhoek 
(echter ook eventueel alleen als Doetinchem) de megastallen terugdringen. Wat ons betreft zelfs 
afschaffen in de Achterhoek. Er moet weer worden ingezet op een diervriendelijke veehouderij. De 
dieren die in Nederland gehouden worden dienen naar hun soort eigen gedrag te kunnen leven. Op 
dit moment biedt de biologische veehouderij daar de meeste waarborgen voor. Dit is dit nu nog niet 
optimaal omdat ook daar beperkte mogelijkheden zijn voor het dier om natuurlijk gedrag te vertonen 
toch is dit al een grote stap voorwaarts. Wel dient er voldoende ruimte te zijn tussen de 
verschillende biologische bedrijven zodat er geen concentratie ontstaat en verkapte megastallen. 
 
De achterhoek niet alleen als groenste industriegebied, ook als diervriendelijkste 
landbouwgebied. 
Lijkt ons een enorme (positieve) uitdaging.  
De intensieve en massale veehouderij brengt bovendien grote risico’s met zich mee voor mens en 
dier in de vorm van ernstige epidemieën en dierziekte crises. De recente uitbraken van Q-koorts en 
vogelgriep hebben dat andermaal aangetoond. Door verdergaande schaalvergroting komen het 
cultuur historisch landschap en de gezinsbedrijven onder druk te staan.  
 
Alternatieven voor fossiele brandstoffen 
Lokaal Belang Doetinchem (LBD)  is tegen het boren naar fossiele brandstoffen (waaronder 
schaliegas).  Van belang is dat op innovatieve wijze gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden om 
energie te winnen die efficiënt, duurzaam en betaalbaar is.  
Door projectmatige aanpak van wind en zonne-energie kan de leefbaarheid in de toekomst veilig 
worden gesteld. Ook de toepassing van aardwarmte (warmtepompen) moet worden overwogen. 
Voor een duurzaam milieubeleid is het handhaven van normen voor geluidsoverlast, gezonde lucht, 
veilig natuur- bodem en waterbeheer essentieel. 
Het opwekken van energie door particulieren en bedrijven dient te worden gestimuleerd. 
Bij het bepalen van de plaats van grote windturbines dient te worden gestreefd naar een maximaal 
draagvlak onder de bevolking. 
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Lokaal Belang Doetinchem ziet echter meer in toepassen van 
kleine windmolens. Mensen zouden die per huis of 
woonblok kunnen installeren. 
Met andere overheden moet worden gezocht naar plekken 
voor grootschalige zonnepanelenweiden. Hierbij zeker ook 
bedrijventerreinen in Doetinchem zoals de A18 meenemen 
en hiervoor ook zg “ijskastgronden” gebruiken.  
Bij de verkoop van deze gronden kunnen met een minimum aan extra investering de panelen op het 
dak van het gebouw geplaatst worden als de grond wordt verkocht. 
De AGEM kan hierin een centrale rol spelen. Omdat Doetinchem mede eigenaar is van de AGEM 
hebben wij ook belang bij een positieve bedrijfsvoering binnen de AGEM. 
Door Sité wordt aan hun huurders al de mogelijkheid geboden om zonnepanelen te huren. De prijs 
wordt verrekend in de huur. Wij willen dat het voor alle huurders mogelijk wordt om zonnepanelen 
te huren. Samen met de AGEM moet worden gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk 
huurders de kans te geven om ook zonnepanelen te huren of te kopen. 
 
Waterscheiding 
Samen met woningcorporaties, verhuurders van woningen  en huiseigenaren werken we aan 
afkoppelen van HemelWaterAfvoer (HWA) van het riool. Door de HWA af te koppelen verdwijnt de 
regen in de grond en voorkomt daardoor verdroging. 
Het voorkomt het overlopen van de riolering zowel op straat als in de Oude IJssel. 
Dit hemelwater kan worden gebruikt door het op te vangen in groene stroken, sloten en vijvers in 
buurten en wijken waardoor zelfs nieuwe natuurgebieden ontstaan of vergroten zoals de Zumpe.  
Bewoners kunnen het hemelwater natuurlijk ook zelf gebruiken om bijvoorbeeld toilet door te 
spoelen of in de wasmachine.   
Door het lozen van hemelwater op de riolering te belasten in plaats van een botte tegeltax kan 
afkoppelen worden bevorderd. 
 
