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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Principeverzoek Gasthuisstraat 16 

De initiatiefnemer wenst een kleinschalige stadswijn- en biermakerij met een 

proeflokaal en productiekelder aan de Gasthuisstraat 16 te vestigen. Het college besluit 

in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan het vestigen van 
een kleinschalige stadswijn- en biermakerij met een proeflokaal en 
productiekelder aan de Gasthuisstraat 16 te Doesburg. 

 

A.2 

 

Subsidie 2021 VVV Doesburg 

VVV Doesburg heeft een subsidieaanvraag voor 2021 ingediend. VVV Doesburg zet in 

op Goed Gastheerschap. Hiervoor vraagt zij om een (reguliere) subsidie van €20.000 

en om een aanvullende subsidie van €25.000. De VVV heeft in 2019 aangegeven 

duidelijk de gevolgen te merken van de promotie & marketing vanuit de gemeente. De 

gemeenteraad heeft toen voor de jaren 2020 en 2021 een aanvullende subsidie 

beschikbaar gesteld. De gevolgen van de huidige Corona-maatregelen zijn 

vanzelfsprekend ook duidelijk merkbaar en uiten zich vooral in verminderde inkomsten, 

minder bezoekers op kantoor en minder personeelslasten. Maar, de VVV verwacht in 

2021 op enig moment weer redelijk ‘normaal’ te kunnen draaien. Ook laten de 

ervaringen van vorige zomer zien dat de stad goed gevonden en bezocht wordt. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een plan om te komen tot een toekomstbestendig 

VVV. Het streven is om dit plan 2e kwartaal 2021 af te ronden. Voorgesteld wordt om 

VVV Doesburg een voorlopige subsidie te verstrekken van €20.000 en een 

aanvullende subsidie van €25.000. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1. Verlenen voorlopige subsidie 2021 van €20.000 aan VVV Doesburg; 

2. Verlenen aanvullende subsidie van €25.000 aan VVV Doesburg. 

 

A.3 

 

Beantwoording verzoek heroverweging subsidiering silhouet/kunstwerk 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 december 2020 aan stichting 

Doesburg Vestingstad onder voorwaarden een eenmalige subsidie van € 50.000,- in 

het vooruitzicht gesteld. Tegen dit voorgenomen besluit zijn een 2-tal verzoeken om 

heroverweging ingediend. Met dit voorstel worden die verzoeken beantwoord. 

 



 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1.    Kennis te nemen van de ingekomen verzoeken om heroverweging subsidiëring 

kunstwerk/silhouet van een wachtershuisje op de Hoge Linie; 

2.    In te stemmen met concept beantwoording 

 
 

A.4 

 

Uitbreiding parkeerplaats De Bleek 

Het gemeentebestuur maakt werk van het autoluw inrichten van de binnenstad door 

onder andere het instellen van een fysieke afsluiting van de winkelstraten gedurende 

alle dagen tijdens het toeristenseizoen en gedurende de vrijdagen, zaterdag en 

zondagen buiten het toeristenseizoen. Ook wil zij het fietsparkeren bevorderen. Dit 

alles heeft als gevolg dat uiteindelijk minder geparkeerd kan worden in de binnenstad. 

Ter compensatie hiervan wordt gewerkt aan het uitbreiden van de parkeercapaciteit 

buiten de singels. Een eerste stap hiertoe is uitbreiding van parkeerplaats De Bleek. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1.    In te stemmen met uitbreiding van parkeerplaats De Bleek met veertig plaatsen en 

met de verplaatsing van de busplaatsen naar Den Helder (ter hoogte van de 

milieustraat) en de hiermee gemoeide projectkosten ad € 105.000 betalen uit het 

investeringskrediet Vitale Binnenstad. 

2.    Uw voornemen inzake uitbreiding parkeerplaats De Bleek ter kennisname brengen 

van de gemeenteraad conform bijgevoegde raadinformatienota. 

 
 

 


