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Vragen en antwoorden over project Vitale Binnenstad (17 september 2019) 

Indeling vragen: A = Algemeen; U = Uitvoering; V = Verkeer; P= Parkeren; S= Supermarkten; R = Riolering; M = Medegebruik openbare ruimte ná herinrichting; T = Toilet 

Cat. Vraag: Antwoord: 

 Wat voor besluit heeft de Gemeenteraad genomen over de 

seizoenafsluiting van het kernwinkelgebied? 

De gemeenteraad heeft aangegeven tijdens de behandeling van de Meerjaren 

Investerings Agenda (MIA) dat er wat hen betreft een afsluiting moet komen van 27 

april tot 1 oktober. De wijze van afsluiten en de hierbij te hanteren venstertijden zijn 

uitvoering. Het college wil hier graag verder over in gesprek met ondernemers en 

bewoners. 

 Is het gemeentebestuur zich ervan bewust dat voor sommige 

bedrijven het noodzakelijk is dat zij te allen tijde bij hun zaak moeten 

kunnen komen met de auto. Hoe gaat het college dit oplossen? 

De gemeente gaat hierover graag met ondernemers en anderen in gesprek. De parkeer- 

en verkeerscirculatie in de gehele binnenstad wordt hier ook bij betrokken. 

 Is het een idee om de wensen van de ondernemers ten aanzien van 

bereikbaarheid en laden en lossen te inventariseren en dit mee te 

nemen in de besluitvorming over de seizoenafsluiting? 

Goed idee om de wensen te gaan inventariseren. Wij realiseren ons dat de wensen heel 

divers zijn. Hierover zal de gemeente in overleg treden met Stichting Centrum Belang 

Doesburg als belangenbehartiger van de ondernemers. Eerste gedachte is om te 

werken met venstertijden waarbinnen winkels bevoorraad mogen worden. 

 Wat verstaat de gemeente onder het zomerseizoen? De periode van eind april tot 1 oktober 

 Wordt er bij de uitvoering rekening gehouden met de feestmaand 

(december) en de drukke zomerperiode? 

Ja, in die periode wordt er niet gewerkt. De herinrichting van de Kloostertuin en het 

kernwinkelgebied wordt in fasen uitgevoerd. Iedere fase wordt afgerond voor de 

zomerperiode en/of feestmaand aanvangt. Schatting is dat voor de uitvoering 30 tot 35 

werkbare weken nodig zijn. 

 Is het wel zinvol om in meerdere fasen te werken? Als de boel toch 

overhoop wordt gehaald, dan maar beter in een lange hevige periode.  

De optimale  fasering wordt nader bekeken, waarbij suggesties van aanwonenden en 

bedrijven welkom zijn. Wij maken hieruit op dat een groot deel van de aanwezige 

ondernemers voorkeur heeft om de werkzaamheden snel af te ronden. Uiteraard wordt 

ook rekening gehouden met de periode waarin evenementen plaatsvinden.   
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 Houdt de gemeente er rekening mee dat archeologie de 

uitvoeringstijd behoorlijk kan verlengen? 

Ja, hiermee wordt rekening gehouden door nu al een archeologisch 

verwachtingsonderzoek uit te laten voeren. Er is veel ervaring opgedaan met andere 

reconstructies, bij reguliere vondsten kan onder archeologische begeleiding 

doorgewerkt worden.   

 Waarom niet een paar jaar wachten met uitvoering, in een periode 

dat er minder honger naar werk is en normale prijzen voor de 

uitvoering weer worden betaald?  

Met de uitvoering kan niet langer worden gewacht omdat de riolering (die ligt er ruim 

80 jaar)  moet worden vervangen. In de woningmarkt is de aannemerij inderdaad 

redelijk overspannen, in de civiele markt ligt dat anders.  

 Worden de rioolwerkzaamheden op de zelfde wijze uitgevoerd als 

enkele jaren geleden de Doormansingel? 

Nee, de riolering van de singels is niet vervangen maar geconditioneerd door de 

binnenzijde te voorzien van een waterdichte coating. Dit kan niet met de riolering in de 

binnenstad omdat de buizen te slecht zijn en verzakkingen vertonen.   

 Is het aantal parkeerplaatsen dat wordt gecompenseerd in de 

Kloostertuin wel voldoende? 

Het totale parkeerregime wordt tegen het licht gehouden, enerzijds de behoefte aan 

parkeren en anderzijds de capaciteit. Een eerste inventarisatie in 2018 heeft 

aangegeven dat de parkeercapaciteit voldoende is. De parkeerplaatsen die verloren 

gaan bij de herinrichting worden gecompenseerd op de Kloostertuin. De locaties waar 

bewoners en bezoekers parkeren kan beter. Zo willen wij dat toeristen buiten de 

binnenstad parkeren.   