Er bestaat al een fonds in Doetinchem (naast een landelijke regeling) om je woning duurzaam te 
maken, de zg duurzaamheidslening. Ook voor non-profit organisaties is een vorm van deze 
gemeentelijke stimuleringslening beschikbaar. 
Als het aan de LBD ligt worden deze regelingen ruimhartiger toegepast zowel qua budget als ook de 
kosten van circulariteit. Door materialen goed uit te kiezen ontstaat er minimum aan afval en kunnen 
deze dus weer hergebruikt worden. 
 
Stadsland en tuinbouw 
Op terreinen waar de komende jaren geen bebouwing van enig soort komt willen we lariksbossen 
aanplanten of eventueel andere duurzame beplanting. Hiervoor zijn heel goed overhoeken of 
braakliggende terreinen te gebruiken. Deze bossen zijn binnen 10 jaar rendabel. De fractie heeft hier 
in het verleden middels een motie al eerder om gevraagd. 
Daarnaast liggen er in de bebouwde kom ook allerlei mogelijkheden voor hergebruik van gebouwen 
voor kassenteelt. Deze vorm van stadslandbouw kan bijdragen aan een hergebruik van leegstaande 
gebouwen en aan duurzame ontwikkelingen. 
 
Het blijkt dat tegenwoordig bij ieder woonadres in ons land 
jaarlijks 34 kilo aan reclamefolders in de brievenbus vallen 
Een groot deel hiervan gaat ongelezen naar het papierafval. 
Wij stellen voor dat in Doetinchem de reclamefolders digitaal 
worden aangeboden. Wil iemand de folders toch op papier 
hebben dan dient een Ja-sticker op de brievenbus geplakt te 
worden. Dit scheelt 90% van de folders. 
Hiervoor dient wel de APV aangepast te worden. 
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Economie en ondernemerschap 
 
Zwakkeren, statushouders en ouderen dreigen in toenemende mate de dupe te worden ondanks dat 
wij uit  de economische recessie zijn. Daarom moeten er extra initiatieven komen om werknemers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt en oudere werknemers, die werkloos zijn geworden, zo snel 
mogelijk weer in het arbeidsproces op te nemen. Wij willen voorkomen dat hele generaties voor het 
arbeidsproces verloren gaan. Herintreders en zij-instromers moeten worden bevorderd door hen 
extra te ondersteunen en stimuleren. Dit combineren met intredende statushouders kan worden 
voorkomen dat bedrijven te lang met onvervulde vacatures blijven zitten. 
Stimulering van omscholingsprogramma’s, participatie in zogenaamde Start Smart programma’s, en 
een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is essentieel. 
 
Bevorderen (kleinschalige) ondernemerschap 
Vooral het bevorderen van kleinschalige bedrijvigheid, bijvoorbeeld IT- en/of innovatieve bedrijven 
die aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en die zorgen voor werkgelegenheid is van belang. 
Wij zijn voorstander van versterking van het subsidiebeleid voor startende innovatieve 
ondernemingen, waarbij de inschakeling van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
rol speelt. 
De meeste ondernemingen beginnen thuis. Vaak kleinschalig met één of twee medewerkers. Door 
een goede digitale infrastructuur worden beginnende ondernemers veel beter op weg geholpen. 
Door lege panden en bedrijfsruimten kleinschalig in te richten en als kleine eenheden te verhuren 
krijgen deze ondernemers de kans om met weinig aanloop kosten te beginnen. Wat een stimulans is 
voor het succes van zo’n kleine onderneming. 
 
Iedereen moet mee kunnen doen 
- Wij willen herintreders en zij-instromers stimuleren. De gemeente dient actief in te zetten op 

bijscholing of omscholing. In overleg met bedrijven dient er een overzicht te komen van vacatures 
die kansrijk zijn voor zij instromers. 

