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Leeswijzer 

 

In dit document zijn de uitgangspunten voor de Mobiliteitsvisie opgenomen 

− In hoofdstuk 1 is beschreven waarom de uitgangspunten worden opgesteld en 

welke rol deze spelen bij de ontwikkeling van de Mobiliteitsvisie. 

− In hoofdstuk 2 zijn richtinggevende principe beschreven die worden gehanteerd bij 

de ontwikkeling van de Mobiliteitsvisie. 

− In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten per thema opgenomen. 
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De stad Doetinchem en de dorpen Wehl en Gaanderen 

 

De gemeente Doetinchem bestaat uit de stad Doetinchem en de 

Dorpen Wehl en Gaanderen. Overal waar in dit document ‘Doetin-

chem’ wordt gebruikt, is de gehele gemeente (stad en dorpen) be-

doeld. Daar waar alleen de stad Doetinchem wordt bedoeld, is de 

omschrijving ‘stad Doetinchem’ gebruikt. 
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1 Uitgangspunten Mobiliteitsvisie Doetinchem 
 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Doetinchem 

 

Doetinchem is een gemeente met ongeveer 56.500 inwo-

ners en maakt onderdeel uit van Regio Achterhoek. De 

centrale stad is Doetinchem met ongeveer 40.000 inwo-

ners. De grootste dorpen zijn Gaanderen (5.600 inwoners) 

en Wehl (6.875 inwoners). 

 

De aangrenzende gemeenten zijn: 

− Bronckhorst (grootste kern Zelhem). 

− Oost-Gelre (grootste kern Lichtenvoorde). 

− Oude IJsselstreek (grootste kern Ulft). 

− Montferland (grootste kern Didam). 

− Zevenaar. 

 

De belangrijkste regionale wegen zijn: 

− A18: autosnelweg tussen de A12 en Varsseveld en gaat 

vervolgens over in de N18 naar Groenlo. 

− N315: regionale verbinding tussen N316 (vanaf de 

Haareweg over de J.F. Kennedylaan) en de Varsse-

veldseweg  via de aansluiting met de Oostelijke Rand-

weg (ORW) in Doetinchem naar Zelhem. 

− N316: de verbinding tussen de A18 door de stad Doe-

tinchem naar Hengelo (Gld), Vorden en Zutphen. De 

N316 loopt over de Europaweg (plus klein stukje Kep-

pelseweg), Ruimzichtlaan en Haareweg. 

− N317: verbinding tussen de Europaweg, over de Lie-

mersweg, Energieweg en Keppelseweg naar Hummelo 

en Doesburg. 

− In 2015 is  de Oostelijke Randweg geopend. Deze ver-

bindt de Bedrijvenweg met de N315. 

− De wegverbinding tussen de stad Doetinchem en Wehl 

loopt via de Liemerseweg (N317, N813) en de Broek-

huizerstraat (N813). 

− De verbinding tussen de stad Doetinchem en de A18 

naar Gaanderen loopt via de Slingeparallel (N317, vanaf 

de A18). Deze weg sluit aan op de Gaanderenseweg en 

de Rijksweg in Gaanderen. 

 

De stad Doetinchem en de dorpen Wehl en Gaanderen 

liggen aan de spoorlijn Arnhem – Winterswijk. De ge-

meente Doetinchem heeft vier stations (Wehl, Doetin-

chem De Huet, Doetinchem, en Gaanderen). Door de stad 

Doetinchem en langs Gaanderen loopt de waterweg de 

Oude IJssel. Aan de noordzijde van Gaanderen ligt de 

Bielheimerbeek (onderdeel van de ecologische hoofd-

structuur) die uitmondt in de Oude IJssel. 

 

 

 

 



 MET GRAUMANS | DOETINCHEM, UITGANGSPUNTEN MOBILITEITSVISIE 2016-2026, 25 SEPTEMBER 2015 | 8 

 

Mobiliteitsvisie 
Mobiliteitsgedrag 

Infrastructuur 

Vervoerdiensten 

Verkeersgedrag 

Mobiliteitsvisie 

Activiteiten 
Economie 
Wonen 
Onderwijs 
Sport 
Recreatie 
Sociaal 

Omgeving 
Leefbaarheid 
Milieu 
Duurzaamheid 
Natuur en landschap 
Veiligheid 

1.1 Mobiliteit: activiteiten, gedrag en om-
geving 

 

Het laatste Gemeentelijk Mobiliteitsplan is in 2007 vastge-

steld en is toe aan een actualisatie. Aanleidingen zijn on-

der ander nieuwe ontwikkelingen (ruimte en infrastruc-

tuur), nieuwe inzichten (zoals Beter Benutten), het aflo-

pen van het investeringsprogramma en de formele plicht 

volgens de Planwet. De nieuwe Mobiliteitsvisie van de 

gemeente Doetinchem is een strategisch plan dat de koers 

aangeeft voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 

Mobiliteit is het verplaatsen van personen en/of goe-

deren. Dit is, met uitzondering van recreatief wandelen en 

fietsen, nooit een doel op zich. Mobiliteit staat ten dienste 

van een activiteit (bijvoorbeeld werken, wonen, sport, 

recreatie, sociaal, cultuur, leisure, onderwijs) die op een 

andere locatie wordt uitgevoerd. Er is dan ook een relatie 

met vrijwel alle beleidsvelden. Een mobiliteitsvisie is meer 

dan infrastructuur alleen en gaat over het volgende: 

 

1. Mobiliteitsgedrag: keuzes die worden gemaakt om een 

verplaatsing te maken inclusief bestemming en motief, 

tijdstip, route en de wijze waarop de verplaatsing 

wordt uitgevoerd (modaliteit). Deze keuzes worden 

sterk bepaald door sociale en economische factoren 

evenals door gewoontegedrag. 