 In een eerder plan voor de Kloostertuin, ingediend door het vroegere 

DOV, kwamen niet 30, maar 80 parkeerplaatsen extra erbij in de 

Kloostertuin. Waarom niet vasthouden aan dat plan? 

In dat plan was de Kloostertuin verworden tot één grote asfaltplaat zonder groen. Dit is 

niet het vertrekpunt voor een groen parkeergebied dat de gemeenteraad het college 

heeft meegegeven. In het voorlopig ontwerp is een duidelijk onderscheid gemaakt 

tussen de voetgangers-en parkeerzone. De uitbreidingen van de twee supermarkten 

zijn in het ontwerp verwerkt evenals de routering van de bevoorrading. De huidige  

hoogteverschillen blijven bestaan. Dat alles vraagt om ruimte waardoor circa 30 extra 

parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden.  

 Waarom niet ondergronds parkeren? Ondergronds parkeren is -los van allerlei archeologische vraagstukken – in aanleg en in 

exploitatie te duur. Om de investering met betaald parkeren terug te verdienen moeten 

hele hoge parkeertarieven worden gevraagd. Tarieven die niet passen bij een stad als 
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Doesburg. Bij het vragen van te hoge tarieven schieten wij ons doel voorbij omdat dan 

een ondergrondse parkeergarage wordt vermeden.  

 In de Kloostertuin wordt ook geparkeerd door vergunninghouders. 

Hoe hier mee om te gaan? 

Bezien wordt of vergunninghouders elders kunnen parkeren. Het idee is om in een 

nieuw parkeerregiem vergunninghouders de mogelijkheid te bieden om gezoneerd  in 

de binnenstad op beschikbare plaatsen hun auto te parkeren. Het huidige regiem voor 

het uitgeven van vergunningen per straat wordt hiermee verlaten. In sommige straten 

is overcapaciteit terwijl in andere straten wachtlijsten zijn voor een plekje. Dit willen we 

oplossen.   

 Wordt er ook aan gedacht om voor het parkeren “betalen achteraf” in 

te voeren. Nu dient men zich strikt te houden aan de eindtijd op de 

parkeerticket om een boete te voorkomen. Kan er bijvoorbeeld een 

slagboom worden geplaatst? 

Wij willen voor de gehele stad hetzelfde parkeerregime. Voor het probleem dat men 

zich strikt moet houden aan de van tevoren ingegeven parkeerperiode hebben wij juist 

parkeren met een app ingevoerd. Wij realiseren ons dat hier nog te weinig gebruik van 

wordt gemaakt en gaan ons beraden hoe wij dit beter kunnen promoten. 

 Moeten de aanwonenden net als 40 jaar geleden –toen er nieuwe 

bestrating kwam baatbelasting- betalen? 

Nee, dit is niet aan de orde. 

 Wanneer een centrale fietsenstalling op de Markt wordt gerealiseerd 

hoe moet het dan met evenementen zoals de kermis waarbij de hele 

Markt wordt gebruikt? 

Slechts een klein terreingedeelte wordt hiervoor ingericht. Met belanghebbenden 

wordt van te voren bekeken hoe dit kan worden ingepast en/of eventueel andere 

standplaatsen rondom de Markt kunnen worden ingenomen.  

 Er worden ook veel fietsen gestald op en nabij het Roggepleintje. 

Wordt hier ook een centrale fietsenstalling gerealiseerd?  

Nee, het is juist de bedoeling om te voorkomen dat hier fietsen worden gestald door 

mensen te verwijzen naar de centrale fietsenstalling. 

 Krijgt de gemeente bij de uitvoering ervan ook te maken met het 

stikstofbeleid, waardoor mogelijk vertragingen optreden? 

Het stikstofbeleid, waardoor nu heel veel projecten dreigen te worden stilgelegd, heeft 

betrekking op projecten waarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd en 

vergunningen moeten worden verleend. Dat is hier niet het geval, alle voorziene 

functies passen in de het huidige bestemmingsplan. 
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 Worden bedrijven tijdens de uitvoering gecompenseerd voor 

inkomstenderving? 

De uitvoering wordt zodanig ter hand genomen dat de hinder voor bewoners en 

bedrijven zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarmee is niet gezegd dat er geen 

overlast zal ontstaan. De riolering moet nu eenmaal periodiek worden vervangen. 

