
Combineer!

Aan de stamtafel zijn ze er uit: voorzieningen 
houd je overeind door te combineren. Het 
zwembad zoekt nieuw publiek: een sport-
school bij het zwembad in, of een fysiothera-
peut wellicht?  Ook bij andere voorzieningen 
zitten ondernemers in de dop: combineer de 
opvang van kinderen en ouderen, dat scheelt 
personeel. Gebruik de sportkantine of kerk 
als dagopvang, dat scheelt een gebouw. 
Onenigheid is er wel hoe deze kruisbestuiving 
aan te jagen: gaat het vanzelf of moet de 
gemeente een handje helpen? 

Activeer!

Afgaand op wat de ruimtelijke structuurvisie 
bij iedereen los maakt, heeft Doesburg ge-
noeg energie om zelf met de stad aan de slag 
te gaan. De brainstorm in het café brengt 
‘reuring’ in de buurt, bij de wensboom en 
op het schoolplein spreekt men elkaar over 
de toekomst aan. Een café bezoeker vat het 
samen: ontmoetingen zijn het bindmiddel in 
de samenleving, dat zullen we in de toekomst 
hard nodig hebben’. Een ander vult aan: leven 
in de brouwerij creëert een hechte buurt, dat 
is voor ouderen een ‘must’. Voor hulp zijn ze 
straks immers op hun omgeving aangewezen. 
Maar, vraagt iemand aan de stamtafel: hoe 
krijgen we iedereen zover om naast voor 
zichzelf ook voor de buurt te zorgen?

Stimuleer de zelfvoorzienende buurt

Voorzieningen

Kies!

Als de jongeren het  voor het zeggen zouden 
hebben, kwam er meer ruimte voor sport 
en vooral voor voorzieningen waarvoor ze 
naar andere steden moeten gaan zoals een 
disco of een bioscoop. In het inspiratiecafé 
lopen de meningen uiteen, de één droomt van 
nieuwe voorzieningen zoals een middelbare 
school of een nieuw scoutinggebouw, de an-
der maakt zich zorgen over het voortbestaan 
bestaande voorzieningen zoals het zwembad 
en de basisscholen. Aan de stamtafel trekt 
men aan de bel: we worden grijs en het aan-
tal inwoners krimpt. Kies daarom zorgvuldig 
welke voorzieningen Doesburg moet bieden. 

Plaats!

Aan de bar verdeelt men de koek: ‘Iedere wijk 
een jongerencentrum 0313’ en ‘sportvoor-
zieningen dichtbij kinderen’. ‘Vergeet niet de  
spreiding van de basisscholen’, gooit  een 
ander in de groep: Eén in de Binnenstad, één 
in de Ooi en één in de Beinum. Het verdelen 
houdt wel een keer op. Zo brengt de sport-
hal Beumerskamp  leven in de brouwerij. 
Die moet gewoon op de Beinum blijven en 
is niet te spreiden over de stad . Net als 
de bibliotheek, alleen hoort die nu thuis in 
het centrum of is centraal op de Linie juist 
handiger?  De beste locatie van de voorzie-
ningen, daar werd in het café nog lang over 
nagepraat.

EXPEDITIE DOESBURG 2030
OP ZOEK NAAR DOESBURGS GOUD
Volg de expeditie van de toekomstverkenners op weg naar een ruimtelijke structuurvisie. De eerste ideeën zijn verzameld en mede op basis van alle 
bijdragen is deze brochure gemaakt om inspiratie op te doen voor de toekomst. Welke ‘reisbestemmingen’ gaat Doesburg hier uit kiezen en hoe daar 
te komen? Dat toekomstbeeld moet nog scherper, dus stap zelf ook weer in de expeditie en denk mee over de voorzieningen op het gebied van 
cultuur, sport, welzijn, onderwijs in Doesburg 2030.

INSPIRATIE UIT HET CAFE, VAN DE SCHOOL EN UIT DE BOOM
Waar haalt de Doesburg de mosterd in 2030? Geen twijfel over mogelijk dat dit in de stad zelf is. Maar niet alles is zo duidelijk voor de toekomstver-
kenners. Wie maken er in Doesburg in de toekomst gebruik van de voetbalvelden, het zwembad, de bibliotheek, jongerencentrum 0313, scholen en 
verzorgingshuizen? Welke nieuwe voorzieningen zijn er en vooral  waar zijn deze voorzieningen in Doesburg te vinden? Hiervoor zijn ideeën opge-
haald in een inspiratiecafé, op basisscholen en in de wensboom. Talloze bijdragen kwamen binnen, waarvoor nogmaals dank! Elk idee blijft bewaard, 
maar voor het overzicht zijn de ideeën gebundeld in de volgende wegwijzers voor de expeditie.

Kies!
Combineer!
Plaats!
Activeer!

Ter voeding van de verdere discussie, maar zonder een idee tekort te doen, is in de binnenzijde van de brochure een mood-board te vinden van de 
meest in het oog springende ideeën voor Voorzieningen. Welke ‘reisbestemming’ kies jij?

