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1 1.1 Bomen die er staan graag laten staan. In de visie zijn in beginsel geen plannen opgenomen om 

bomen te verwijderen. Bij de uitwerking van de plannen zal er 

alles aan gedaan worden om de vitale bomen te laten staan. 

geen

1.2 Geweldig mooie plannen gemaakt. We nemen deze positieve feedback graag in ontvangst en zijn 

blij met deze reactie. Het is een plan van de bewoners zelf 

dus u heeft hier zelf aan bijgedragen.

geen

1.3 kleine speeltuintjes vind ik ook leuk. In principe is gekozen is om per wijk één prominente 

speelplek te realiseren. Daar waar nodig worden 

speeltoestellen aangevuld. Er worden duidelijke keuzes 

gemaakt bij de invulling van de speelplekken. Bij de verdere 

uitwerking van de visie wordt samen met de buurtbewoners 

een ontwerp van de betreffende speelplek uitgewerkt. In het 

speelruimteplan is opgenomen dat het aantal speelplaatsen 

in Doesburg verminderd moet worden. Kleinere speelplekken 

past niet in deze visie en zal niet meegenomen worden.

1.4 Lantarenpalen aanpassen zodat ze alleen naar beneden 

schijnen, het liefst hele mooie.

Het plan voorziet niet in het aanpassen van de 

straatverlichting. Vraag wordt doorgestuurd naar Openbare 

Werken van de gemeente

Vraag doorsturen naar 

Openbare werken.

1.5 graag overleg met de straat om daarna ruzies te voorkomen. gemeente en waterschap zullen bij de verdere uitwerking van 

de plannen door en met buurtbewoners de plannen verder 

op detailniveau uitwerken 

geen

2 2.1 Lavendel en bamboe. In de visie zijn onderbegroeingen meegenomen en bezien 

wordt of lavendel en bamboe daar op zijn plaats zijn.

geen

3 3.1 graag zoveel mogelijke diversiteit aan nieuwe aanplant. In de visie is hier rekening mee gehouden. geen

4 4.1 de zuidkant van de dijk langs de Oude Ijssel in een route 

betrekken.

De dijk is openbaar toegankelijk, maar wordt niet opgenomen 

in een route.

geen

5 5.1 Mooie plannen. zie 1.2 geen

5.2 De hoop is dat de beplanting blijvend onderhouden wordt. De gemeente zal bij nieuwe aanleg tevens zorgen voor een 

goed beheer en een beheerplan. Bewoners kunnen 

individueel of als wijk ook een onderdeel adopteren en zelf 

onderhouden. Als u zelf een onderdeel wilt adopteren, 

stuur dan een mail naar 

naarbuiteninbeinum@doesburg.nl

geen

5.3 Verkeersveiligheid: te smalle bochten Breedestraat/Angelose 

weg bij Angelo Tunnel en Rietmaat gevaarlijk inrijden. 

Breedestraat en de Strijp ook i.v.m. zebrapad.

Verkeersveiligheid is geen onderdeel van de visie. Deze vraag 

zal doorgestuurd worden aan de wegbeheerder en de 

verkeerskundige van de gemeente.

Vraag doorsturen naar 

Verkeer

5.4 Meer parkeerplaatsen voor auto's b.v. in Rietmaat. De visie voorziet niet in parkeren. Sommige parkeerplaatsen 

zullen vergroend worden in de pocketparkeerplaatsen

bij nadere invulling kleine 

parkeerplekken verzoek 

meenemen.

6 6.1 Een speeltuintje die honderuitlaatterrein wordt terwijl dit op 

de dijk kan is ongewenst en de speeltuin dient behouden te 

blijven. Er zijn veel kleine kinderen die er spelen. 

zie 1.3.  + de visie voorziet tevens in een behoefte om 

hondenuitlaatplaatsen te maken. Hondenuitlaatplaats komt 

er niet, dit blijft speelterrein.

geen

7 7.1 Op de Veste meer kleuren in de perken. De visie laat zien dat er meer diversiteit in de perken komt. zie 5.2 geen

7.2 Goed onderhoud. zie 5.2 geen

7.3 Rozenperken begin De Veste handhaven. Bestaande situaties zullen als ze kwalitatief goed en naar 

wens zijn behouden worden. 

geen

7.4 Bestaande fietspaden bij De Veste/Rietmaat goed 

onderhouden.

Het huidige beheer van de fietspaden wordt nader 

onderzocht en indien gewenst nader uitgewerkt in het (te 

actualiseren) wegenbeheerplan. Dit valt buiten de reikwijdte 

van het plan.

Vraag doorsturen naar 

Verkeer

8 8.1 Men vraagt zich af of er voor het mooie plan wel budget voor 

de toekomst wordt gepland.

zie 1.2 zie 5.2 geen

8.2 De speeltuin in de Molengaarde is van groot belang. Wat 

meer uitdaging met klim en klauterspel zou fantastisch zijn.

In de visie wordt hier rekening mee gehouden.Bij de 

uitwerking van S6 kan dit een uitwerking krijgen.

bij nadere invulling S6 

meenemen.

8.3 Het is een fantastisch plan en men hoopt dat het door kan 

gaan.

zie 1.2 geen

9 9.1 geen adoptiegroen. De plannen zijn met de buurt gemaakt en de visie voorziet in 

een behoefte van bewoners. Daar waar men groen wil 

adopteren biedt de gemeente daarvoor de mogelijkheden. 