- In het eigen personeelsbeleid dient de Gemeente een minimum quotum in te stellen voor het 
aanstellen van ouderen, vrouwen, statushouders en minder validen. 

- Op diverse plekken in het land nemen mensen met weinig inkomen het initiatief om via eigen 
coöperatieve activiteiten hun (inkomens)positie te verbeteren. Het gaat om kleinschalige 
(buurt)economische activiteiten die in samenwerking worden opgezet door mensen die eigen 
zeggenschap hebben over het initiatief.  
We noemen deze initiatieven sociale coöperaties, waarbij we meteen aantekenen dat niet alle 
initiatieven de juridische vorm van een coöperatie hebben aangenomen. Ze laten zich inspireren 
en leiden door het coöperatieve denken en doen.  
Een Sociale Coöperatie is een organisatie van burgers met lage inkomens gericht op het 
bevorderen van zelfredzaamheid. Ondernemerschap staat in het teken van zélf activiteiten 
ontplooien. De leden kunnen sámen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn. Als 
voorbeeld www.katapultenco.nl die in Doetinchem net is begonnen. 
Een Sociale Coöperatie biedt mensen in kwetsbare posities de kans om in collectief verband 
activiteiten te ontplooien en zelfredzamer te worden. Samen creëren ze nieuwe ruimtes: 
• ruimte om inkomen te verwerven; 
• ruimte voor meer werk dicht bij huis; 
• ruimte om het gat te dichten tussen beschikbare tijd & onbenut talent. 
Het samenwerken met het Centrum Voor Jonge Ondernemers ( CVJO) zou de succes kansen voor 
beide organisaties vergroten. Lokaal Belang Doetinchem wil zo mensen de kans geven hun eigen 
situatie te verbeteren. 

 
 

http://www.katapultenco.nl/
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Economisch aanvalsplan 
De plannen om de oevers van de Oude IJssel meer te betrekken bij de binnenstad is ook een goede 
stap in het kader van het aanvalsplan binnenstad. Dit aanvalsplan heeft de fractie ingediend in 2012. 
Door deze plannen wordt de binnenstad van Doetinchem nog meer aantrekkelijk voor ondernemers 
en dan dus ook weer meer voor bezoekers. Door activiteiten te organiseren en ludieke 
ondernemersacties wordt weer reclame gemaakt voor Doetinchem als een goede winkelstad. 
Activiteiten tussen Oude IJssel en winkelgebied zoals de strandtenten, concerten en evenementen 
dragen juist weer bij aan de uitgaansnaam van Doetinchem. Hierdoor komt een dagje Doetinchem, 
boodschappen, winkelen en uitgaan, weer dichterbij. Dit betekent ook dat er moet worden 
nagedacht over waar parkeren, waar boodschappen doen, waar flaneren. Maar ook waar bv 
openbare toiletten moeten zijn. Waar parken moeten zijn.  Kortom hoe bereiken we een zo attractief 
mogelijke combinatie in de binnenstad.  
Zowel in Iseldoks2 als aan de andere kant van de oude brug komen aanlegplaatsen voor schepen. Het 
is belangrijk voor Doetinchem aan het water dat er verbindingen komen naar de aanlegplaatsen bij 
Isseldoks2 en de ligplaatsen aan de andere kant van de brug. 
Wat LBD betreft mogen de winkels alle zondagen open. Wij laten dit over aan de ondernemers. 
Ervaringen in andere steden leert dat de ondernemers gezamenlijk afspraken gaan maken wanneer 
wel en wanneer niet open te zijn. Zij weten tenslotte het best wanneer hun kopers/bezoekers 
komen. 
 
Doetinchem een van de trekkers van de Achterhoek. 
Doetinchem noemt zich de hoofdstad of centrum van de Achterhoek. Hoewel dit klinkt als 
grootspraak kunnen wij dit waarmaken  in Doetinchem. Niet door arrogant hoofdstedelijk gedrag of 
desinteresse maar juist door daden van een sterk Doetinchem in het belang van de Achterhoek. 
Wij moeten niet afwachten en dicteren maar het voortouw nemen. 
 