 Wordt aan de aannemer  die het laagst offreert de opdracht verstrekt 

(bedrijf dat dan waarschijnlijk het minste rekening houdt met de 

belangen van de ondernemers) 

Het werk wordt aanbesteed op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige 

Inschrijving). Dit houdt in dat de geselecteerde aannemers naast prijs een plan van 

aanpak indienen over de wijze van uitvoering. Het zoveel mogelijk bereikbaar houden 

van bedrijven en woningen is een criterium waarop aannemers kunnen scoren middels 

een fictieve korting op de aanneemsom. Daardoor kan de aannemer die het hoogste 

scoort op kwaliteitscriteria het werk gegund krijgen ondanks dat dit bedrijf niet als 

laagste heeft ingeschreven. Bij het werk Kloosterstraat heeft de gemeente goede 

ervaringen opgedaan door op deze wijze te werken. Gunnen op louter laagste prijs 

komt landelijk steeds minder vaak voor. 

 Hoe voorkom je dat bij de afsluiting vrachtwagens in een fuik lopen en 

niet meer verder kunnen? Het gebeurt nu regelmatig dat bestuurders 

van vrachtverkeer zich vastrijden  

De routering van vrachtverkeer wordt bekeken bij het verkeerscirculatieplan. Nood-en 

hulpdiensten hebben altijd toegang tot het afgesloten gebied. 

 Kijkt de gemeente voor de uitvoering naar voorbeeldprojecten elders 

in den lande? 

Uiteraard wordt ervaringen uit projecten elders  meegenomen. Onze projectgroepleden 

hebben aan diverse vergelijkbare projecten gewerkt.   

 De keuze die is gemaakt voor straatmeubilair spreekt niet tot de 

verbeelding en is niet echt Doesburgs. Wordt de mogelijkheid 

geboden om middels bijvoorbeeld een prijsvraag hiervoor ideeën aan 

te leveren?   

De suggestie wordt voor kennisgeving aangenomen. De foto’s in de presentatie zijn 

illustratief, de keuze voor de diverse elementen wordt gemaakt voor het definitief 

ontwerp. Daarbij zal goed gekeken worden naar ‘Doesburgs karakter’ en 

duurzaamheidsaspecten. 

 Ik ben huurder van het pand. De eigenaar weet van niets. Hij heeft 

geen uitnodiging ontvangen? Is dit niet vreemd? 

De eigenaren worden in het verdere proces benaderd. Zeker waar het gaat om de te 

nemen rioolmaatregelen, waarbij het regenwater apart wordt ingezameld. Concreet 

betekent dit dat we contact opnemen met eigenaren over het voornemen om 

regenpijpen iets boven het maaiveld af te zagen om een gescheiden afvoer van 

regenwater te kunnen realiseren. 
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 Denkt de gemeente ook aan creatieve oplossingen voor het winkelend 

publiek tijdens de uitvoering. Ter compensatie van het ongemak zou 

bijvoorbeeld gratis parkeren kunnen worden aangeboden? 

Wij gaan hierover graag met u nadenken. Gratis parkeren zien wij niet als optie omdat 

ervaring leert dat parkeerplaatsen vaak door andere gebruikers dan consumenten 

worden ingenomen. U als ondernemer bent daar niet bij geholpen.  

 Ik had verwacht dat in het hele plan meer bomen zouden komen. 

Bijvoorbeeld ter hoogte van de Commanderij, waar het Lalique 

Museum wordt gevestigd. Hiervoor is destijds al een plan gelanceerd, 

genaamd De Groene Long. Hoe gaat de gemeente hier mee om ? 

Met direct belanghebbenden wordt gesproken over de mogelijkheden voor plan De 

Groene Long, dat wordt gezien als een apart project. De wens voor meer bomen in de 

binnenstad is genoteerd. 

 Ondernemers hebben grote zorgen over het voortbestaan van hun 

winkels vanwege derving van omzet gedurende de periode van 

werkzaamheden 

De gemeente zal bij het opstellen van gunningscriteria expliciet aandacht besteden aan 

de bereikbaarheid van winkels, fasering en de tijdsduur van werkzaamheden. 

 Jammer  dat de herinrichting stopt aan het einde van de 

Meipoortstraat en dat het  deel van de Bergstraat dat uitkomt op de 

singels niet wordt meegenomen 

Wordt voor kennisgeving aangenomen. Herinrichting van de Bergstraat vormt geen 

onderdeel van dit project 

 AANVULLEN: vragen ingediend per formulier of mail t/m 18 oktober    

 