 

2. Infrastructuur en vervoer die ter beschikking staan om 

verplaatsingen uit te voeren. Infrastructuur en ver-

voerdiensten (zoals het aanbod van het openbaar ver-

voer) hebben invloed op het mobiliteitsgedrag. 

3. Verkeersgedrag: de wijze waarop reizigers zich in het 

verkeer gedragen. Deze component heeft vooral be-

trekking op de verkeersveiligheid. Het verkeersgedrag 

wordt mede beïnvloed door de wijze waarop de infra-

structuur is vormgegeven. Daarnaast spelen sociale fac-

toren, educatie, voorlichting, bewustzijn en mentaliteit 

een belangrijke rol. 

 

De aanpak van mobiliteitsvraagstukken ligt dan ook niet 

uitsluitend op het vlak van de infrastructuur alleen maar 

vragen ook om gedragswijzigingen. De laatste jaren gaat 

het mobiliteitsmanagement (beïnvloeding van het mobili-

teitsgedrag naar route, tijd en vervoerwijze met als be-

langrijkste doelgroep werknemers) een steeds belangrijke-

re rol spelen, onder andere in het landelijke programma 

Beter Benutten. Bij het mobiliteitsmanagement is de sa-

menwerking met ondernemers en andere overheden een 

voorwaarde voor succes. 

 

 
Mobiliteit heeft omgevingseffecten (milieu, inpassing en 

duurzaamheid). De Mobiliteitsvisie zal dan ook moeten 

inspelen op de wijze waarop het kan bijdragen aan het 

integrale beleid en de wijze waarop omgegaan wordt met 

omgevingseffecten. De Mobiliteitsvisie heeft een planho-

rizon van ongeveer 10 jaar (2026) en wordt periodiek 

geactualiseerd. 

1.2 Mobiliteitsvisie Doetinchem 
 

De Mobiliteitsvisie heeft een ander karakter dan een ‘tra-

ditioneel Verkeers- en Vervoerplan’. In de Mobiliteitsvisie 

komt het accent te liggen op: 

− De effecten die we willen bereiken. Als de gewenste 

effecten bekend zijn, zijn er vervolgens meerdere be-

naderingen en oplossingsrichtingen (waaronder een 

ander mobiliteitsgedrag) mogelijk. 

− De relatie met andere thema’s zoals economie en 

duurzaamheid. 

− De relatie met maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen zoals vergrijzing en digitalisering. 

− De mogelijkheden van benutten van bestaande infra-

structuur en vervoerdiensten en het wijzigen van mobi-

liteitsgedrag. Dit sluit aan bij de principes van ‘Beter 

Benutten’. 

− De rol van de gemeentelijke overheid: niet ieder pro-

bleem is een probleem van de overheid. 

 

De Mobiliteitsvisie Doetinchem is als volgt te karakterise-

ren: 

− De Mobiliteitsvisie geeft aan op welke wijze het mobili-

teitsbeleid bijdraagt aan het realiseren van de ambities 

op de verschillende beleidsvelden (integraal beleid) en 

schaalniveaus (interregionaal, regionaal, stad, wijk en 

buurt). 

 

− De Mobiliteitsvisie met als tijdshorizon 2026 moet 

voldoende flexibiliteit bieden voor de concrete invul-

ling en realisatie van het beleid. De Mobiliteitsvisie 

schrijft geen detailoplossingen voor maar oplossings-

richtingen gericht op het realiseren van de ambities. De 

visie dient een goede basis te zijn voor een verdere 

uitwerking door het college van B en W. 

 

− De Mobiliteitsvisie is een toetsingskader. Bij ontwikke-

lingen en projecten (ruimtelijk, infrastructuur, onder-
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houd, openbare ruimte, lokaal en regionaal) worden de 

principes van het voorgestelde mobiliteitsbeleid als 

richting gehanteerd. 

 

− De Mobiliteitsvisie geeft kader voor verschillende 

schaalniveaus: de stad, de wijken en dorpen en de sa-

menhang met het regionale niveau. 

 

− De Mobiliteitsvisie geeft aan op welke wijze ingespeeld 

kan worden op maatschappelijke trends 

 

− De Mobiliteitsvisie geeft aan wat de positie van de 

gemeente is. Het moet duidelijk zijn waar wel of niet 

een rol van de lokale overheid ligt. Dit is mogelijk door 

duidelijk vast te stellen welke kwaliteit gewenst is en 

dus wanneer er sprake is van een probleem waarbij de 

gemeente mogelijk een rol speelt bij de oplossing. 

