Nieuwsbrief 1 juli 2020
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij de tijdelijke maatregelen in de binnenstad van
Doesburg. In het centrum worden maatregelen getroffen om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in
de nieuwe werkelijkheid: De 1,5 meter samenleving. Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief met daarin
een belangrijke wijziging rondom de afsluiting. Hebt u deze nieuwsbrief nog niet op uw emailadres
ontvangen en wilt u dat wel, meld dat dan via aanmelding@doesburg.nl o.v.v. Nieuwsbrief Goed thuis in
Doesburg. De meest actuele informatie vindt u (ook) op www.doesburg.nl/goedthuisindoesburg.

Ik ben blij met de
afsluiting. Het winkelt
veel fijner, de sfeer is
beter en het is hier
gewoon veel veiliger. Dat
hoor ik ook terug van
klanten. Ze noemen het
hier regelmatig gezellig.
Ik heb niet meer of
minder klanten en ik heb
geen enkele klant horen
klagen dat ze niet konden
parkeren in de stad. Ik
merk alleen dat er niet de
hele dag geronk voor
onze deur is van
vrachtwagens en busjes
die laden en lossen en
waardoor files ontstaan.
Van mij mag het zo
blijven.
HANS Ouderwets Lekker

Onder de noemer Goed thuis in Doesburg wordt de binnenstad van
1 juni - 30 september afgesloten voor verkeer. Dit doen wij voor uw en
onze gezondheid en om ruimte te bieden aan de 1,5 meter samenleving.

Wat verandert er?
De afsluiting verloopt naar tevredenheid. Er kwamen nog wel steeds
verzoeken om naar het tijdvenster van de afsluiting te kijken. De
binnenstad was alleen tussen 7.00 en 11.00 uur toegankelijk voor
voertuigen. Na interne evaluatie en op veler verzoek wordt deze
openstelling vanaf 1 juli verruimd: De binnenstad is vanaf heden
dagelijks open voor bestuurders van 18.00 uur tot 11.00 uur!
We vragen u wel op te letten dat u voor 11.00 uur uw voertuig weer buiten
het kernwinkelgebied plaatst.

Fietsen in de Ooipoortstraat
Er is ook een versoepeling voor fietsers in de Ooipoortstraat. De afsluiting
werd hier vooral voor fietsers als wat onnatuurlijk ervaren. Nu staat op de
borden dat fietsers na 100 meter, dus bij de COOP, pas van hun fiets
hoeven stappen. Verder blijft het fietsverbod in het centrum tussen 11.00
en 18.00 uur van kracht!

Handhaving
De handhavers hebben zich de
afgelopen periode herkenbaar en
onherkenbaar (in burger) vooral
gericht op waarschuwen en
uitleggen van de nieuwe situatie.
Vanaf heden wordt asociaal gedrag
of een overtreding bekeurd.

Koepoortstraat
In de Koepoortstraat zijn tijdelijk
matrixborden geplaatst om
bestuurders te attenderen op hun
snelheid van max. 15 km/u.

Fixi
Ziet u iets in de binnenstad dat de woon- of leefomgeving hier
aantast, doe dan een melding via de Fixiapp. Meer hierover:
https://www.doesburg.nl/melding-doen/

Vragen?
Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij Tamara Verheij,
binnenstadcoördinator SCBD op 06 52 39 21 93 /
centrumbelangdoesburg@gmail.com en Wendy Timmer,
accountmanager bedrijven gemeente Doesburg op 06 12 10 96 82 /
wendy.timmer@doesburg.nl.
Voor overige vragen en opmerkingen kunt u als inwoner terecht bij
Carine Staring-Worm via
0313 48 13 13 /carine.staring@doesburg.nl.

Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief Goed Thuis in Doesburg.
Voor het laatste nieuws verwijzen wij tot die tijd naar:
www.doesburg.nl/goedthuisindoesburg.

Wij merken niet veel van
de afsluiting. De meeste
klanten kwamen veel al
met de auto aan de
achterzijde, ze parkeren
dan aan de Kloostertuin.
Aan de omzet kunnen we
niet zien dat het een
positief of wel een negatief
effect heeft. We zien dat
het met mooi weer
gezelliger lijkt, zonder al
die auto's.
Ik ben wel bang dat
uiteindelijk de lokale
inwoners uit Angerlo en
Drempt mogelijk naar een
andere stad uitwijken nu
het parkeren lastiger
wordt. Het zou goed zijn
om daar eens een enquête
over te houden onder het
lokale publiek. Toeristen
zijn mooi, maar in de
maanden dat het minder
mooi weer is, moeten wij
het hebben van de mensen
uit onze stad en de dorpen
om ons heen.
Tot slot wil ik zeggen dat
de manier waarop dit
allemaal is gebeurd, mij en
bij veel andere
ondernemers in het
verkeerde keelgat is
geschoten. Iets wat al 30
jaar speelt, wordt er onder
het mom van Corona
ineens doorgedrukt. Dat is
niet goed. Daar krijg je
wantrouwen van.
Slagerij De Worsten

