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DOED Gemeente Duiven, Open, Eerlijk en Democratisch.   

                        

 DOED  is dé lokale partij voor alle inwoners van Duiven, Groessen én Loo.   

 DOED is een jonge partij die daadwerkelijk meer doet DOED voor én met jou. Wij 

denken samen met jou na over oplossingen voor grote en kleine problemen door met 

elkaar in discussie te gaan en meningen uit te wisselen. Wij zijn onafhankelijk van de 

landelijke partijen en worden niet gedreven door de ideologie vanuit Den Haag.    

 DOED hoort graag wat jij wilt maar óók wat jij juist niet wilt. Welke behoeften en 

zorgen heb jij en hoe kunnen wij deze als partij in de gemeenteraad deze zo 

zorgvuldig mogelijk vertalen in beleidsvoorstellen. 

 DOED gaat voor directere invloed van de burger in de politiek. Op deze manier wordt 

de Duivense politiek beter bereikbaar voor iedereen.    

 DOED staat voor het op een positieve en gelijkwaardige wijze behartigen van 

belangen van de inwoners van de Gemeente Duiven.   

 DOED wil de gemeente Duiven op een positieve manier op de kaart zetten en samen 

zorgen voor een plezierige, duurzame en veilige woon/werk-gemeente voor 

iedereen. Een gemeente waar kansen liggen voor de jeugd en waar mensen zich 

verbonden voelen met elkaar.                                                 

 DOED denkt in oplossingen, verbindt, is betrokken en toegankelijk.     

 DOED doet geen loze beloften maar wil beleid dat aansluit bij jou en herkenbaar is.     

 DOED is zich ervan bewust dat we als gemeente beslissingen nemen met het geld van 

de gemeenschap, met jouw geld. 

 DOED is voor een slagvaardige, kleine en compacte gemeente, waarbij de betrokken 

ambtenaren goed bereikbaar zijn voor de inwoners.  

 

We willen graag dat jij meedenkt, meepraat, mee DOED en meebeslist over het beleid en de 

uitvoering ervan in jouw woonplaats.   

                       

Wij zijn DOED, gemeente Duiven, Open, Eerlijk en Democratisch; DOED U MEE? 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BAG_woonplaatsen_-_Gemeente_Duiven.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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WAAROM DOED?  
Ik, Karin Bouwmeister, heb DOED opgericht in 2019 om de ervaringen die ik heb vanuit mijn 

ondernemerschap in te zetten, om daarmee het verschil te maken in de lokale politiek. Ik 

weet van aanpakken en doorpakken, niet alleen met woorden maar ook in daden. 

Samen met mijn fractieassistenten Gerard Brands en André Oostdam ben ik momenteel 

actief in de gemeenteraad. Om nog meer voor u te kunnen betekenen gaat DOED voor meer 

zetels. DOED zou naast meer gemeenteraadsleden ook graag een wethouder leveren om nog 

meer bij te dragen aan het dagelijkse reilen en zeilen van onze mooie gemeente. Ik ben trots 

op onze kandidatenlijst en op alle leden die betrokken zijn bij DOED.  

DOED houdt van een heldere aanpak die we kunnen waarmaken en we stropen hier graag 

de mouwen voor op. Wij zijn als partij direct aanspreekbaar en bereikbaar voor alle 

inwoners. Door uw inbreng weten wij wat er speelt en waar onze prioriteiten moeten liggen. 

Wij willen de inwoners meer directe invloed geven. Niet alleen door uw stem te krijgen bij 

de gemeenteraadsverkiezingen maar zeker ook door u te betrekken bij zaken die voor u 

belangrijk zijn. Zaken waar wij als politieke partij invloed op kunnen uitoefenen. 

Gemeente Duiven, open, eerlijk en democratisch, daar is waar DOED voor staat, voor jou, 

met jou. Iedere dag opnieuw door te verbinden, in oplossingen te denken, oog te hebben 

voor elkaar en toegankelijk te zijn en te blijven voor jou als inwoner van Duiven, Groessen of 

Loo.  

DOED U MEE?  

