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A

Openbare adviesnota's

A.1

advies vaststellen projectplan Flora23
Directe aanleiding om de openbare ruimte opnieuw in te richten is de vervanging van
59 eengezinswoningen in wijk de Ooi door Stichting Woonservice IJsselland (project
Flora 23). De herinrichting wordt aangegrepen om gelijktijdig de weg en riolering daterend uit de beginjaren ’60- aan te pakken. In bijgevoegd projectplan wordt het
proces beschreven om van initiatief tot uiteindelijke realisatie te komen.
Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen):

1. In te stemmen met bijgevoegd projectplan voor de herinrichting van de
onbebouwde omgeving rondom woningbouwproject Flora 23

A.2

SCBD subsidie 2022
Stichting Centrum Belang Doesburg heeft conform de uitvoeringsovereenkomst een
subsidieaanvraag en begroting 2022 ingediend. In het licht van de
professionaliseringslag van het bestuur van SCBD in 2021, de coronacrisis gedurende
de laatste 2 jaar en de vitalisering van het kernwinkelgebied de komende periode
(Vitale Binnenstad) wordt het college wordt gevraagd in te stemmen met een
voorlopige subsidie 2022 van € 50.721,=
Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen):

Het college wordt gevraagd in te stemmen met een voorlopige subsidie 2022 van €
50.721,=
In stemmen met eenmalig toekennen van 25.000 .
A.3

Herbestemmen € 50.000,- subsidie silhouet Hoge Linie
Stichting Doesburg Vestingstad heeft in januari 2021 een subsidie van € 50.000, - in
het vooruitzicht gesteld gekregen ten behoeve van het realiseren van een silhouet van
het voormalig wachtershuisje in het gebied Fort Bretagne op de Hoge Linie. Nu blijkt
dat het niet haalbaar is dit silhouet te realiseren. De stichting krijgt de financiering niet
rond en ook de eigenaar van de Hoge Linie, Staatsbosbeheer, heeft geen akkoord
gegeven op de plannen. De stichting ziet daarom af van het plan voor het silhouet en
stelt voor om het budget op een andere wijze voor andere kunstwerken in te zetten.
Denk hierbij aan het kunstwerk “Beukelszoon” aan de Contre Escarpe en het Homan
kunstwerk ook wel “retourtje Doesburg” genoemd.
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Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen):

1. De in het vooruitzicht gestelde subsidie van € 50.000,- aan Stichting Doesburg
Vestingstad op formele gronden niet verlenen omdat het project niet haalbaar
blijkt;
2. Het bedrag weer beschikbaar te stellen ten behoeve van het project Beleef de
Linies voor nog nader te bepalen doeleinden;
3. Niet in te stemmen met het voorstel van stichting Doesburg Vestingstad om het
bedrag van 50.000 euro te herbestemmen voor andere kunstwerken;
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