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Aanwezig Gemeente Doesburg: 

Loes van der Meijs (Burgemeester) 

Petra Oortgiese (Beleidsadviseur) 

 

Onderwerpen:  

1. Visieplaat Beinum (spelen en bewegen) 

Er is een visieplaat gemaakt van Beinum. In Beinum is namelijk een pilot gestart voor het groen, 

spelen (en bewegen) en het water. Op deze visieplaat wordt de aanpak van het groen en de nieuw te 

vormen speelplekken weergegeven. Wethouder van Veldhuizen heeft aangegeven dat zij de 

visieplaat graag aan de kinderraad wil laten zien om te horen wat de mening van de kinderraad 

hierover is.  

 

Het advies van de kinderraad is als volgt: De grondhouding is erg positief, waarbij de volgende 

aandachtspunten worden opgemerkt. 

Spreiding van speelplekken 

Er moet een goede spreiding zijn van de speelplekken. Het is belangrijk dat er niet veel speelplekken 

bij elkaar zitten. Nu is de situatie ook zo dat er veel speelplekken bij elkaar zitten, en dat zal beter 

verdeeld moeten worden. Het advies is dus om te kijken of er een nog betere spreiding kan komen. 

Bij de Boogaard staan geen speelplekken en dat is volgens de kinderraad wél de grootste buurt. De 

kinderen moeten dan echt hun eigen buurt uit om ergens te gaan spelen. 

Daarnaast is het belangrijk dat de speelplekken veilig zijn. Denk hierbij aan het vermijden van hoge 

struiken. ’s Avonds kunnen er oudere kinderen naar de speelplekken komen dus er moet wel 

overzicht zijn. Er moet controle kunnen zijn op de speelplekken. 

 

Vangnet bij voetbalplekken 

Er wordt nog aandacht gevraagd voor het plaatsen van een vangnet bij speelplekken die dicht bij de 

weg staan en waar voetballen mogelijk is. Het is belangrijk dat de bal niet voor een auto terecht 

komt. Op die manier hebben omwonenden ook geen last van de speelplek. 

 

Grote speelplaats met water 

Het idee voor de grote speelplaats met water is leuk. Het is wel belangrijk dat het veilig is met het 

water, maar misschien kan er in de winter nog geschaatst worden. Het advies is om er voor te zorgen 



dat het water niet te diep is zodat er in de winter snel geschaatst kan worden. 

 

2. De Kermis of het vieren van Koningsdag 

De opzet en uitvoering van de Doesburgse Kermis en Koningsdag wordt als tweede agendapunt 

besproken. De kinderraad wil bij de twee evenementen de volgende punten opmerken: 

 

Doesburgse Kermis 

De Doesburgse Kermis wordt door de meeste Doesburgse kinderen goed bezocht. Er worden hier 

een aantal opmerkingen voor meegegeven: 

 Er staat altijd een grote kar met snoep en dat is erg ongezond. De snoepkraam mag wat 

kleiner en mogelijk kan er een gezonde kar bij komen; 

 Als je midden in de stad woont zorgt de Kermis voor veel geluidsoverlast. Toch is het wel erg 

leuk. Mogelijk zou het geluid iets minder hard kunnen en de muziek tot iets minder laat aan. 

Daarbij wordt opgemerkt dat als er veel geklaagd wordt over de muziek, de kermis best klein 

wordt en dan dus ook minder leuk wordt om te bezoeken. Vorig jaren waren er ook maar 

twee straten;  

 Er zou een betere balans kunnen komen tussen attracties voor kleine kinderen en grote 

kinderen. Variatie is juist belangrijk. 

Door de burgemeester wordt aangegeven dat we een kleine binnenstad hebben, en hierdoor niet 

over grote pleinen beschikken. De Kermis moet een vergunning krijgen en de Brandweer moet 

vervolgens kijken of het allemaal veilig is. Niet allen kan op één plek want dat is onveilig en dan komt 

er geen vergunning van de Brandweer. 

Daarnaast kan de gemeente geen eisen stellen over de attracties. Het zou wel meegenomen kunnen 

worden als advies aan het bureau dat de kermis voor de gemeente organiseert. 