In de Achterhoek wil Lokaal Belang Doetinchem (LBD) 
nauwere samenwerking tussen overheden en alle andere 
betrokkenen in de grensstreek stimuleren.  
Grensoverschrijdende werkplekken dienen onder de 
aandacht gebracht te worden. Samen met de regio kan 
Doetinchem zich inzetten voor een betere voorlichting over  
randvoorwaarden bij grensoverschrijdend werken. 
 
Uitbreiding van bedrijventerreinen dient in het kader van natuurbehoud en leegstand van bestaande 
bedrijventerreinen kritisch te worden beoordeeld op nut en noodzaak. Voorlopig is er een overschot 
aan bedrijventerreinen. In Doetinchem hebben we met de A18bedrijventerrein een ideaal 
bedrijventerrein voor bedrijven die in het centrum willen zitten met goede verbindingen naar alle 
windrichtingen. Dit bedrijventerrein is van vier gemeenten. Doetinchem moet het voortouw nemen 
om in ieder geval binnen de gemeentegrenzen van deze vier gemeenten bedrijven die nu knel zitten 
of in het buitengebied zitten te laten verhuizen naar het A18 Bedrijvenpark.  
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Sport 
 
Sporten is belangrijk voor jong en oud. Inderdaad. Vooral jongeren en ouderen moeten meer 
sporten. Wij bepleiten extra inspanningen om nog meer jongeren en ouderen aan het sporten te 
krijgen. De Sportservice Doetinchem doet al veel goed werk. Maar zou veel meer bekendheid 
moeten krijgen.   
 
Natuurlijk moet het bewegen voor ouderen ook aangemoedigd worden. Meer en goed bewegen is 
goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Vooral de combinatie met buiten moet worden 
gezocht. Te denken valt aan simpele oefen (fitness) apparaten die in verschillende parken en tuinen 
kunnen worden opgesteld, zoals aan de Ed. Schilderinkstraat. 
Ook hier kan de  Sportservice Doetinchem een positieve rol spelen. Sportservice is al actief in de 
dorpen en wijken, maar dit zou, wat LBD betreft, veel meer mogen. 
 
Het accommodatiebeleid is erop gericht dat verenigingen zelf de accommodaties beheren. Maar dit 
betekent wel dat alle verenigingen op een complex moeten kunnen meedoen en dat de verenigingen 
ook middelen mogen vinden om dit te doen. Denk aan verhuur aan een kinderopvang op de 
momenten dat er niet gesport wordt. 
 
Topsport 
De vele topsporters en topclubs zijn een uithangbord voor Doetinchem en de vele sporten in onze 
gemeente. Zij vormen daarmee goede ambassadeurs voor topsport in onze gemeente. 
Het is daarom belangrijk beleid, topsportbeleid te ontwikkelen om deze sporters en clubs maximaal 
te ondersteunen en om de jeugd achter het scherm weg te krijgen en te laten sporten. 
  
Daarnaast is de sportopleiding aan het Graafschap College innoverend en steeds zoekend naar de 
perfecte opleiding. Ons ultieme doel is een combinatie van alle verenigingen, bedrijven en 
sportservice die Doetinchem breed zo veel mogelijke sporten uitdragen en aanbieden 
Iedere inwoner van de gemeente Doetinchem moet de mogelijkheid krijgen om te kunnen sporten 
(Meedoen arrangement). Hiervoor kunnen vanuit de sportverenigingen ambassadeurs langs scholen 
gaan voor clinics en worden er tijdens de buitenschoolse opvang sport aangeboden.  
Om kennis te maken met de diverse sporten en om in beweging te zijn.  
Hierin kan ook het Graafschap College een rol spelen samen met het Sportbedrijf en Sportservice 
Doetinchem. 
 