VRAGEN VOOR DE TOEKOMST

Een ‘reisbestemming’ kiezen begint met een eerste gevoel, dat moet goed zijn. Wat past, kijkend naar het 
mood-board in de binnenzijde, het best bij Doesburg? 

En, een keuze gemaakt? Of stond er misschien iets niet bij? In beide gevallen kan het helpen de wegwijzers 
nader te verkennen. Wat betekent het voor Doesburg als we die kant op gaan en wat is er nodig om daar te 
komen? Dit mag voor de gemeente als geheel, maar ook per wijk of straat. 

Deze verdere verkenning  gebeurt tijdens de thema-avond. Ter voorbereiding hieronder meer reisinformatie. 

Bepalen aanbod
Dit is een verkenning van de gewenste voor-
zieningen. Ga op zoek naar de voorzieningen 
die minimaal nodig zijn om plezierig te wonen 
als jongere, gezin of oudere. Heeft Doesburg 
ook specifieke voorzieningen, bijvoorbeeld 
voor een bepaalde doelgroep of met een 
regionale functie? 
Inspiratietip: Zet de vergrijzing in Doesburg 
de toon voor de benodigde voorzieningen?

Welke bestaande voorzieningen zijn onmis-
baar, maar vragen een aanpassing om ze 
te kunnen behouden? Welke voorzieningen 
mist Doesburg vergeleken met een stad van 
vergelijkbare grootte? 

  
Welke nieuwe voorzieningen zijn erbij geko-
men? Hoe heeft het voorzieningen aanbod 
zich ontwikkeld? 

Combineren is ondernemen
Verken de mogelijkheden  voor  kruisbestui-
ving van voorzieningen met andere functies. 
Maak combinaties met andere voorzieningen 
of met commerciële functies. Welke zijn het 
meest kansrijk en hoe kan het maken van 
combinaties makkelijk worden gemaakt? 
Inspiratietip: zet de buurtacademie, met een 
taalwerkplaats, loopbaanwinkel, vrijwilligers-
organisaties onder één dak, de toon voor 
het behouden van voorzieningen door slim te 
combineren?

Welke voorzieningen moeten worden 
behouden door ze te combineren met andere 
functies?

Welke verrassende combinaties aan voorzie-
ningen en andere functies zijn ontstaan? Was 
hiervoor nieuwbouw nodig? Wat was de rol 
van de gemeente?

Slimme spreiding
Onderzoek wat de ideale plekken voor 
voorzieningen zijn. Ga kijken wat elke wijk zelf 
nodig heeft en wat centraal in de stad zou 
moeten komen. Bezoek  de huidige locaties 
en bepaal of ze daar goed zitten, of dat een 
herinrichting of verhuizing nodig is. Zijn er 
ook voorzieningen te behouden door ze te 
concentreren op één plek?  
Inspiratietip: is één centrale vestiging zoals 
de bibliotheek en 0313 toonaangevend voor 
de toekomst of juist een spreiding over 
meerdere locaties zoals de sportzalen en 
scholen?

Waar is gebrek aan voorzieningen? Welke 
voorzieningen liggen op een onhandige 
locatie? 

Is de spreiding van voorzieningen veran-
derd? Heeft elke wijk wat wils, of is gekozen 
voor samen sterk op een enkele plek? 

Ontdek welke eisen de participatiesamenle-
ving aan de woonomgeving stelt. Bepaal wat 
er in een buurt nodig is om voor elkaar te 
kunnen zorgen en hoe de buurt voorzieningen 
zelf in stand houdt. Kijk specifiek vanuit zorg-
vragers zoals ouderen. Welke voorzieningen 
hebben zij in de directe nabijheid nodig en 
wat is de rol van winkels, speeltuintjes, 
schoolpleinen voor deze doelgroep? Kijk ook 
naar het verschil tussen gespecialiseerde 
ouderencomplexen met zorgruimtes of een 
woonomgeving met menging aan woning-
types.
Inspiratietip: zet het project SOOSiaal 
de toon voor de zorgzame buurt van de 
toekomst?

Welke plekken bieden uitgelezen kansen voor 
een zelfvoorzienende buurt? Waar is een 
verbetering van de leefomgeving nodig voor 
ouderen en hulpvragende inwoners?

Welke aanpassingen zijn in de woonomgeving 
gedaan voor een zelfvoorzienende buurt? 
Op welke plekken wonen de meest tevreden 
ouderen?

En om te voorkomen dat we iets over het hoofd zien is er uiteraard de mogelijkheid bestemmingen te 
combineren of er zelf een toe te voegen: welke overige ‘reisbestemmingen’ zijn er op het gebied van 
Voorzieningen en Doesburg? 

Aan de hand van de reisinformatie bereiden de toekomstverkenners zich voor op de volgende stap in 
de expeditie: de te volgen koers. Reis mee en bepaal ook het  toekomstbeeld voor de Voorzieningen in 
Doesburg 2030.
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