Ik ben Karin Bouwmeister, uw lijsttrekker.  
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Bruisende en groene centra in Duiven, Groessen én Loo 
DOED ziet de centra in Duiven, Loo en Groessen als het middelpunt van ontmoeting, 
evenementen en activiteiten. In nieuwbouw/renovatieprogramma’s wordt dit als 
uitgangspunt meegenomen. DOED stimuleert een rijke variatie aan activiteiten die een 
bezoek aan de horeca en winkels de moeite waard maken. Overlast moet worden beperkt 
door goed overleg vooraf tussen gemeente, ondernemers, verenigingen en buurtbewoners 
maar ook door in te zetten op handhaving daar waar nodig. Met interessante centra wordt 
leegstand tegengegaan en blijft vestiging voor lokale en regionale ondernemers 
aantrekkelijk.  
 

 DOED vindt het belangrijk dat er veel ruimte is voor eigen initiatieven van inwoners, 
verengingen, dorpsraden, wijkraden en ondernemers. Want jij weet als geen ander 
wat er speelt en leeft in jouw omgeving en wat er nodig is. 

 DOED wil dat winkel- en dorpscentra goed bereikbaar zijn met voldoende 
parkeerplaatsen afgestemd op de aantallen bezoekers uit de regio.  

 DOED vindt het belangrijk dat parkeren gratis blijft.  

 DOED vindt het belangrijk dat centrumbewoners voldoende dicht bij de eigen woning 
kunnen parkeren door realisatie van extra eigen parkeergelegenheid bij nieuwbouw.  

 DOED vindt het belangrijk dat er meer groen en banken in de centra zijn zodat de 
mensen elkaar ook buiten de horeca kunnen ontmoeten. 

 DOED wil het bezoeken van centra met de fiets stimuleren door te zorgen voor 
herkenbare en voldoende fietsenstallingen dicht bij de voorzieningen.  
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Ondernemen in de gemeente Duiven 
Het ondernemerslandschap in de gemeente Duiven is zeer divers. Met een bruisend 
horeca aanbod, een brede diversiteit aan bedrijven, winkels, instanties en 
recreatiemogelijkheden. We hebben veel zelfstandigen en kleinere bedrijven in allerlei 
branches en een grote zorgeconomie. We hebben ook een agrarische sector waar we trots 
op zijn. DOED ziet dat steeds meer grote bedrijven zich in onze gemeente willen vestigen. 
DOED begrijpt dat dit voor werkgelegenheid kan zorgen maar vindt het wel belangrijk dat 
er voldoende ruimte blijft voor kleinere, lokale ondernemingen en agrariërs en dat de 
verkeerssituatie rondom de bedrijventerreinen wordt verbeterd. We moeten de 
leefbaarheid op de bedrijventerreinen bewaken en waar nodig verbeteren. DOED ziet het 
als de taak van de gemeente om de ondernemers actief te bezoeken en met de 
ondernemersverenigingen in gesprek te blijven, mee te denken en waar mogelijk te 
faciliteren. Zo kunnen (lokale) ontwikkelingen nauw gevolgd worden ter versteviging van 
de samenwerking. DOED vindt het belangrijk dat ondernemers in Duiven, Groessen en Loo 
hun tijd en energie in hun onderneming kunnen steken en niet in bureaucratie terecht 
komen.  
 

 DOED vindt het belangrijk dat ondernemers(verenigingen) een ingang hebben bij de 
gemeente en vindt het als partij belangrijk met hen in gesprek te blijven om te horen 
wat de gemeente goed doet maar ook om te horen wat beter kan.  

 DOED vindt het belangrijk dat het heffingsgebied van reclamebelasting voor 
ondernemers niet verder wordt uitgebreid. 

 DOED vindt dat bekende knelpunten aangepakt moeten worden, zoals de 
bereikbaarheid (met openbaar vervoer, vervoer op maat, per auto en per fiets), de 
veiligheid en overlast.  

 DOED vindt dat er op de bedrijventerreinen voldoende ruimte moet zijn voor lokale 
ondernemers om zich daar te vestigen. 

 DOED pleit voor een gebruiksvriendelijk portaal om het delen van informatie tussen 
ondernemers en gemeente te vereenvoudigen en de dienstverlening te verbeteren. 