Wij zijn voorstander van goede gymlessen voor de basisschoolleerlingen, net als verplichte 
zwemlessen. Omdat dit landelijke regelingen betreft, kunnen wij dit alleen regelen via de instanties 
die hierboven al genoemd zijn. En dit is ook onze inzet: tijdens de BSO zwemlessen en kennismaken 
met de diverse sporten die onze gemeente rijk is. 
Bij DZC’68, VIOD en VVG’25 is een BSO al gecombineerd met het sportprogramma, dit zal verder 
uitgerold moeten worden en (financieel)ondersteunt vanuit de gemeente. 
Bijvoorbeeld bij een tennis-, hockey- of rugbyvereniging of mogelijk zelfs op stadion de Vijverberg 
(die laatste is multifunctioneel en daar zouden diverse sportthema’s uitgewerkt kunnen worden). 
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Recreatie en toerisme 
 

Lokaal Belang Doetinchem (LBD) vindt dat sport, recreatie en cultuur grote invloed hebben op de 
kwaliteit van het bestaan. Dit moet voor iedere inwoner van onze gemeente bereikbaar zijn. Middels 
het Meedoen Arrangement kunnen inwoners al gebruik maken van diverse faciliteiten die onze 
gemeente te bieden heeft. Wel is het nodig dat aan dit soort regelingen meer bekendheid wordt 
gegeven. 
Een aandachtspunt is nog wel de groep invaliden. Het meedoen arrangement maakt hiervoor niet 
apart onderscheid. Deze groep heeft echter wel andere hindernissen te overwinnen om “gewoon” 
mee te doen. Lokaal Belang Doetinchem wil dat ook mensen die beperkingen hebben kunnen 
meedoen. 
 
Toerisme 
Toerisme is voor onze gemeente vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt zeer belangrijk. Wij 
zijn voorstander van het bevorderen van toerisme door een duidelijke scheiding in boodschappen, 
winkelen en uitgaan. 
Het moet vanzelfsprekend zijn om een dagje Doetinchem te doen. Wat betekent dat men er de 
boodschappen haalt, daarna gezellig gaat winkelen en blijft hangen in het cultuurdeel. 
Daarbij moet er ook gekeken worden naar de zondag openstelling van de supermarkten en winkels in 
ons centrum, zeker in de zomermaanden als het toerisme op zijn hoogtepunt is. De winkelier moet 
kunnen kiezen of die open wil.  
De plannen die er nu liggen vanuit het Aanvalsplan Binnenstad zijn een mooi begin van wat straks 
‘een dagje Doetinchem doen’ wordt.  
Recreatie langs de Oude IJssel is enorm belangrijk om de aantrekkelijkheid van Doetinchem te 
bevorderen. Wat ons betreft mag zelfs de Gaswal verdwijnen voor een mooie boulevard. 
Dit kan ook als omliggende wegen zoals Europaweg, Liemersweg, Energieweg, Keppelseweg  zijn 
opgewaardeerd. 
 
Samen met de Achterhoekse musea stimuleren wij in Doetinchem en de regio een arrangement met 
een combi van bezienswaardigheden in deze regio en het openbaar vervoer en fietstochten. 
Er is een mooi aanbod maar men gaat niet zoveel keer entree betalen.  
Door deze toeristenkaart (al la Berlijn) aan te bieden ontstaat een aantrekkelijk combi om de 
Achterhoek te bezoeken. 
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Scholen en opleidingen 
 
In Noord is Het Noorderlicht geopend. Een IKC (Integraal Kind Centrum) waar alles aanwezig is voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Door de terugloop in kinderen zal steeds meer een bundeling van kind 
activiteiten plaats vinden. Daarom moet nadrukkelijk worden gekeken naar de samenvoeging van 
kindactiviteiten zodat levensvatbare kindcentra ontstaan. 
Deze IKC’s kunnen dan samen met andere wijkvoorzieningen zoals gemeenteloket, zorgloket, 
buurtzorgloket enz  de spil wordt in een wijk .  
 