 

− Met de Mobiliteitsvisie kan de gemeente zich profile-

ren. Het is te gebruiken voor de communicatie over het 

mobiliteitsbeleid en de rol van de lokale overheid, voor 

het maken van investeringskeuzes, samenwerking (pri-

vate markt, overheden, organisatie en bewoners) en 

cofinanciering. De visie geeft inzicht in de noodzaak tot 

regionale afstemming en samenwerking met de omlig-

gende gemeenten en overheden (Regio Achterhoek, 

Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat). 

 

− De Mobiliteitsvisie is de basis voor de Mobiliteitsagen-

da en het opstellen van het (eerste) uitvoerings- en 

actieplan voor de jaren 2017 en daarna (prioriteiten). 

 

1.3 Coalitieakkoord 2014 – 2018 ‘Agenda 
voor de toekomst’ 

 

In het Coalitieakkoord is een aantal kaders opgenomen die 

ook voor het Mobiliteitsplan van belang zijn (letterlijke 

citaten): 

− Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners 

en bedrijven is het uitgangspunt. Alleen daar waar het 

niet anders kan, gaat de gemeente Doetinchem over tot 

handelen. De gemeente is niet meer dé speler die alles be-

paalt en organiseert maar één van de spelers in het veld. 

We moeten het dus samen doen met onze inwoners en be-

drijven. Samen de schouders eronder! De rol en passie van 

de gemeente is: stimuleren, faciliteren, verbinden, samen-

werken en participeren. Daar waar mensen zelf zaken op-

pakken, moeten regels niet te beperkend zijn. En we zullen 

moeten accepteren dat er dingen fout kunnen gaan. 

− Doetinchem is de centrumgemeente en het economisch 

hart van de Achterhoek. Hoe houden we Doetinchem en 

de Achterhoek ook op lange termijn duurzaam en vitaal? 

Zeker in een krimpregio is dat van groot belang. Het gaat 

dan om economische ontwikkeling (werkgelegenheid), op-

timale bereikbaarheid (wonen, werken en voorzieningen) 

en het behoud van een goede kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving (onderwijs, sport, groen/natuur en cultuur). 

Doetinchem wil een bruisend centrum zijn en daarom moet 

worden geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van onze 

stad. 

− Omdat de binnenstad en ook de industrieterreinen steeds 

meer een regionaal karakter krijgen, zijn verbindingen 

van en naar deze gebieden cruciaal. Daarnaast draagt 

een betrouwbare treinverbinding er toe bij dat de trein een 

werkelijk alternatief is voor de auto. Tenslotte komen er 

elke dag evenveel forenzen Doetinchem in als dat er uit 

gaan. 

− We zijn toe aan vernieuwing en verbreding van onze 

Doetinchemse/Achterhoekse economie. Met name nieu-

we energie kan een economische pijler worden. We zullen 

na moeten denken hoe we onze doelen willen bereiken om 

rond 2030 energieneutraal te zijn. 

− Een centrumstad als Doetinchem moet het hebben van 

een goede bereikbaarheid en een goede ontsluiting. Dat 

is goed voor de bedrijven die in Doetinchem zitten en goed 

voor onze inwoners die voor hun werk naar buiten Doetin-

chem moeten reizen. Voor onze inwoners betekent een 

goede ontsluiting een betere bereikbaarheid van banen in 

bijvoorbeeld Arnhem. Voor de bereikbaarheid en ont-

sluiting staan de komende jaren twee knelpunten centraal: 

de Europaweg en de bereikbaarheid/ betrouwbaarheid per 

spoor. Daarnaast is aandacht nodig voor de fijnmazige 

(fiets-) bereikbaarheid met name tussen scholen en de be-

langrijkste woongebieden. 

− In de Mobiliteitsvisie wordt aandacht besteed aan een 

(tijdelijke) afsluiting van de Hofstraat om zodoende een 

aantrekkelijk cultuurcluster rondom Amphion, Gruitpoort, 

kapel en de bioscoop te realiseren.  

− Om de bereikbaarheid van Doetinchem te verbeteren gaan 

we investeren in zowel het openbaar vervoer, verkeers-

veiligheid (schoolroutes) als in autobereikbaarheid.  

− We gaan lobbyen voor verdubbeling van de spoorlijn 

Arnhem - Winterswijk en voor ondertunneling van het 

spoor op de Europaweg en de daarmee samen- hangende 

aanpassing van deze weg. 

− De Oostelijke randweg zal worden gebruikt voor door-

gaand vrachtverkeer (vrachtwagenverbod Haareweg). 

Met de komst van deze randweg wordt het ook mogelijk 

om routes voor gevaarlijke stoffen aan te wijzen. 

− Samen met de regio en de provincie streven we naar een 

vorm van fijnmazige mobiliteit, waardoor de voorzienin-

gen (waar de spreiding ook weer regionaal bekeken wordt) 

voor een ieder bereikbaar blijven. 