Inzake het onderhoud worden er duidelijke afspraken 

gemaakt welke periodiek worden gecontroleerd.

geen
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9.2 geen vijvers dempen. De vijvers bestaat uit een groot ondiep wateroppervlak dat 

snel opwarmd en bij een verandering van klimaat snel leidt 

tot waterkwaliteitsproblemen. We willen daarom de vijvers 

die men graag wil behouden  uitdiepen. Bij enkele vijvers 

waar omwonenden een alternatief wenselijk vonden wordt 

gedacht aan een smallere watergang met overloopzones. 

Hiermee kan bovendien worden voorkomen dat er opnieuw 

op grote schaal folie moet worden aangebracht. De plannen 

zullen samen met omwonenden verder worden uitgewerkt.

geen

10 10.1 Speelplek S2: Kinderen voetballen altijd. Er blijft voldoende ruimte voor de kinderen om te voetballen. 

Tijdens de werksessie op de Wetelaar met kinderen is de 

behoefte voor trapveldjes reeds aangegeven en hier is in de 

plannen rekening mee gehouden. Er is wel een duidelijke 

keuze gemaakt waar de trapveldjes komen te liggen en waar 

de speeltoestellen komen te staan.

meenemen bij nader 

uitwerking S2

11 11.1 S11 is nu een trapveldje en dat is goed. Er liggen 

parkeerplaatsen die niet kunnen worden gemist. 

Speeltoestellen staan het voetballen in de weg en worden 

risicoobject voor vandalisme en dronken personen. 

zie 10.1 meenemen bij nader 

uitwerking S11

11.2 combineer het aandachtpunt 11.1 met de vuilcontainer daar, 

integreren.

Vuilcontainers behoren niet tot deze visie maar indien de 

invulling van de visie meerdere doelen kan dienen dan is daar 

zeker aandacht voor.

meenemen bij nader 

uitwerking S11

11.3 Uitbreiding boomgaard is een prima plan, verwijder wel de 

opgebrachte grond en puin zodat de oorspronkelijke 

waterminnende soorten terug kunnen komen.

Bij nader is uitbreiding niet mogelijk i.v.m. leidingen richting 

trafo (zie ook 39.1). Onderzoek dierenweide blijft wel actueel.

geen 

12 12.1 S6 Molengaarde: Een voetbalplek is een heel slecht idee wat 

veel overlast geeft. Er staan beschermde heggen. Gaat alle 

aanwonenden af voor een handtekeningenactie.

De heggen zullen zoveel als mogelijk gerespecteerd worden. 

De voetbalplek is als wens aangegeven tijdens de werksessie. 

Bij de nadere uitwerking van deze locatie worden 

omwonenden uiteraard betrokken.

geen 

13 13.1 Graag meer bankjes in Beinum In de visie is niet voorzien in straatmeubilair. Deze vraag 

wordt doorgespeeld aan Openbare Werken van de gemeente. 

Vraag doorsturen naar 

Openbare werken.

13.2 sommige plekken weinig zwerfafvalbakken. zie 13.1 Vraag doorsturen naar 

Openbare werken.

13.3 hondenlosloopplek met omheining aan de kant van de weg. Is 

nuttiger dan verhoogd wandelpad.

hondenuitlaatplekken worden voorzien van een hekwerk of 

haag zodat honden veilig kunnen spelen binnen de 

losloopplek. Hondenlosloopplek langs Angerloseweg komt te 

vervallen.

Vraag doorsturen naar 

Verkeer

14 14.1 Graag verkeersveiligheid bekijken bochten 

Angeloseweg/Breedestraat.

zie 5.3 zie 5.3 Vraag doorsturen naar 

Verkeer

14.2 zeebrapad gevaarlijk en in/uitrit De Strijp. zie 5.3 zie 5.3 Vraag doorsturen naar 

Verkeer

14.3 Troittoirs verbeteren bij Breedestraat/Rietmaat. zie 5.3 In de visie is niet voorzien in het verbeteren van de troittoirs. 

Deze vraag wordt doorgestuurd aan Openbare Werken van 

de gemeente. 

Vraag doorsturen naar 

Openbare werken.

14.4 Planten in perken onder bomen opknappen. De perken onder de bomen worden ingericht . Daar waar 

men groen wil adopteren biedt de gemeente daarvoor de 

mogelijkheden. Inzake het onderhoud worden er duidelijke 

afspraken gemaakt welke periodiek worden gecontroleerd.

Beplanten van de perken 

meenemen in de plannen 

en daar waar adoptiegroen 

gewenst is dit stimuleren.

14.5 Meer parkeerplaatsen voor auto's b.v. in Rietmaat. Ook voor 

woningen aan de Breedestraat.

zie 5.4 bij nadere invulling kleine 

parkeerplekken verzoek 

meenemen.

15 15.1 Vrijwilligerswerk in het groen (boomgaard) faciliteren zoals 

boompalen ophalen en hooi.

De gemeente faciliteert daar waar mogelijk en zal deze 

suggestie meenemen in de afweging bij de 

evaluatie/bijstelling van het beleid m.b.t. adoptiegroen.

geen

15.2 Adoptietuinen: gratis afvoeren van snoeiafval. zie 15.1 geen

15.3 onderhoud bestaande bomen, ook in particuliere tuin. Voor de bestaande bomen is een beheerplan gemaakt waarbij 

elke boom periodiek getoetst wordt en zo nodig worden 

maatregelen genomen. In particuliere tuinen is het niet de 

taak van de gemeente om onderhoud te plegen, dat is aan de 

eigenaar zelf.

geen
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16 16.1 Op de plek waar nu fruitbomen staan gepland achter 

Potsmaat 59, waar de speeltuin nu is (met kabelbaan) (S7) 

graag wat speeltuin laten voor de kleinere kinderen.