Samenvoegen middelbare scholen. 
Door de terugloop van kinderen zullen de drie middelbare scholen in Doetinchem moeten 
hergroeperen.  Dit biedt de kans om de nieuwe school of scholen naast het openbaar vervoer 
knooppunt (station)  op het terrein van Laborijn (voorheen WEDEO) te bouwen. Het grootste deel 
van de scholieren komt met openbaar vervoer en kan dan direct vanaf (bus)station oversteken naar 
school.  
Door deze nieuw school zodanig te bouwen dat delen, bij verdere terugloop van kinderen, afgestoten 
en herbestemd kunnen worden kiezen we voor duurzaamheid. Natuurlijk wordt deze school dan 
circulair gebouwd zodat zelfs bij afbreken de bouwstoffen niet verloren gaan. 
  
Stage en afstudeerplaatsen 
De Achterhoek moet de stageplaatsaanbieder van Nederland 
worden. Een 60 tal bedrijven is bij elkaar gaan zitten en heeft 
hiervoor de eerste stappen gezet. Doetinchem moet dit initiatief 
ondersteunen door zelf voldoende hoogwaardige stageplaatsen 
aan te bieden maar ook in Achterhoekverband hiervoor te ijveren. 
Naast stageplaatsen zijn afstudeerplaatsen absoluut noodzakelijk. 
Veel nieuwe medewerkers worden gevonden door afstudeerders 
een baan aan te bieden. 
 
 Het platform onderwijs-arbeidsmarkt kan een belangrijke rol 
spelen in de samenhang scholen, stage en afstudeerplaatsen en 
bedrijven. Belangrijk is dat de scholen die lessen aanbieden die de 
bedrijven nodig vinden bij hun nieuwe werknemers.  
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Kunst en cultuur 
 
 Volgens Salvador Dali:  “ Kunst en kunstenaars moet je niet subsidiëren. Subsidie maakt lui en laat de 
creativiteit van de kunstenaar opdrogen.”  
Lokaal Belang Doetinchem (LBD) vindt dat kunst en cultuur naast een persoonlijke groei ook een 
economisch effect hebben. Dat betekent dat we rustig mogen (laten) investeren in kunst en cultuur 
maar dat er dan wel altijd een businesscase er aan ten grondslag moet liggen. 
Wij vinden namelijk dat kunst en cultuur zichzelf zoveel mogelijk moeten kunnen bedruipen zonder 
overheidsbemoeienis of subsidies 
 
Om het besef in Doetinchem aangaande cultuur en historie te vergroten stellen wij voor om te 
investeren in de canon van Doetinchem. In Doetinchem is het nodige bewaard gebleven al hoewel 
we dat jammer genoeg goed verstopt hebben in archieven en achter muren. Laten we weer zichtbaar 
maken. 
 
Lege etalages 
In de vorige periode hebben wij de etalagemotie ingediend. De gemeente spant zich in om 
kunstenaars lege etalage te laten vullen zodat zij een plek krijgen om hun kunst te etaleren en 
eventueel te verkopen. 
 
Platform 
De samenwerking tussen Gruitpoort, Amphion en muziekschool moet verder worden uitgebouwd 
met andere culturele instellingen zodat in Doetinchem er één platform ontstaat en het aanbod 
optimaal op elkaar kan worden afgestemd 
Lokaal Belang Doetinchem kan zich voorstellen dat het gebouw Gruitpoort wordt verkocht om een 
deel van de frictiekosten op te brengen. De activiteiten van de Gruitpoort kunnen prima gehuisvest 
worden in de muziekschool, Amphion en de wijkcentra. Hierdoor gaan de activiteiten naar de 
mensen toe. Dit betekent dat de organisatie blijft (eventueel afgeslankt) bestaan om de activiteiten 
te ondersteunen. Het fuseren dient wel een bezuiniging op het management op te leveren. 
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Financiën en de gemeente 
 
Lokaal Belang Doetinchem(LBD) streeft naar gezonde gemeentefinanciën. Dit betekent naar ons idee 
dat er een evenwichtige begroting is en een reserve die groot genoeg is om tegenvallers op te 
vangen. Dit betekent wel dat de risico’s die de begroting bepalen goed in beeld moeten zijn. 
Er mogen ook geen veel te hoge overschotten of reserves zijn. Dit betekent dat er veel aandacht aan 
ramingen moet worden besteed en al helemaal mogen er geen tekorten ontstaan waardoor 
voorzieningen verdwijnen. 
Wij kiezen ervoor om bij bezuinigingen eerst de efficiency en verdiencapaciteit van de gemeente te 
vergroten teneinde belastingverzwaringen en het verhogen van de OZB te vermijden. De OZB willen 
wij alleen de inflatiecorrectie toepassen en niet gebruiken om gaten in de begroting te dichten. 
Andere belangrijke uitgangspunten zijn: 