− Een goede infrastructuur van wandel- en fietspaden is 

noodzakelijk. 

− Ten behoeve van een duurzame onderwijsstructuur wor-

den multifunctionele accommodaties als één wijkvoor-

ziening met daarin de basisschool gerealiseerd. Wij bou-
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wen een cluster 4 school in Wijnbergen en een nieuwe 

multifunctionele accommodatie in Gaanderen 

− In het kader van de krimp, ontgroening en vergrijzing gaan 

we sportvoorzieningen centraliseren. Nieuwe sportvoor-

zieningen worden geconcentreerd in Gaanderen, Wehl, en 

Doetinchem – Sportpark Zuid en de Bezelhorst. 

− We ondersteunen initiatieven voor vergroening van de 

stad, daar waar ze bijdragen aan het vergroten van de be-

levingswaarde, gebruikswaarde en natuurwaarde. 

− Doetinchem wil in 2030 energieneutraal zijn (Akkoord van 

Groenlo). Wij ondersteunen initiatieven van onderwijs, be-

drijfsleven en milieugroepen voor educatie op het gebied 

van verduurzaming. We zien de Achterhoek als het groen-

ste technologiegebied van Nederland. 

 

 

1.4 Mobiliteitsvisie: ontwikkeling in fases 
 

 

De Mobiliteitsvisie komt fasegewijs tot stand: 

− Eerst: vaststellen wat we willen bereiken (Uitgangspun-

ten). 

− Vervolgens: aangeven  hoe we dat doen (mobiliteitsbe-

leid). 

− Daarna: benoemen wat we gaan doen (agenda en 

programma). 

 

Inventarisatie is uitgevoerd 

De inventarisatiefase is inmiddels afgesloten. Geïnventari-

seerd zijn feiten, gegevens, ontwikkelingen, beleidsdocu-

menten, trends, meningen, belangen, wensen en ideeën. 

De inventarisatie heeft als volgt plaatsgevonden: 

− Verzamelen en analyseren van de relevante beschikba-

re gegevens, documenten, (potentiële) ontwikkelingen 

(lokale en regionale ontwikkelingen en projecten), 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. 

− Consultatie van gemeentelijke beleidsadviseurs van 

verschillende beleidsvelden (gemeentelijke project-

groep). 

− Consultatie van de raadsfractis. 

− Consultatie wethouder. 

− Consultatie omliggende gemeenten (regionaal overleg). 

Consultatie van maatschappelijke organisaties, onder-

nemers en bewoners (klankbordgroep). 

 

Eerst de uitgangspunten 

Voordat de Mobiliteitsvisie wordt opgesteld is het nodig 

om de koers te bepalen. Deze koers wordt opgenomen in 

de Uitgangspunten Mobiliteitsvisie. De Nota van Uit-

gangspunten bevat richtinggevende uitspraken en ambi-

ties over de wijze waarop tegen mobiliteitsvraagstukken 

en mobiliteit in de toekomst in de gemeente Doetinchem 

wordt aangekeken. De Nota van Uitgangspunten is mede 

gebaseerd op de inbreng van de klankbordgroep. De leden 

van de klankbordgroep, die een reactie hebben ingediend, 

zijn op de hoogte gebracht van de wijze waarop hun reac-

tie is verwerkt. Er zijn overigens geen principiële menings-

verschillen over de uitgangspunten geconstateerd. De 

Nota van Uitgangspunten wordt vastgesteld door het 

college van B en W en de gemeenteraad en vervolgens 

gebruikt bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie. 

 

Vervolgstappen 

De Uitgangspunten Mobiliteitsvisie worden bestuurlijk 

vastgesteld en vervolgens uitgewerkt in de conceptmobili-

teitsvisie. De conceptmobiliteitsvisie wordt besproken met 

de klankbordgroep en tevens met de raadsfracties. Het 

college van B en W zal de conceptmobiliteitsvisie vrijgeven 

voor inspraak. Iedere inwoner en direct belanghebbende 

in de gemeente Doetinchem kan dan een zienswijze op 

het conceptmobiliteitsvisie indienen. Daarna maakt het 

college van B en W een definitief voorstel ter besluitvor-

ming voor de gemeenteraad. Deze besluitvorming zal in 

de eerste helft van2016 plaatsvinden. 

 

Inhoud van de Mobiliteitsvisie 

Op basis van de Nota van Uitgangspunten (wat willen 

we?) wordt vervolgens in de Mobiliteitsvisie het mobili-

teitsbeleid (hoe doen we het?) geformuleerd. De Mobili-

teitsvisie wordt als volgt opgebouwd (indicatief): 

1. Doel van de Mobiliteitsvisie. 

2. Uitgangspunten en ambities. 

3. Relaties met beleidsvelden en andere overheden. 

4. Concretiseren van de uitgangspunten naar mobiliteits-

beleid voor: modaliteiten en netwerken (personen en 

goederen, doelgroepen en gebieden), ketenmobiliteit, 

parkeren, verkeersveiligheid, verkeersgedrag en mobili-

teitsgedrag. 