Het plaatsen van plukfruit hoeft de functie van speeltuin niet 

te frustreren maar kunnen ook hand in hand gaan. Een 

optimum wordt hierin gezocht.

Bij nadere invulling S7 

verzoek meenemen voor 

combinatie van plukfruit en 

spelen voor kleine kinderen 

onderzoeken.

17 17.1 PO 13 verlichting. In de visie is niet voorzien in straatmeubilair. Deze vraag 

wordt doorgestuurd aan Openbare Werken van de gemeente. 

Vraag doorsturen naar 

Openbare werken en 

meenemen bij uitwerking 

PO 13.

17.2 Parkeerplaats No 13: voetpad recht door trekken en dan 

ruimte creeren voor parkeerplaatsen.

In de realisatiefase zullen de detailuitwerkingen met de buurt 

worden besproken en kunnen wensen meegenomen worden.

bij nadere invulling van deze 

ruimte dit verzoek 

meenemen.

17.3 PO 13: Rondom groen 1 meter hoog en breed, smalle 

ingangen 2x, zandbak verwijderen en speeltoestellen blijven.

zie 17.2 Bij uitwerking PO 13 

meenemen.

18 18.1 Mooie plannen in het algemeen! zie 1.2 geen

18.2 In de wijk Molengaarde is de aantrekkingskracht rust en 

ruimte. A.u.b. geen (extra) voetbalplek achter de huizen 

nummer 67 t/m 81.

Deze wens is tijdens de werksessie aangegeven als een locatie 

voor een extra voetbalveldje. Het is een wens en bij de 

nadere uitwerking worden omwonenden betrokken.

geen

19 19.1 Houten entree bouwwerken verloederen snel. Maak mooie 

stenen (basalt) muurtjes.

In de realisatiefase zullen de detailuitwerkingen met de buurt 

worden besproken en kunnen wensen meegenomen worden. 

geen

19.2 S2: de geplande houten crossbaan is bij slecht onderhoud 

zeer gevaarlijk.

Bij de aanleg van de crossbaan, in welke onderdelen dan ook, 

wordt veiligheid meegenomen.

houten crossbaan nader 

bezien

19.3 Maak eerst een planning hoeveel kinderen in een deel van de 

wijk gebruik gaan en blijven maken van de 

speel/waterpartijen.

Tijdens de werksessie op de Wetelaar met kinderen uit 

Beinum is de behoefte voor invulling van de speelveldjes 

aangegeven en hier is in de plannen rekening mee gehouden. 

In de visie zijn een een divers aantal locaties voorgedragen 

voor de inrichting van een speelplek. Vanuit het 

speelruimteplan is gekeken naar de samenstelling van de 

inwoners per wijk. Daarnaast zal de uitwerking van de 

plannen in nauw overleg/samenwerking met de direct 

omwonenden plaatsvinden.

geen

19.4 De voetbaldoeltjes bij de vijver Potsmaat zouden (voorstel) 

verplaatst worden naar de voormalige schooltuin de Wetelaar 

(Nu Wadi?). 

In de omgeving van de Wetelaar zijn diverse speelplekken 

geschetst op verzoek van de kinderen. De doeltjes worden 

geplaatst in de sportzone dus aan dit voorstel wordt voldaan.

geen 

19.5 Op de Rietmaat geen bossage i.p.v. grasveld. De bewoners 

willen sociale controle en geen bomen en struiken. De 

bestaande meelbessen zijn mooi genoeg.

In de realisatiefase zullen de detailuitwerkingen met de buurt 

worden besproken en kunnen wensen meegenomen worden. 

geen 

20 20.1 S6. Geen voorstander van voetbalveldje op S6 i.v.m. overlast 

en schade in het verleden.

zie 12.1 Bij nadere invulling S6 

verzoek meenemen 

20.2 Voorstander van groen en bloemen. In de visie is meer vergroening van de wijk meegenomen. geen

20.3 Wil graag het regenwater gebruiken om de tuin te bewateren. 

Graag hulp hierbij.

Als het dakwater opgevangen wordt in een regenton kan dit 

water gebruikt worden voor het bewateren van de tuin. 

Hiervoor kan een hovenier of kennissen ingeschakeld worden 

of een oproep doen bij de vrijwilligerscentrale.

geen

20.4 De gemeente heeft groenonderhoud uitbesteed en 

beschermde heggen doodgesnoeid en plantvakken zo kort 

gesnoeid dat alles dooD gaat.

Gemeente onderkent dat in het verleden andere keuzes zijn 

gemaakt, maar gaat een goed doordacht en gedegen 

onderhoudsplan opstellen.

geen

20.5 Handhaven 15 km, borden bij ingang wijk te klein. Verkeersveiligheid is geen onderdeel van de visie. Deze vraag 

zal doorgestuurd worden aan de verkeerskundige van de 

gemeente.

Vraag doorsturen naar 

Verkeer

20.6 Er wordt nog te veel in tuinen bestraat De visie geeft meer vergroening in de wijk wat positief is voor 

de opvang van regenwater en tegen de opwarming van onze 

leefomgeving (hittestress). De gemeente en het waterschap 

gaan hier onderzoek naar doen.