 
 
 

            
This Photo by Unknown Author is licensed under 

https://maken.wikiwijs.nl/132263/Communicatie_en_gesprekken
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Wonen in de gemeente Duiven 

DOED maakt zich hard voor een prettige en veilige woon- en leefomgeving met voldoende 
groen. DOED vindt het belangrijk dat inwoners en in het bijzonder de jeugd van Duiven, 
Groessen en Loo niet de gemeente uitgejaagd worden vanwege een gebrek aan woningen.  
DOED wil de doorstroming naar meer passende woningen actief stimuleren. DOED vindt 
het belangrijk dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen verstedelijking en het 
behouden van het landelijke en kenmerkende karakter van de gemeente. DOED vindt het 
belangrijk dat de gemeente goed communiceert over de mate van invloed bij 
woningbouwplannen en dat inwoners actief en vroegtijdig kunnen participeren bij de 
realisatie van woningbouw. DOED wil ruimte bieden aan nieuwe initiatieven voor 
creatieve woonvormen. Denk aan woonvormen met zorg, gemengde woonvormen en 
ruimte om elkaar te ontmoeten. DOED is voorstander van de ontwikkeling van 
levensloopbestendige -en seniorenwoningen dichtbij voorzieningen in de gemeente 
Duiven. DOED vindt dat de gemeente Duiven eerst moet zorgen voor de eigen inwoners 
voordat regionale en landelijke opgaven bij ons worden neergelegd. Dit geldt voor 
woningbouw in het algemeen en voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het 
bijzonder. DOED erkent wel dat we als gemeente een opgave hebben om een passende 
plek te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) en dat ze zo 
goed mogelijk geholpen worden te integreren waarbij een belangrijke rol voor 
vluchtelingenorganisaties is weggelegd. 
 

 DOED wil doorpakken en de realisatie van betaalbare en klimaatbestendige koop- en 
huurwoningen hoog op de agenda zetten.  

 DOED wil meer betaalbare, duurzame en goede huur- en koopwoningwoningen voor 
starters, jongeren en ouderen. Woningen die eerlijk verdeeld zijn over Duiven, 
Groessen en Loo en waarin je zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kunt leven.  

 DOED wil tegengaan dat nieuwe én bestaande woningen worden opgekocht door 
beleggers door gebruik te maken van de nieuwe wet die dit mogelijk maakt. 

 DOED wil voorrang geven aan eigen inwoners en mensen die binding hebben met de 
gemeente bij de realisatie van nieuwe woningen binnen de gemeente.  

 DOED wil in lijn met het nieuwe omgevingsrecht zoveel mogelijk ruimte en 
flexibiliteit bieden als het gaat om realisatie van bouwplannen en woonwensen. 

 DOED is tegen het onderbrengen van arbeidsmigranten in het oude pand van Vivare 
aan de Visserlaan maar staat wel open voor initiatieven om huisvesting van 
arbeidsmigranten op het eigen terrein van de werkgever mogelijk te maken als dit 
past binnen de omgeving. 
 

                                                             
Bron: Duivenluchtfoto – Wijkraad Duiven West              Visserlaan 1, Duiven (oud pand Vivare) 

 

https://www.wijkraadduivenwest.nl/duivenluchtfoto/
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Verkeerstoegankelijkheid en verkeersveiligheid Duiven 

DOED vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de verkeerstoegankelijkheid en 

de verkeersveiligheid in Duiven, Groessen en Loo. DOED is voorstander van een risico 

gestuurd beleid, een proactieve aanpak waarbij niet wordt gewacht tot er ongelukken 

gebeuren maar waarbij gekeken wordt naar wegkenmerken en risicofactoren. DOED vindt 

dat er goed geluisterd wordt naar de inwoners en bij knelpunten snel en voortvarend 

wordt opgetreden. Een voorbeeld daarvan is de aanpassing van de Rijksweg in Duiven. 

DOED vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor de verkeerstoegankelijkheid en 

verkeersveiligheid rondom de bedrijvencentra, in het bijzonder vanaf de A12. De 

verkeersinfarcten in de gemeente moeten worden opgelost. DOED is voorstander van 

groene bermen maar dit mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid.  

 

 

 DOED wil onveilige verkeerssituaties in de gemeente aanpakken. 

 DOED wil dat er bij nieuwe projecten vooraf voldoende aandacht is voor 
infrastructuur, bereikbaarheid en veiligheid. 