5. Agenda en uitvoeringsprogramma (2017-2018): sa-

menhang, fasering, prioriteiten, potentiële partners. 

 

 

 Projectfases 

1.  Inventarisatie 

2.  Uitgangspunten (beleidskader) 

3.  Mobiliteitsvisie, agenda en uitvoeringspro-
gramma 

4.  Besluitvorming 
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1.5 Doel en gebruik nota van Uitgangspun-
ten 

 
De uitgangspunten (beleidskader) bestaan uit: 

− Doelstellingen en ambities in samenhang met de ande-

re beleidsvelden. Er wordt aangegeven in hoeverre het 

mobiliteitsbeleid kan bijdragen aan het verwezenlijken 

van ambities voor andere beleidsvelden. Mobiliteit 

dient namelijk altijd een doel: economische activiteit, 

sociale activiteit, onderwijs, recreëren et cetera. 

− Doelstellingen en ambities voor mobiliteits- en bereik-

baarheidsthema’s. 

− Doelstellingen en ambities voor specifieke doelgroepen 

of locaties (bijvoorbeeld schoolgaande jeugd, woon-

werkverkeer, ov-reizigers, bedrijventerreinen, wijken 

en dorpen). 

− Kwaliteitsdefinities voor de netwerken van het auto-

verkeer, het fietsverkeer, het openbaar vervoer en het 

goederenvervoer. 

− Criteria (grenswaarden) die aangeven wanneer de 

gemeente een probleem onderkent en mogelijk zelf 

een rol heeft bijvoorbeeld op het vlak van bereikbaar-

heid, parkeerdruk in woonwijken, sluipverkeer, par-

keeroverlast, verkeersveiligheid (snelheden). Het is 

geen automatisme dat altijd alle verantwoordelijkheid 

uitsluitend bij de gemeente ligt. 

 

Het is niet per definitie zo dat in de Mobiliteitsvisie en 

later bij de uitwerking van projecten aan alle uitgangspun-

ten voldaan kan worden. Bij het opstellen van de Mobili-

teitsvisie of de uitwerking daarvan zullen keuzes noodza-

kelijk zijn. Een keuze wordt bepaald op basis van de vol-

gende invalshoeken: 

− De mate waarin aan de uitgangspunten kan worden 

voldaan. 

− De uitvoerbaarheid (financieel, technisch, fasering). 

Vanaf 2017 zijn/worden jaarlijks financiële middelen 

gereserveerd op de gemeentelijke begroting (€ 1,15 

miljoen per jaar). 

− Het draagvlak (maatschappelijk, bestuurlijk). 

 

Het is de opgave om zo veel mogelijk uitgangspunten met 

elkaar te verenigen. Oplossingen die bijdragen aan meer-

dere doelen verdienen de voorkeur zonder de eventuele 

neveneffecten uit het oog te verliezen. 
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2 Principes voor de Mobiliteitsvisie 
 

 

 

 

 

 

2.1 Principes 
 

Voor het ontwikkelen van de Mobiliteitsvisie is een aantal 

principes richtinggevend. De principes geven aan op welke 

wijze de gemeente Doetinchem tegen mobiliteitsvraag-

stukken en ontwikkelingen aankijkt. De principes hebben 

een directe relatie met: 

− Ontwikkelingen: maatschappelijk, demografisch, tech-

nologisch, ruimtelijk. 

− De terugtredende overheid, de schaarste aan financiële 

middelen: prioriteiten stellen, efficiency en meer be-

nutten in plaats van alleen infrastructuur uitbreiden. 

− Specifieke vraagstukken en ontwikkelingen in de ge-

meente Doetinchem. 

 

 

 

De principes vormen de kapstok voor de Mobiliteitsvisie. 

Algemene  principes zijn beschreven in de volgende para-

grafen 2.2 tot en met 2.5. Vanaf paragraaf 2.6 zijn de 

principes voor een aantal thema’s weergegeven. Deze 

thema’s komen terug in het voorstel voor de uitgangspun-

ten (in hoofdstuk 0). 

 

 

2.2 Van projectsturing naar sturen op ef-
fecten 

 

Binnen de huidige context van beperkte financiële over-

heidsmiddelen en een terugtredende overheid met meer 

verantwoordelijkheid bij de burger, wordt de Mobiliteits-

visie opgezet door het beantwoorden van de volgende 

vragen: 

− Wat is er nodig op het gebied van mobiliteitsbeleid ter 

ondersteuning van het integrale gemeentelijke beleid? 

− Welke kwaliteiten willen we bereiken met andere 

woorden: wanneer vinden we iets goed of niet? 

− Welke effect willen we bereiken? 

− Wat is de rol van de gemeente: zijn alle vraagstukken 

een opgave voor de overheid, met wie moet worden 

samengewerkt en hoe kunnen de middelen (tijd, geld, 

samenhang en prioriteit) het beste worden ingezet? 

 

Door het beantwoorden van deze vragen kan het bestuur 

bewuste en weloverwogen keuzes maken voor de wijze 

waarop de ambities het beste worden gerealiseerd.. 