Dit is een algemeen probleem waar de gemeente en het 

waterschap zich van bewust zijn. Door Operatie Steenbreek 

en lokale acties als "tegel er uit, plantje er in" proberen ze de 

burger te stimuleren hier wat aan te doen.

geen

21 21.1 PO13: speelveldje mag blijven maar geen zandbak ivm katten 

en hondenpoep. Tevens de parkeervakken anders indelen 

vanaf 59 t/m 87.

Honden- en kattenpoep is een groot probleem. Parkeren is 

niet opgenomen in deze visie

bij nadere invulling PO 13 

van deze ruimte dit verzoek 

meenemen.

21.2 PO13: er dient verlichting te komen. zie 17.1 bij nadere invulling PO 13 

van deze ruimte dit verzoek 

meenemen.

22 22.1 Bomen op de eerste parkeerplaatsen De Veste. In de visie is veel ruimte voor nieuw groen en het voorstel is 

opgenomen om nieuwe bomen (terug) te planten op De 

Veste.
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23 23.1 Adoptiegroen is een prachtig idee, maar….. Vrijwilligers? De gemeente zal het adoptiegroen stimuleren. Indien er geen 

adoptie(buurt) voor te vinden is zal het groen de normale 

onderhoudstatus krijgen.

Stimuleren adoptiegroen

24 24.1 Parkeerplaats PO 13 voetpad recht door trekken en dan 

ruimte creeren voor parkeerplaatsen.

zie 17.1 bij nadere invulling PO 13 

dit verzoek meenemen.

24.2 Speelveldje mag blijven behalve de zandbak i.v.m. katten en 

honden.

zie 21.1 geen

24.3 Goede verlichting PO13. zie 17.1 zie 17.1 geen

25 25.1 Ten oosten van de Angerloseweg 3 tussen woonhuis en vijver 

zou het fietspad een wandelpad kunnen worden waar 

eventueel de hutten kunnen komen.

Omzetten van een fietspad naar een wandelpad kan indien 

dit deel van het fietspad geen onderdeel vormt van een 

doorgaand fietspad.

Deze optie wordt nader 

bekeken.

26 26.1 Parkeerplaatsen PO13 aanpassen ivm te weinig 

parkeerplaatsen

zie 5.4 bij nadere invulling van deze 

ruimte dit verzoek 

meenemen.

26.2 Verlichting van het achterpad Breedestraat 53, 55, 57 etc is 

gewenst

zie 17.1 Vraag doorsturen naar 

Openbare werken.

27 27.1 De buurtboomgaard, wordt deze onderhouden door de 

buurt? Lijkt me leuk.

Voor de nieuwe buurtboomgaard nemen we het onderhoud 

mee in de uitwerking van de plannen

Bij nadere invulling 

buurtboomgaard 

onderhoud meenemen.

28 28.1 Is er budget voor alle plannen of moet er een keuze gemaakt 

worden?

Voor de aanpassing van de vijvers is onderhoudsbudget 

waterschap beschikbaar. De kosten voor de werkzaamheden 

aan de speelplekken en het openbaar groen worden begroot 

en in de gemeenteraad van november 2019 wordt het 

benodigde geld aangevraagd.

geen

28.2 Hoe gaat de gemeente het onderhoud garanderen? zie 5.2 geen

29 29.1 Benieuwd naar de planten- en bomenlijst en hoop op veel 

inheemse soorten die zijn goed voor bijen en vlinders. Zoek 

contact met de cruijdthoeck en zie het boek Planten van hier.

Bij de aanleg zal zeker het uitgangspunt zijn om inheemse 

soorten toe te passen bij bomen en planten. 

geen

29.2 Hoop dat de bloemrijke stroken geen hondenpoepstroken 

worden

Door goed beheer te voeren en door goede voorlichting naar 

o.a. hondenbezitters komen we samen een heel eind. 

Voldoende prullenbakken met gratis poepzakjes moeten de 

omgeving schoon houden.

geen

29.3 Zorg vanuit de gemeente voor een blijvende aanjaagfunctie 

voor het buurtgroen.

zie 5.2 Stimuleren adoptiegroen

30 30.1 Levensgevaarlijke bocht bij ingang Rietmaat. Overgang van de 

Breedestraat naar de Angerloseweg. Kan daar een spiegel 

geplaatst worden?

zie 5.3 Vraag doorsturen naar 

Verkeer

31 31.1 Voldoende afvalbakken? zie 13.1 Vraag doorsturen naar 

Openbare werken.

31.2 Het cafetaria en de Deka zorgen voor eten en drinken en voor 

de oudere jeugd en HEEL VEEL afval. Hier geen zit of 

hangplekken creëren.

In de visie is hier geen hangplek voorzien. Bij de nadere 

invulling van het terrein rond de Deka en de sporthal zal hier 

aandacht voor zijn. De verwachting is dat dit meegenomen 

wordt met de gehele uitwerking van het Centrumplan Beinum 

en niet bij de uitwerking van de visie 'Naar Buiten in Beinum'.

Bij nadere invulling 

Deka/Sporthal meenemen.

32 32.1 Goed plan met veel uitdaging/beleving voor de bewoners. zie 1.2 geen

33 33.1 Graag zoveel mogelijk groen en bomen in de wijk. Dus ook de 

grote oude bomen.

Zie 1.1 + in de visie is voldoende aandacht voor voldoende 

groen en bomen.

geen

34 34.1 Wij wonen aan de Beumerskamp tegenover een groene 

strook. Daar laten veel mensen hun hond uit. We hebben zelf 

een anti honden poepbord geplaatst. Wat doen jullie aan 

overlast hondenpoep? Idee: undercover handhaving.