• (Financiële) voorzieningen treffen voor Doetinchemmers tot op 120% van het minimum. 
• Sluitende begroting. Niet leven op de pof. 
• Kiezen voor op peil houden van dienstverlening in de wijken. Dit is met name van belang 

voor ouderen  en minder mobiele Doetinchemmers. 
 

Stimuleren lokale economie als gemeente 
Het stimuleren van de lokale economie en de lokale bedrijven is een belangrijk punt voor Lokaal 
Belang Doetinchem (LBD). Door slimme EMVI (zie aanbestedingen) voorwaarden kunnen lokale 
bedrijven zich onderscheiden. Het moet mogelijk worden voor lokale bedrijven om aanbestedingen 
van de gemeente te verkrijgen. 
 
Afschaffen hondenbelasting 
De belasting op honden afschaffen. Dit kan omdat het innen van deze belastingen en het controleren 
hierop veel geld kosten aan ambtelijke uren. Moet er dan helemaal geen controle zijn? 
Door de controles te veralgemeniseren kunnen opruimheffingen worden uitgeschreven wat weer als 
voordeel heeft dat door het fiscaliseren het geïnde heffingsbedrag in Doetinchem blijft. 
 
Gemeentelijk belasting in abonnementsvorm 
Gemeentelijke belastingen bestaan uit veel delen. Niet alle burgers en ondernemers vallen altijd 
onder alle belastingdelen. Door nu gemeentelijke belastingen in delen als een abonnement aan te 
bieden kan meer maatwerk worden geleverd. En worden ondernemers en bewoners van 
Doetinchem niet onnodig aangeslagen. Dit scheelt ook weer bezwaarschriften. 
  
Een permanente uitdaging blijft het verminderen van het aantal regels en het voorkomen van 
onnodig toezicht. Omgekeerd vindt Lokaal Belang dat de raad weer een belangrijke vinger in de pap 
moet krijgen. Niet op stoeptegelniveau. Maar veel zaken zijn nu aan het college gedelegeerd, 
bijvoorbeeld vergunningen fysieke leefomgeving (WABO). Lokaal Belang Doetinchem wil zich de 
komende periode sterk maken om een goede afweging in de delegaties te verkrijgen. Opdat het 
college haar werk kan uitvoeren maar ook de raad voldoende zeggenschap houdt. 
 
Inhuur externen 
De inhuur van externen moet tot een minimum worden beperkt. Alleen waar deze kennis te duur is 
om zelf in huis te hebben kan het nuttig zijn externen  in te huren. 
Ook binnen projecten die een begin en einddatum hebben kan het nuttig zijn een flexibele schil in te 
huren. Beter is het werk uit te besteden als producten waardoor een betere scope- en 
budgetmanagement mogelijk is. 
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Vergunningen en plannen gemeente weer in het huis aan huisblad. 
Om het werk van de gemeente transparant en helder te laten zijn en mensen niet te overvallen met 
voornemens zoals bestemmingsplannen vindt LBD dat alle besluiten en vergunningen die verleend 
worden en invloed hebben op buren en/of omgeving weer op de gemeentepagina moeten worden 
vermeld. 
 
Referendum of het meepraten van burgers 
LBD vindt het een goede zaak dat er voor belangrijke punten die veel ophef veroorzaken in wijken en 
buurten en burgerraadpleging plaats vindt.  Niet voor elke scheet en drie knikkers maar belangrijke 
onderwerpen die heel Doetinchem of de hele wijk kunnen raken. Wat de LBD betreft mag er dus ook 
een wijkraadpleging worden ingesteld. Nog beter is het natuurlijk om voor aan in het planproces al 
de burgers en omwonenden te betrekken. 
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