 

 

2.3 Wijzigen mobiliteitsgedrag biedt kan-
sen 

 

In het mobiliteitsbeleid speelt mobiliteitsgedrag een es-

sentiële rol. Het stimuleren en verleiden tot de meest 

gewenste keuzes vergt inzicht in het keuzeproces (succes-

factoren) en het ontwikkelen van creatieve oplossingen. 

Zo heeft bijvoorbeeld het spreiden van aanvangstijden 

van onderwijsinstellingen een groter effect dan het bij-

bouwen van infrastructuur en het inzetten van extra 

openbaar vervoer. En het is goedkoper en sneller te reali-

seren. Een nieuwe fietsverbinding leidt niet automatisch 

tot nieuwe fietsers. Marketing, communicatie of financi-

ele prikkels (door werkgevers) voor doelgroepen zijn 

vrijwel zeker ook nodig om meer mensen te bewegen om 

te gaan fietsen. Het is dan ook interessant om te beoorde-

len wat de meest efficiënte (tijd, geld, draagvlak) is om de 

gewenste effecten te behalen. Het wijzigen van het mobi-

liteitsgedrag gaat daarin een steeds grotere rol spelen. 

Twaalf regio’s (waaronder Stedendriehoek, Twente, Zwol-

le-Kampen, Arnhem-Nijmegen) zijn inmiddels actief met 

‘Beter Benutten’.  
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2.4 Niet ieder vraagstuk is een probleem 
van de overheid 

 

Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners 

en bedrijven is het uitgangspunt. ‘Alleen daar waar het 

niet anders kan, gaat de gemeente Doetinchem over tot 

handelen (uit coalitieakkoord)’. De gemeente is niet meer 

dé speler die alles bepaalt en organiseert maar één van de 

spelers in het veld. Vraagstukken op het gebied van mobi-

liteit worden al snel bij de overheid neergelegd terwijl de 

burger of ondernemer vaak door het wijzigen van het 

eigen gedrag de sleutel tot de oplossing heeft. Daarom is 

het handig om in de Mobiliteitsvisie’ voor een aantal 

thema’s te definiëren wanneer de gemeente zich als pro-

bleemhouder beschouwt en wanneer niet. Dat vraagt om 

duidelijke definities en kwaliteitscriteria op het gebied van 

bijvoorbeeld parkeerdruk in woonwijken, directheid van 

fietsverbindingen, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en 

oversteekbaarheid. 

 

 

 

Mobiliteitsbeleid en mobiliteitsoplossingen vergen sa-

menwerking. De gemeente heeft uiteraard een rol maar 

samen is meer en sneller te bereiken. 

Mobiliteit is een afgeleide van activiteiten en individueel 

mobiliteitsgedrag. Samenwerking met organisaties, on-

dernemers en andere overheden geeft meerwaarde en 

meer kans op succes. En in een aantal gevallen ligt de 

oplossing niet bij de overheid maar juist bij anderen. De 

overheid kan wel een samenwerkingspartner zijn of ont-

wikkelingen initiëren en stimuleren. 

 

2.5 Schaalniveaus  
 

De Mobiliteitsvisie is een gemeentelijk plan. Verkeer is 

gaat verder dan de gemeentegrens. Daarom wordt aan-

dacht besteed aan verschillende schaalniveaus: 

− Dorpen: op dit schaalniveau liggen de accenten even-

eens op leefbaarheid en verkeersveiligheid. Daarnaast 

spelen de verbindingen naar stad en regio een belang-

rijke rol (economische bereikbaarheid). Daarvoor ge-

ven het dorpsplan Wehl en Nieuw-Wehl en het Mas-

terplan Verkeer Gaanderen input. 

− Wijken: op dit schaalniveau liggen de accenten op 

leefbaarheid en verkeersveiligheid. 

− Voor de stad Doetinchem ligt de focus ligt op de eco-

nomische en sociale bereikbaarheid en de relaties met 

de regionale kernen en de interregionale centra (on-

derwijs, openbaar vervoer). 

 

 

 

 

2.6 Economische bereikbaarheid 
 

 Principes   Toelichting  Onderwerpen 

P01 Er wordt een onderscheid gemaakt in economische bereikbaarheid 

en sociale bereikbaarheid. We blijven investeren in een goede be-

reikbaarheid. We maken onze investeringsafwegingen niet op basis 

van capaciteitsproblemen op wegvakken of kruispunten maar op 

basis van het belang dat we geven aan de kwaliteit van een ver-

plaatsing (van A naar B) met een bepaald motief en vervoerwijze en 

op een bepaalde relatie en tijdstip 

 Bij het bieden van economische bereikbaarheid staan be-

trouwbaarheid en het bereik en de (bedrijfs)efficiency voorop. 

Bij sociale bereikbaarheid gaat het primair om het kunnen 

maken van de verplaatsing (beschikbaarheid en zelfredzaam-

heid) naar de plaats van bestemming. We maken keuzes door 

de relaties (per vervoerwijze en tijdstip) te benoemen die we 

echt belangrijk vinden en waar we een bepaalde kwaliteit 

willen blijven behalen. Deze werkwijze maakt het ook gemak-

kelijker om duidelijke prioriteiten te stellen bij het besteden 

van de beperkte financiële middelen. 