Op vaste punten in de wijk hangen poepzakjes die de 

gemeente faciliteert. Klachten worden doorgegeven aan 

handhaving.

De handhavingsactie is geen onderdeel van deze visie. De 

klacht zal doorgegeven worden aan de handhavers van de 

gemeente Doesburg.

Vraag doorsturen naar 

handhaving

35 35.1 Complimenten voor het plan! `zie 1.2 geen

35.2 Onderhoud van al die diversiteit gaat wel het nodige vragen, 

zeker ook bij plukbaar/eetbaar groen. Hoe wordt dat in de 

plannen en budgetten voor de langere termijn meegenomen?

zie 5.2 en 27.1 geen

36 36.1 Ondergroei maken op de geluidswal tussen Molengaarde en 

de Rivierweg.

In de visie zal dit meegenomen worden. Ondergroei op de 

geluidswal meenemen in de 

plannen.

37 37.1 Door minder speelplekken in Beinum zal de overlast van 

jongeren en de 'druk' op de overgebleven speelplekken groter 

worden.

Overlast door jongeren wordt in dit plan niet opgelost. Door 

de visie worden hangplekken voor jongeren zorgvuldig 

gekozen. Het is aan de gemeente en/of politie om hier 

handhavend op te treden en de daders te straffen.

Vraag doorsturen naar 

handhaving en 

jongerenwerker
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38 38.1 Vijver Angerlose weg steeds zwart Zie 9.2. De visie laat zien dat de vijvers dieper worden 

gemaakt voor een betere ecosysteem en een goede 

waterkwaliteit omdat de vijvers minder snel opgewarmd 

worden. De gemeente Doesburg is bezig met de verwijderen 

van foutaansluitingen op de regenwaterriolen waardoor de 

kwaliteit van het vijverwater blijvend zal verbeteren.

De foutaansluitingen dienen van de regenwaterriolen gehaald 

te worden.

geen

39 39.1 Strook naast de wijk Boomgaard (Berkumshof) dient -voor 

zover bekend- vrij te blijven ivm spanningsleidingen Trafo-

station.

zie 17.2 De visie aanpassen als deze 

niet te combineren is met 

de spannings-leidingen.

39.2 Herplant waar mogelijk bomen waar deze de afgelopen jaren 

gekapt zijn.

In de visie is aangegeven waar de bomen voorzien zijn. Daar 

waar in het verleden bomen hebben gestaan worden dus niet 

per definitie bomen terug geplant .

geen

39.3 Heggenroute: Hopelijk wel een meer zogvuldige wijze van 

groenonderhoud.

zie 5.2 geen

39.4 Nieuwe aanplant: zorg voor wat grotere, meer volwassen 

aanplant. Zeker bij de hagen

Bij nieuwe aanplant zal zeker rekening gehouden worden met 

een goede balans tussen leeftijd aanplant en de 

gebruiksfunctie.

geen

39.5 Vruchtbomen vergen het nodige (snoeionderhoud. Heeft de 

gemeente hiervoor capaciteit?

zie 5.2 en 27.1 geen

40 40.1 Bankjes bij de vijvers en prullenbakken. zie 13.1 geen

40.2 Bij de centrale vijver hondenuitlaatplaats maken. Wordt in de uitwerking meegenomen en met de buurt 

besproken.

Bij nadere invulling van de 

vijvers kijken of dit gewenst 

is en of hier ruimte voor 

gemaakt kan worden.

40.3 Parkeerprobleem zie 5.4 geen

41 41.1 Vijver aan de linker kant achter industrie Beinum West wel 

behouden.

zie 9.2. + argumentatie mist op reactieformulier. geen

41.2 Vijver bij tunneltje Angerlo naar sloot voorzien van stuw 

zodat sloot infiltratie is bij veel water.

In de visie wordt het folie uit de bermsloot van de provinciale 

verwijderd. Hierdoor is het inderdaad noodzakelijk om een 

stuw te plaatsen bij de vijver. 

Stuw plaatsen bij vijver 

indien folie uit bermsloot 

gaat.

42 42.1 Speelplaatsen bij de Wetelaar. Wordt dit verlicht? Komen er 

bankjes en hoe zit dat met jeugd die 's avonds blijft 

voetballen/hangen?

Er is geen verlichting voorzien bij de speelplekken nabij de 

Wetelaar. De algemene roep om bankjes bij speelplaatsen 

zal nader worden ingevuld en zorgvuldig worden gekozen.

Vraag doorsturen naar 

Openbare werken en 

meenemen bij uitwerking 

PO 17 en S1.

42.2 Buiten spelen: Meerdere plekken voor jeugd creëren over de 

Beinum anders komt straks met name 's avonds rond de 

Wetelaar.

zie 1.3 + jeugd laat zich in de regel niet sturen naar een 

bepaalde plek. We kunnen wel de omstandigheden zodanig 

maken dat de ene plek wat meer in trek is dan de andere. De 

jongerenwerker is bij het project betrokken en in geval van 

overlast wordt handhavend opgetreden. 

geen

43 43.1 Indien een vijver plaats maakt voor een wadi dan zorgdragen 

dat er geen nieuwe plek voor overlast wordt gegenereerd. 

Wel beplanting (kruiden oid) maar zeker niet te hoog. Het 

natuurlijke karakter moet behouden blijven, zodat het 

aangenaam toeven is aan de rand van de "vijver". Wel graag 

informatie naar bewoners aan de vijver voordat plannen echt 

uitgevoerd gaan worden.