 DOED wil dat de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van bedrijventerreinen wordt 
aangepakt voordat er verder wordt uitgebreid. 

 DOED vindt dat bedrijventerreinen goed toegankelijk moeten zijn met het openbaar 
vervoer en vervoer op maat. 

 DOED wil laagdrempelige melding van gevaarlijke situaties stimuleren.  

 DOED heeft onder meer bij de gemeente aangekaart dat de verkeersituatie van de 
Heiliglandsestraat moet worden aangepakt. 
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Sport, Verenigingen & Cultuur 
DOED is trots op het rijke verenigingsleven en het uitgebreide sportaanbod in de 
gemeente Duiven. DOED vindt het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in sport, 
verenigingen en cultuur en dat de gemeente actief inventariseert wat de                                                                                                                                 
behoefte van verenigingen DOED ondersteunt en stimuleert initiatieven tot samenwerking 
tussen verenigingen. DOED zet zich in het bijzonder in voor cultuureducatie. DOED vindt 
het ook belangrijk dat er voldoende bekendheid wordt gegeven aan de vele mooie 
initiatieven zoals SjorsSportief en -Creatief voor sport- en cultuurstimulering voor 0 tot 100 
jaar, de Roefeldag, Muziek in de klas en het platform Join! LHD&OG.  DOED juicht de 
samenwerking tussen scholen en verenigingen toe.          

 DOED vindt het belangrijk dat het verenigingsleven voor iedere inwoner toegankelijk 
is en ziet daarom toe op een goede informatievoorziening.  

 DOED vindt het belangrijk dat de gemeente de ondersteuningsmogelijkheden vanuit 
de gemeente actief onder de aandacht brengt bij verenigingen. 

 DOED vindt het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn en blijven voor 
buitensporters om naar binnen uit te wijken. 

 DOED heeft van de coronatijd geleerd dat het heel belangrijk is dat er naast 
sportscholen voldoende mogelijkheid is om buiten te bewegen en                                                               
wil de openbare ruimten beweegvriendelijker inrichten. 

 DOED wil de mogelijkheden onderzoeken om EHBO-lessen voor kinderen op scholen 
mogelijk te maken. 
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Zorg en welzijn in de gemeente Duiven  
Zeker ook door de afgelopen onzekere periode weten we hoe belangrijk zorg en welzijn is. 

DOED pleit voor toegankelijke en samenwerkende zorg. DOED vindt het belangrijk dat 

iedereen op gelijkwaardige wijze aan de samenleving kan deelnemen en dat de gemeente, 

waar nodig, informeert en faciliteert. DOED zou graag zien dat inzicht in kosten en 

kwaliteit van de zorg wordt vergroot zodat je kunt kiezen voor de beste passende zorg. 

DOED is voor (ouderen)zorg op menselijke schaal en met een menselijk gezicht. DOED wil 

passende ondersteuning voor mensen die langer zelfstandig thuis blijven wonen. DOED wil 

in overleg met zorgaanvragers, ouderen, ouderenbonden en zorginstellingen, over wat zij 

belangrijk vinden! Mantelzorgers verdienen meer dan een pluim! 

 DOED wil ontmoetingen en buurtsamenwerking faciliteren. 

 DOED vindt het belangrijk dat de mensen die zorg nodig hebben, de gemeente weten 

te vinden en durven te benaderen. 

 DOED zou graag zien dat de gemeente onderzoekt of Fokus woningen met 

ondersteuning op de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in Duiven 

haalbaar zijn.   

 DOED wil graag dat de samenwerking met zorgmakelaars verstevigd wordt en dat zij 

bij complexe aanvragen en bij langdurige zorg tijdig worden betrokken. 

 DOED vindt het belangrijk dat mensen die dat nodig hebben ondersteuning krijgen 

om de digivaardigheid te bevorderen en ziet mogelijkheden in een samenwerking 

met ouderenorganisaties, het Candea College, Hope XXL en bibliotheken.  