 − Economische centra 

− Binnenstad 

− Bedrijventerreinen 

− Woon-werkverkeer 
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2.7 Sociale bereikbaarheid 
 

 Principes  Toelichting  Onderwerpen 

P02 Er wordt een onderscheid gemaakt in economische bereikbaarheid 

en sociale bereikbaarheid. 

 Bij sociale bereikbaarheid gaat het primair om het kunnen 

maken van de verplaatsing (beschikbaarheid en zelfredzaam-

heid) naar de plaats van bestemming. We maken keuzes door 

de relaties (per vervoerwijze en tijdstip) te benoemen (op het 

schaalniveau van dorpen, wijken en de stad) die we echt be-

langrijk vinden en waar we een bepaalde kwaliteit willen blij-

ven behalen. 

 − Voorzieningen 

 

 

2.8 Benutten 
 

 Principes  Toelichting  Onderwerpen 

P03 Indien er op bepaalde momenten bereikbaarheidsproblemen 

worden geconstateerd (wegennet, fietsnet, openbaar vervoer, 

parkeren) wordt de oplossing als eerste gezocht in een betere 

benutting. Pas daarna is een uitbreiding of aanpassing van de 

infrastructuur een optie. 

 Het gebruik van de infrastructuur wisselt over de verschillende 

perioden van de dag. In de ochtendspits vallen het woon-

werkverkeer (auto en fiets) en het schoolverkeer (fiets en open-

baar vervoer) samen. In de avondspits is dat vooral het woon-

werkverkeer (auto en fiets) en winkelverkeer (auto en fiets). Op 

zaterdagmiddag is er een piek in de parkeervraag voor de bin-

nenstad (auto en fiets). De meeste infrastructuur is in het verle-

den gedimensioneerd op de piekvraag. Buiten de piekuren is er 

dan ook geen capaciteitsprobleem. Voor het oplossen van knel-

punten in de spitsuren (dit geldt voor alle vervoerwijzen) zetten 

we eerst in op het benutten van de bestaande voorzieningen. 

Het benutten bestaat uit één of meerdere van de strategieën: 

niet reizen, op een ander tijdstip reizen, op een andere manier 

reizen (ander vervoerwijze inclusief het gebruik van meerdere 

vervoerwijze voor één verplaatsing, de zogenaamde ketenmobil-

tieit) of via een andere route (vooral auto) reizen. Het is dan wel 

nodig om gedragsveranderingen of organisatieverandering tot 

stand te brengen. Daarvoor is het in het algemeen nodig om 

samen te werken met werkgevers, onderwijsinstellingen, winke-

liers, ondernemers en andere overheden. De IG&D  (industrie, 

groothandel en dienstverlening) heeft in 2007 een visie gepre-

senteerd over het beter benutten van het wegennet (Gebiedsge-

richt benutten, ‘Ondernemers ondernemen’). 

 − Wegennet 

− Fietsvoorzieningen 

− Openbaar vervoer 

− Ketenmobiliteit 

− Parkeervoorzieningen 
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2.9 Duurzaamheid 
 

 Principes  Toelichting  Onderwerpen 

P04 De gemeente Doetinchem en de regio Achterhoek vinden duur-

zaamheid belangrijk. Op gemeentelijk niveau zien we de grootste 

kansen voor het fietsgebruik. We zetten in op extra aandacht en 

kwaliteit (comfort, directheid, veiligheid, stallen) voor de fietser en 

ontwikkelen ons naar ‘Fietsstad van de toekomst’. 

 In de gemeente Doetinchem wordt al veel gefietst. De fiets is al 

van oudsher een duurzame vervoerwijze. We willen het aan-

deel van de fiets nog verder vergroten. Dat draagt bij aan de 

economische bereikbaarheid (benutten), gezondheid en vitali-

teit (beweging, minder arbeidsverzuim). Naast een goed fiets-

netwerk zijn stallingsvoorzieningen belangrijk. 

 − Minder 

− Schoner 

− Zuiniger 

− Vervoerwijzekeuze en 

mobiliteitsgedrag 

− Fietsnetwerk (fijnmazig) 

en stimuleren fietsgebruik 

 

 

 

2.10 Leefbaarheid 
 

 Principes  Toelichting  Onderwerpen 

P05 Overlast van verkeer moet worden beperkt. Leefbaarheid is een 

speerpunt. Het is dan wel belangrijk om te definiëren wanneer er 

sprake is van een leefbaarheidsknelpunt. 

 Iedere inwoner heeft een andere beleving van de ‘verkeers-

leefbaarheid’. Wat de een als een groot probleem ervaart, 

hoeft voor een andere helemaal geen probleem te zijn. Daar-

naast is er vaak sprake van begripsverwarring (bijvoorbeeld 

sluipverkeer) en onduidelijkheid over de feiten (‘veel auto’s 

rijden te hard…). Voor de verschillende aspecten van de ver-

keersleefbaarheid wordt een kwaliteitscriterium gedefinieerd. 