Aanwonenden worden betrokken bij nadere uitwerking van 

de vijver in de buurt van hun woning.

zie 1.5 geen

44 44.1 Ambitieus en mooi plan zie 1.2 geen

44.2 Ik hoop dat er voldoende nagedacht wordt over de kwaliteit 

van de bomen (drachtwaarde voor insecten). Ook over de 

bloeitijd van de verschillende bomen en planten.

Er zal met de boom en plantenkeuze zeker aandacht zijn voor 

de drachtwaarde en periode van dracht voor de insecten.

Aandacht voor 

drachtwaarde bomen en 

planten voor de insecten.

45 45.1 Bankjes en prullenbakken rondom de vijvers zie 13.1 geen

45.2 Is er gedacht aan toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking? Het zou goed zijn om de SGRD hierbij te 

betrekken.

niet alle routes kunnen toegankelijk gemaakt worden voor 

rolstoelers (o.a. heggenroute, loopbrug, blote voetenpad). 

46 46.1 Prachtig plan maar waar blijft de hangjeugd? Jongerenwerker is betrokken bij het project en bij de 

uitwerking zal deze vraag meegenomen worden.
zie 1.4 + 13.1 geen

46.2 Is het ook toegankelijk voor rolstoelen? zie 45.2 geen

47 47.1 Oude/versleten plantvakken opnieuw inrichten, prima. Dit 

vraag structureel om onderhoud. Afgelopen jaren was er geen 

geld voor onderhoud. Nu wel?

zie 5.2 geen

47.2 Uitdiepen tot -2 centrale vijver. Wat gebeurd er met het 

huidige dierenbestand? 2 x schildpad groot, koi, snoek, 

nestelende ijsvogel?

Werkzaamheden die uitgevoerd worden, moeten volgens de 

Wet Natuurbescherming worden uitgevoerd waardoor 

soortenbescherming en gebiedsbescherming geregeld zijn.  

geen

47.3 Groen: kies voor combinatie van hoog en laag, groen blijvend 

en kleurrijk zodat het het hele jaar aantrekkelijk blijft.

zie 29.1 geen
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47.4 Twee grote treurwilgen bij de centrale vijver behouden, zijn 

zeer markante punten in de wijk.

zie 1.1 geen

47.5 Kaart als vanavond getoond, beschikbaar stellen (digitaal). 

Mailen naar aanwezigen.

De kaart met de uiteindelijke visie zal digitaal worden 

verzonden naar de aanwezigen en zal ook op de site van het 

waterschap en de gemeente in te zien zijn. 

geen

48 48.1 Zebrapad vanaf fietspad tussen Rietmaat en Veste richting 

Angerloseweg is heel gevaarlijk. Moet eventueel zoals ik wel 

eens zie in het buitenland met knipperlicht. Voor auto's vanaf 

Beumerskamp de Rietmaat op is ook gevaarlijk, heggen te 

hoog en bochten te smal.

zie 20.5 Vraag doorsturen naar 

Verkeer

49 49.1 Is het plan financieel haalbaar? De gemeenteraad beslist in november of er financiele 

middelen beschikbaar worden gesteld voor de verdere 

uitwerking en uitvoering van deze visie. 

geen

49.2 Komt er ook een onderhoudsplan voor water, speelplaatsen 

en groen?

zie 5.2 + voor de vijvers komt er een beheer- en 

onderhoudsplan. Tevens is er een streefbeeld benoemd  

waarin het onderhoudsbeeld is vastgelegd.

geen

49.3 Graag bankjes langs wandelroutes zie 13.1 geen

49.4 verder mooi plan zie 1.2 geen

50 50.1 Ingang de Veste wilde rozen handhaven. Wilde rozen ook wat 

verder in de strook.

zie 7.3 geen

50.2 Planvakken in de wijk de Veste meer kleur. zie 7.1 zie 5.2 geen

51 51.1 Buitensportfaciliteiten fitness-toestellen? Metaal, rubber, 

hout.

Nadere invulling in de sportzone bij De Wetelaar geen

51.2 Beumerskamp: bord "verboden hond uit te laten" i.v.m. veel 

poepoverlast.

zie 21.1 Vraag doorsturen naar 

handhaving

51.3 Welke plannen zijn er voor het winkelcentrum? Deka 

supermarkt, vuilcontainers?

Het winkelcentrumplan wordt apart uitgewerkt en staat los 

van deze visie. Ook de vuilcontainersproblematiek wordt niet 

in deze visie behandeld.

zie 11.2 geen

51.4 Graag plannen in folder, poster uitgeven (na realiseren) Wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. geen

52 52.1 Ambitieniveau niet te hoog stellen. Beheer moet makkelijk 

zijn anders verloedert het snel.

zie 5.2 geen

52.2 Waterplan wadi's + verdiepen OK; Natuurlijk spelen is prima; 

entree's accentueren goed plan.

zie 1.2 geen

52.3 Dieren (schapen) onder/bij bestaande buurtboomgaard. Bezien zal worden of dit mogelijk is. geen

53 53.1 Groenvak Potsmaat bij 105 t/m 109 struiken eruit en 

lavendelplanten erin.

zie 14.4 geen

54 54.1 Welke prio hebben pocketprojecten t.o.v. het grotere 

project?