 

De kinderraad geeft de gemeente ook nog een concreet advies mee over de Doesburgse Kermis: 

Stille Kermis 

Zou het mogelijk zijn om voor een paar uur een hele stille Kermis te organiseren? Dit is met name 

belangrijk voor kinderen die bij een ‘gewone’ Kermis te veel prikkels krijgen.  

Denk eens na over op de zaterdagmiddag of de vrijdagmiddag in het begin van de middag een paar 

uurtjes een de Kermis te houden met zachte en prikkelarme muziek. De kinderen die hier gevoelig 

voor zijn kunnen op deze manier ook even de Kermis bezoeken. 

 

Koningsdag in Doesburg 

Bijna de gehele kinderraad gaat naar Koningsdag. Hierbij mogen er meer activiteiten voor kinderen 

komen. Er zijn twee punten die worden meegegeven aan de gemeente: 

 

Kinderrommelmarkt is best vroeg 

De Kinderrommelmarkt is best vroeg. Mogelijk kan dit wat later beginnen, dan komen er 

waarschijnlijk meer kinderen. 

 

Bij slecht weer uitwijken naar de kerk 

Als er slecht weer is zouden de activiteiten (en de kinderrommelmarkt) kunnen uitwijken naar de 

kerk. Mogelijk zouden er dan meer kinderen komen? 

 

3. Schoolpleinen vergroenen 

In De Gelderlander stond een tijdje geleden een artikel over groene schoolpleinen: 



https://www.gelderlander.nl/doetinchem/groene-schoolpleinen-zijn-een-hype~aa2f86b0/  

 

Groene schoolpleinen en natuurlijke speelplaatsen worden door de kinderraad als erg positief 

beoordeeld. Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Een combinatie tussen een glijbaan en uitdaging is leuk. Het is belangrijk dat er meer 

uitdaging is dan bij een ‘normale’ speelplaats zodat je zelf je eigen fantasie kunt laten 

prikkelen; 

 Als het regent zou een overdekte speelplaats (met een soort van zeildoeken) ideaal zijn. Als 

je met regen van de glijbaan af moet wordt ben je helemaal doorweekt; 

 Bomen zijn belangrijk. Kinderen zijn heel vaak aan het klimmen. Dus dan moeten de bomen 

wel wat lager zijn zodat je er niet snel uit kan vallen, met zand er bij; 

 Kijk naar mogelijkheden om stenen neer te leggen zodat kinderen zelf een parcours kunnen 

leggen; 

 Kijk naar mogelijkheden voor een boom met een touwladder (of tussen de bomen door); 

 Een moestuin is erg leuk. Kinderen kunnen dan zelf voor de planten zorgen en leren over de 

natuur. De school kan dan vervolgens fruit en groenten verkopen maar het is ook leuk als 

kinderen er mee leren koken. Je kunt het gebruiken als schoolfruit of er bijvoorbeeld van 

leren jam te maken; 

 Het is belangrijk dat kinderen meedenken over schoolpleinen want zij moeten er zelf spelen 

en kunnen helpen om het beter te maken. 

Uitdaging bij speelplekken en schoolpleinen 

De kinderraad geeft advies aan volwassenen (en ouders) om vooral niet te angstig te zijn. Natuurlijk 

kunnen kinderen vallen, maar een beetje uitdaging bij een speelplek is erg belangrijk. 

Voor wat betreft de speelplekken en schoolpleinen: maak het wat spannender. 

 

Water drinken bij speelplekken en schoolpleinen 

Als het warm is en kinderen zijn druk met spelen krijgen ze dorst. Het is dus belangrijk dat er bij de 

gewone speelplekken (los van de speelpleinen) waterpunten zijn waardoor er water gedronken kan 

worden. Dat is namelijk gezond. 

 

Takken recyclen 

Als er takken sneuvelen (bijvoorbeeld bij een storm) dan kunnen deze takken ook gebruikt worden 

voor groene en natuurlijke speelplekken en schoolpleinen.  

 

Meer gras op de schoolpleinen 

Op dit moment zijn er alleen maar tegels, en het zou leuker en beter zijn als er meer gras is op de 

schoolpleinen. 

