
 

 

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? 

 