De gemeenteraad zal uiteindelijk bepalen hoeveel geld er 

beschikbaar komt voor het groenplan en het waterschap voor 

de aanpassingen aan de vijvers. Het streven is dat de visie in 

zijn geheel wordt uitgevoerd waarbij er keuzes gemaakt 

moeten worden wat eerst opgepakt wordt en wat in een later 

stadium.

geen

54.2 Hangplek (droog, b.v. container aan 1 kant open) voor de 

jeugd. Achteraf ivm overlast.

zie 37.1 + 42.2 geen

54.3 Bessenplantjes kan ook verwarring/risico's met zich 

meebrengen. Ouders zullen kinderen moeten leren wat de 

jonge kinderen wel/niet mogen eten.

Door een goede keuze te maken in de plantsoorten en het 

plukfruit duidelijk te markeren kan hier duidelijkheid over 

geven. De rol van de ouders blijft hierin natuurlijk erg 

belangrijk.

bezien hoe eetbaar plukfruit gemarkeert kan worden t.o.v. 

niet eetbare vruchten.

bezien hoe eetbaar plukfruit 

gemarkeerd kan worden 

t.o.v. niet eetbare vruchten.

54.4 De quick wins liggen niet gelijk over de wijk, laat dat niet de 

rede zijn om ook éé'n niet quick win aan te pakken.

De quick wins zijn projecten waar we bij voorbaat zien dat 

hier snelle uitvoering kan starten, zodra budget beschikbaar 

is. Dit laat onverlet dat er meerdere projecten zullen volgen 

die snel opgepakt kunnen worden.

geen

54.5 PO14 leent zich goed voor iets met tunnels (speelplek). zie 1.3 bij nadere invulling kleine 

speelplekken verzoek 

meenemen.

54.6 Kinderboerderij is zeer wenselijk In de visie is er ruimte voor (kinderboerderij)dieren. Op een 

aantal locaties zal in overleg met omwonenden gekeken 

worden of dit haalbaar is. Een volwaardige kinderboerderij is 

in de visie niet opgenomen en valt hier buiten.

54.7 Kan men ook vissen in de vijvers in de toekomst? Zie 38.1 + de hengelsportvereniging Doesburg zal een 

visbeheerplan voor de vijvers opstellen.

Hengelsportvereniging 

Doesburg betrekken bij 

uitwerking

55 55.1 Vijvers bij Allersmaat en Beumerskamp, één ervan realiseren 

om te vissen voor de jeugd.

Zie 54.7 Hengelsportvereniging 

Doesburg betrekken bij 

uitwerking
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55.2 Visvijver bij Molengaarde een overstort met bezinking maken. zie 38.1 + de vijvers worden alleen gevoed door regenwater. 

Het vuile water wordt via het rioolstelsel afgevoerd naar het 

rioolgemaal aan de Verheulweg.

zie 38.1 geen

56 56.1 S.v.p. hondenpoepbus langs het fietspad achter langs de 

Rietmaat!

zie 29.2 zie 13.1 geen

57 57.1 Uitbreiding speelgebeuren rondom school geeft veel overlast 

voor aanwonenden Postmaat 83-61, 59-45, 43-33. Nu al veel 

overlast van ouder jeugd die zich niet houden aan de speeltijd 

tot 22.00 uur.

zie 37.1 + 42.2 bij nadere invulling S1 dit 

verzoek meenemen.

57.1 Kooi is verlicht. Kan het licht uit om 22/23 uur? Grote 

aanzuigingskracht omliggende wijken zoals de Ooi.

De verlichting zit op het OV-net en kan niet eerder 

uitgeschakeld worden.

57.2 Punt van groenvoorziening, leuk, maar onze ervaring van het 

onderhoud van groen door de bezuinigingen sterk 

verwaarloosd is, alsmede de vijvers. Is daar budget voor?

zie 49.2 geen

58 58.1 Onder bomen geen gras maar struiken zie 14.4 geen

59 59.1 Graag meepraten m.b.t. natuurlijk spelen (S9) op speelplek 

Allersmaat

zie 1.3 Uitnodigen bij uitwerking 

S9.

60 60.1 Behoud het speeltuintje achter de woningen op de Potsmaat 

nr 45 t/m 59 vlakbij school. Hier wordt veel gebruik van 

gemaakt, zelfs door school. 

zie 1.3 geen

60.2 Maak een omheinde honderspeelveld bij de Angerloseweg 

naast de vijver achyter Potsmaat 17 t/m 31.

zie 13.3 geen

60.3 Welk budget is er vanuit de gemeente? Hoe vaak vindt 

onderhoud plaats?

zie 5.2 geen

61 61.1 PO13: rondom heg, zandbak verwijderen, speeltoestellen 

mogen blijven, verlichting.

zie 5.4 + 21.1 zie 17.1 Bij nadere invulling PO 13 

verzoek meenemen 

61.2 PO13. Troittoir doortrekken, recht van huisnummer 59 naar 

87, herinrichten parkeerplaats, parkeerplaatsen bij, groen 

verwijdeen bij boom, herplanten hegjes parkeerplaats

zie 5.4 + 21.1 + suggestie voor doortrekken troittoir wordt 

nader onderzocht

Bij nadere invulling PO 13 

verzoek meenemen 

61.3 Alles roelstoeltoegankelijk voor de hele wijk zie 45.2 geen

61.4 Opnieuw leggen van trottoirs Voor het onderhoud van de trottoirs is geen specifiek 

onderhoudsplan opgesteld. Indien gewenst wordt dit nader 

uitgewerkt in het (te actualiseren) wegenbeheerplan. Dit valt 

buiten de reikwijdte van het plan. 