 

 

4. Zijn er verder nog punten die we moeten bespreken? 

 

Horizon Ooi 

Er wordt gevraagd naar de sluiting van de Horizon Ooi. De Kinderraad is benieuwd wat er verder gaat 

gebeuren. 

 

De burgemeester geeft aan dat de gemeente eigenlijk niks te zeggen heeft over de Horizon Ooi. De 

school valt onder het schoolbestuur IJsselgraaf. We begrijpen dat het vervelend is voor de kinderen 

https://www.gelderlander.nl/doetinchem/groene-schoolpleinen-zijn-een-hype~aa2f86b0/


die in de Ooi wonen en daar vlakbij naar school gaan. De andere kant is dat het belangrijk is dat de 

school kijkt of er nog genoeg kinderen op de school zitten en of de school nog voldoende kwaliteit 

kan bieden.  

De wethouder onderwijs heeft samen met de school en de ouders gesproken. Het punt verkeer is 

ook besproken. Het punt kan nog extra onder de aandacht gebracht worden bij de wethouder 

onderwijs, maar in principe kan de gemeente daar niks aan veranderen. 

 

Verkeer 

Er zijn een aantal verkeerspunten die de Kinderraad graag onder de aandacht brengt: 

 Als je vanaf Beinum naar de Albert Heijn gaat (oversteek vanaf de Kloostertuin naar de Albert 

Heijn-parkeerplaats) is het erg gevaarlijk; 

 Als je vanuit de stad bij het Bejaardencentrum komt is het best gevaarlijk; 

 De oversteek naar het Jongerencentrum 0313 (op de Barend Ubbinkweg) is gevaarlijk; 

 Het laatste stuk van de Kraakselaan (bij de voetbalvelden) is gevaarlijk. De hoek is met name 

gevaarlijk. Het is belangrijk dat daar een spiegel neergezet wordt. 

De burgemeester geeft aan dat deze punten bekend zijn, maar dat ze nog extra onder de aandacht 

gebracht zullen worden. Er wordt nu onderzoek gedaan en op basis daarvan wordt een nieuw 

verkeersplan opgesteld. Er wordt dan ook gekeken naar de gevaarlijke punten. 

 

Sporten voor kinderen met weinig geld 

Het is belangrijk dat kinderen van ouders die weinig geld hebben, wel kunnen sporten.  

Dit is mogelijk via het Jeugd Sport- en Cultuurfonds. Hier mag wel wat meer bekendheid aan gegeven 

worden. 

 

Rookvrije speelplekken en meer rookvrije punten 

De Kinderraad adviseert om minder sigaretten te verkopen. Helaas gaat de gemeenten daar niet 

over, maar bij voetbalclubs mag nu al niet meer gerookt worden. De Kinderraad geeft wel aan dat de 

speelplekken die er komen ook rookvrij moeten worden. Er moet dan een bord bij komen. Daarnaast 

zouden er in straten ook rookvrije punten moeten komen.  

 

Oude schuttersput uit de Tweede Wereldoorlog 

Er is in Doesburg een ouders schutterspunt uit de Tweede Wereldoorlog. De Kinderraad vraagt of 

daar een bordje bij geplaats kan worden met uitleg over wat het is en wat het betekent.  

 

 

5. Wat vonden jullie van de kinderraad?  

De Kinderraad wordt als leuk ervaren. De Kinderraad vond de aangedragen onderwerpen goed. 

 

Het is belangrijk om ook met andere kinderen te praten. Er is veel aangedragen van wat de kinderen 

belangrijk vinden. Dit wordt meegenomen.  

 

Bespreekpunten voor de volgende Kinderraad kunnen gemaild worden naar Petra Oortgiese. Het 

punt wordt dan op de agenda gezet. 

 

De nieuwe Kinderraad zal plaatsvinden op 21 oktober 2019 om 15.00 uur. De locatie is weer het 

stadhuis van Doesburg.  

 



Onderwerp wat wordt meegenomen naar de volgende vergadering: vuurwerkvrije zones. 

 

 

 


