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STAP 1 EXTRA GRATIS PARKEERPLAATSEN 
BUITEN BINNENSTAD

STAP 2 HERIJKEN VERGUNNINGENSYSTEEM 
PARKEREN

3 DUIDELIJKHEID PARKEREN

STAP 4 BEPERKING VERKEER IN BINNENSTAD EN 
SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN

STAP 5 GERICHTE HANDHAVING

STAP 6 BEZOEKERS ONTVANGEN 
BUITEN BINNENSTAD

STAP 7 MEER RUIMTE VOOR FIETSPARKEREN 
EN ANDERE FUNCTIES

STAP 8 KERNWINKELGEBIED ALS AUTO- 
EN FIETSVRIJ VOETGANGERSGEBIED

STAP

VITALE BINNENSTAD 
DOESBURG

LEEFBAAR, AANTREKKELIJK 
EN BEREIKBAAR IN 8 STAPPEN

30 
september

WAAROM EIGENLIJK?
De binnenstad van Doesburg is een fijne plek om te wonen, 
te werken en te recreëren. Toch kent Doesburg al decennia 
veel zorgpunten over verkeer en parkeren. Het historische 
stratenpatroon is niet gemaakt en geschikt voor veel 
verkeersbewegingen en parkeerfaciliteiten. De toename 
van verkeer is veroorzaakt door vermeerdering van 
autogebruik door bewoners en bezoekers, vrachtverkeer, 
bestelbusjes en groei van toerisme. We zien de laatste 
jaren een toename in bezoekersaantallen. Met name in het 
zomerseizoen is het erg druk in de binnenstad. 

De toename in verkeersbewegingen en bezoekersaantallen 
leidt tot verkeersoverlast, opstoppingen, geluidsoverlast 
en problemen met parkeren voor bewoners. Sluipverkeer 
zorgt voor veel hinder en vrachtverkeer en bevoorradende 
voertuigen blokkeren regelmatig de rijbanen. 

SAMEN WERKEN AAN EEN VITALE BINNENSTAD
We zijn als gemeente met bewoners en ondernemers in 
gesprek gegaan over deze ontwikkelingen. Hoe kunnen 
we deze knelpunten aanpakken en welke kansen zien 
we? Hoe houden we de binnenstad leefbaar en prettig 
voor bewoners en ondernemers? Mede op basis van deze 
input zijn we gekomen tot een plan van aanpak om de 
leefbaarheid, de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid 
van de binnenstad te verbeteren. 

PLAN VAN AANPAK IN 8 STAPPEN
De binnenstad van Doesburg kent structurele problemen, die 
het hele jaar van toepassing zijn, en problemen die typisch 
zijn voor het toeristenseizoen. In totaal onderscheiden 
we 8 stappen om de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en 
bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren. De eerste 
vijf stappen zijn het gehele jaar van toepassing en gelden 
als basis. De stappen 6 tot en met 8 zijn van toepassing 
binnen het toeristenseizoen.

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer informatie over deze 8 stappen? 
Ga dan naar www.doesburg.nl/vitalebinnenstad.

Wat vervelend. Al deze geparkeerde auto’s 
maken het lastig om mijn woning te bereiken.
Herman (82), bewoner

Wat rijden die auto’s hier hard. Het is 
voor mij onveilig om hier te lopen.
Ria (72), bewoner

Ik wil wel graag met de auto 
mijn winkel kunnen bereiken.
Jan (42), ondernemer

Ik moet hier goed opletten van 
mama. Er rijden hier veel auto’s.
Lotte (8), bewoner

Wat is het hier gezellig en wat 
kun je hier fijn shoppen!
Anne (56) en Petra (53), bezoekers

Waar kan ik hier mijn auto 
parkeren? Ik heb intussen de 
hele binnenstad al gezien.
Angela (58), bezoeker

Waar kan ik hier eigenlijk 
mijn fiets parkeren?
Peter (33), bezoeker

27 
april