 DOED wil zorgvuldige toezicht op zorgorganisaties om misbruik van zorggeld te 

voorkomen. 
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De jeugd in de gemeente Duiven 
De jeugd heeft de toekomst en DOED voelt zich mede verantwoordelijk voor die toekomst. 
DOED vindt dat er snel en adequaat op huisvestingsproblemen van scholen moet worden 
gereageerd. DOED vindt het belangrijk dat de jeugd actief betrokken wordt bij het maken 
van keuzes die op hen betrekking hebben en dat zij de zorg en steun krijgen die er nodig is 
om gezond op te groeien. DOED is trots op de initiatieven die er binnen de gemeente zijn 
om de jeugd een grotere rol te geven zoals bijvoorbeeld de Jongerenraad voor kinderen, 
een project van Hope XXL, bedoeld voor jongeren van 13 tot en met 23 jaar die 
woonachtig zijn in onze gemeente of daar naar school gaan. DOED wil graag dat meer 
jongeren mee kunnen denken en hun stem kunnen laten horen. 
 

 DOED stelt voor om naast de burgemeester ook kinderwethouders en een 
kinder(gemeente)raad te benoemen waarbij samenwerking gezocht kan worden met 
Hope XXL. 

 DOED wil het aanbod van onderwijs, kinderopvang en BSO borgen in Duiven, 
Groessen en Loo en wil dat de basisscholen en het Candea College op gemeentelijk 
niveau goed ondersteund worden om hun taak optimaal uit te kunnen voeren.  

 DOED vindt het belangrijk dat het klimaat op scholen goed wordt onderzocht en 
aangepast indien nodig.  

 DOED vindt het belangrijk om mét jongeren in gesprek te zijn plaats van voor 
jongeren te denken over wat nodig is.  

 DOED vindt dat de jeugdvrijwilligersprijs meer aandacht mag krijgen in de gemeente 
en dat deze wordt uitgereikt door de kinderburgemeester. 
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Groen, klimaat & duurzaamheid in Duiven 
De gemeente Duiven is een prachtige groene gemeente met boomrijke straten, struiken en 
waterpartijen en kenmerkende landschapselementen. DOED vindt het belangrijk dat dit zo 
blijft. Om het klimaatakkoord van 2050 te kunnen realiseren, wordt regionaal 
samengewerkt om de energietransitie vorm te geven. Innofase is uitgeroepen tot het 
duurzaamste bedrijventerrein van Nederland en levert daarmee een belangrijke bijdrage 
aan de energietransitie. DOED vindt het belangrijk dat de provincie ook haar 
verantwoordelijkheid neemt bij de energietransitie en dat de netwerkproblemen voor 
terug levering van grote hoeveelheden duurzame energie worden opgelost. DOED vindt 
het ook belangrijk dat de gevolgen van de doortrekking van de A15 en de verdere 
verstedelijking royaal worden gecompenseerd door te investeren in de natuur. DOED vindt 
het onterecht dat agrariërs de rekening gepresenteerd krijgen voor het mondiale 
stikstofprobleem. DOED blijft met een kritische blik kijken naar de inpasbaarheid van 
grootschalige energieopwekking in het landschap. DOED vindt het belangrijk dat honden-
uitlaatgebieden en stroken goed onderhouden worden. DOED is trots op GoClean en 
andere maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van zwerfafval. 
 

 DOED wil dat de aanplant van bomen gestimuleerd wordt en dat als de gemeente 
zelf bomen kapt, nieuwe bomen worden aangeplant. 

 DOED vindt dat er een duidelijk groenbeleid moet komen waarbij per 
groenstrook/terrein wordt bepaald wat het onderhoudsniveau moet zijn, e.e.a. 
afhankelijk van gebruik en in overleg met Duiven/Groessen/Loo bloeit. 

 DOED is vóór afschaffing van de hondenbelasting in de gemeente Duiven. 

 DOED vindt dat er een gebiedsgerichte aanpak moet komen en dat de gevolgen van 
verstedelijking gecompenseerd moeten worden. 

 DOED vindt het belangrijk dat het gewijzigde afval ophaalbeleid goed geëvalueerd 
wordt en de gemeente beleid maakt op basis van datagerichte aanpak van GoClean, 
zodat het tot minder zwerfafval leidt. 

 DOED vindt dat ieder huishouden 1 keer per jaar het afval gratis bij het afvalstation 
mag aanbieden. 
 
 

         

DOED, gemeente Duiven, Open, Eerlijk en Democratisch. DOED U MEE? 