Vraag doorsturen naar 

Openbare werken.

62 62.1 Mooie bloemen, bijvoorbeeld roosjes langs Breedestraat zijn 

een warm wekom

zie 3.1 geen

63 63.1 Bestrating + straatverlichting zie 1.4 + 14.3

63.2 Compliment, goed rekening gehouden met wensen 

bewoners, hopen dat gemeente budget hiervoor wil 

vrijmaken. Goed dat de bewoners worden betrokken bij hun 

tuintjes voor en rond de woning.

zie 1.2 zie 5.2 geen

64 64.1 Bestrating en verlichting aanpakken! zie 1.4 + 14.3 Vraag doorsturen naar 

Openbare werken.

64.2 Prachtig plan! Heel goed geluisterd naar de ideeën van 23 

maart!

zie 1.2 geen

65 65.1 Graag het speeltuintje behouden achter de woningen op de 

Potsmaat nr 45 t/m 59 vlakbij de school.

zie 1.3 geen

65.2 Geen nieuwe fruitbomen op de Potsmaat bij de vijvers na nr 

17 t/m 31. Dit ivm overlast van ongedierte/wespen en jeugd. 

Klimmen in bomen en slaan/halen het fruit eruit wat nog niet 

rijp is. Erg jammer.

Er zijn nieuwe plukfruitlokaties in de visie aangegeven op 

basis van de wensen tijdens de werksessies. De aannames van 

overlast van ongedierte en jeugd in de toekomst worden 

meegenomen/gewogen bij de uitwerking van de visie. De 

jongerenwerker zal hier ook bij betrokken worden.

geen

66 66.1 Op de kopse kant van de Wemmersweert worden veel 

honden uitgelaten. Een bloemrijke berm daar zou fantastisch 

zijn alleen al die hondenpoep daartussen niet. Is daar een 

oplossing voor te bedenken?

zie 13.3 + 21.1 + door het aanleggen van 

hondenlosloopterreinen en hondentoillets moet hondenpoep 

elders een halt toegeroepen worden. De gemeente heeft een 

opruimplicht vastgesteld en zal daarop handhaven.

geen

66.2 Ideeën voor de bloemenweide ijn volop te krijgen bij de 

Cruijdthoeck. Zij hebben enorm veel kennis in huis over 

inheemse planten, bomen en struiken.

zie 29.1 geen

66.3 Misschien is er een smalle strook te maaien (kort gras) met 

daarachter een bloemrijke rand.

in het beheer en onderhoudsplan zal dit nader opgenomen 

worden. De plannen worden samen met de buurt gemaakt.

voorstel meenemen in de 

het beheerplan

66.4 Super mooie weergave van 23 maart, fantastisch. zie 1.2 geen
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67 67.1 Beplanting: houdt rekening met copd astma en 

hooikoortspatienten. Op dit moment heb ik veel lichamelijke 

klachten van de boomgaard, bomen aan de Bingerdenseweg. 

Met mij in de buurt nog drie patiënten die klagen.

Astma en hooikoorts is enorm vervelend en heeft een grote 

impact op het dagelijks functioneren. De plannen met 

aanplant van bomen, struiken en kruidige begroeiing zal 

mogelijk een negatief effect op de klachten geven.

kijken of er bij de aanleg een mogelijkheid is om samen met 

de bewoners hier een oplossing voor te bedenken.

geen

67.2 Geen speelplek achter mijn huis aan de Allersmaat. Dit is 

drie/vier jaar geleden met de buurt opnieuw aangelegd. We 

hebben geen behoefte aan hangjongeren. PO3 geloof ik. 

Papieren heb ik nog.

Tijdens de verdere uitwerking van de plannen zullen de 

aanliggende eigenaren betrokken worden en kunnen de 

wensen aangegeven worden.

bij nadere invulling van deze 

ruimte dit verzoek 

meenemen.

67.3 Geen berken, hazelaars, beuken en notenbomen ivm 

stuifmeel, wel bijvoorbeeld rozen.

zie 67.1 De genoemde soorten zijn juist inheemse soorten die gepland 

moeten worden. 

bij nadere invulling van deze 

ruimte dit verzoek 

meenemen.

67.4 De Dekamarkt: betere bereikbaarheid voor het lossen van de 

vrachtwagens.

zie 51.3 geen

67.5 In plaats van de zwarte palen bij de haven stenen zitplaatsen 

voor fietsers en toeristen in diverse lagen van recycelbare 

stenen.

Kunstwerk blijft staan. De visie wordt hierop niet aangepast. geen

67.6 Graag de tekening even mailen naar mij. zie 47.5 geen

68 68.1 Als de kosten te hoog zijn is er dan een eenvoudiger plan. Indiend de raad besluit minder uit te geven dan zal bekeken 

worden of er onderdelen van het plan uitgesteld kunnen 

worden. De bedoeling is wel om het gehele plan in uitvoering 

te krijgen.

geen

68.2 Gemeenteraad enthousiast maken voor Beinum. In de 

binnenstad ziet het er prachtig uit. Wij willen Beinum ook als 

verlengstuk van stad Doesburg zien.

De visie wordt uitgeschreven in een visierapport. We denken 

er nog over na hoe we dit rapport samen met het plan aan 

kunnen bieden aan het gemeentebestuur van Doesburg

Bewoners hebben zelf ook de mogelijkheid op raadsleden te 

benaderen en te enthousiasmeren voor 'Naar Buiten in 

Beinum'