Dit geldt voor bijvoorbeeld: sluipverkeer, snelheid, oversteek-

baarheid, parkeerdruk, parkeeroverlast, vrachtverkeer, geluid 

en luchtkwaliteit. Door het beoordelen van deze criteria, krij-

gen we zicht op de ‘echte knelpunten’ en prioriteiten. Dat wil 

overigens nog niet zeggen dat de oplossing per definitie een 

zaak van de overheid is. Het individuele verkeersgedrag speelt 

namelijk vaak een grote rol. 

 − Sluipverkeer 

− Snelheidsgedrag 

− Oversteekbaarheid 

− Parkeerdruk en parkeer-

overlast 

− Vrachtverkeer 

− Handhaving 
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2.11 Verkeersveiligheid 
 

 Principes  Toelichting  Onderwerpen 

P06 Verkeersveiligheid blijft onverminderd van belang.  Achter ieder ongeval schuilt menselijk leed en economische 

schade. In de gemeente Doetinchem is het aantal (geregi-

streerde) slachtoffers in de categorie langzaam verkeer groter 

dan in de categorie gemotoriseerd verkeer. In de leeftijdscate-

gorieën 12-16 en > 65 zijn relatief veel verkeersslachtoffers 

geregistreerd.  Voor de gemeente ligt er een rol op het gebied 

van: aanpakken van: 

− Verkeersonveilige locaties en routes. 

− Het aanleggen van duurzaam verkeersveilige voorzieningen. 

− Extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers (fiet-

sers, jeugd, ouderen en gehandicapten). 

− En juist ook samenwerking op het gebied van educatie en 

gedragsbeïnvloeding. 

 − Onveilige locaties en rou-

tes 

− Kwetsbare verkeersdeel-

nemers 

− Duurzaam veilig 

− Verkeersgedrag, handha-

ving 

 

 

2.12 Ontwikkelingen 
 

 Principes  Toelichting  Onderwerpen 

P07 De gemeente is een dynamisch geheel. Binnen de gemeente en regio 

zijn diverse ontwikkelingen die een grote samenhang zullen hebben 

met mobiliteit zoals: de vergrijzing, de krimp, het stadion van de 

Graafschap, de verplaatsing van het ziekenhuis en, de opening van de 

Oostelijke Randweg en het ‘Aanvalsplan Binnenstad’. 

 Vergrijzing betekent meer zelfredzaamheid en een andere kijk 

op openbaar vervoer. Krimp in de regio heeft tot gevolg dat de 

oriëntatie op (regionale) voorzieningen in de stad Doetinchem 

toeneemt en onderwijsvoorzieningen meer geclusterd worden. 

In de OV-visie van de provincie Gelderland wordt onderscheid 

gemaakt tussen een Vastnet (lijndienstvervoer) waar de pro-

vincie voor verantwoordelijk is en een Flexnet onder aanstu-

ring van de regio. Het Flexnet dient te voorzien in de ‘basismo-

biliteit’. 

 

De verplaatsing van het ziekenhuis geeft grote veranderingen 

in de verkeersstromen (woon-werkverkeer en bezoekers) en 

de benodigde verkeersvoorzieningen. De parkeervoorzieningen 

bieden mogelijkheden voor dubbelgebruik in de daluren (bij-

voorbeeld voor het stadion en evenementen). 

 

Het stadion van De Graafschap ligt vlak bij het spoor maar 

 − Binnenstad 

− Ziekenhuis 

− De Graafschap 

− Onderwijs 
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heeft geen station, de parkeermogelijkheden zijn zeer beperkt. 

Het is zaak om de (grotere) bezoekersaantallen in goede banen 

te leiden en de overlast in de omliggende wijken te beperken. 

. 

De Oostelijke Randweg  is op 14 juli 2015 geopend. Hierdoor 

wijzigen de verkeersstromen en ontstaat de mogelijkheid om 

meer te ‘sturen’. Door bundeling van (doorgaand) gemotori-

seerd verkeer op de Oostelijke Randweg neemt de verkeers-

druk op de routes naar en door de binnenstad af. Dit biedt 

vervolgens weer extra mogelijkheden voor een vitale, bereik-

bare  en aantrekkelijke binnenstad. 

 

Op regionaal niveau heeft het doortrekken van de A15 vanaf 
knooppunt Ressen naar de A12 en de verbreding (van 2 naar 3 
rijstroken) van de A12. Tussen Duiven (afslag 28) en knooppunt 
effect op de bereikbaarheid van Doetinchem en mogelijk ook een 
wijziging van de verkeersstromen (omvang en locatie). Hiermee 
wordt rekening gehouden bij de keuzes die we moeten maken 
voor de toekomstige bereikbaarheid voer de weg en het hoofd-
wegennet van Doetinchem. 

 

 

2.13 Verkeersdeelnemers 
 

 Principes  Toelichting  Onderwerpen 

P08 De openbare ruimte moet efficiënt verdeeld en verkeersveilig inge-

richt worden voor de verschillende verkeersdeelnemers. 

 − Alle verkeersdeelnemers hebben ruimte nodig en hebben 

daar recht op. 

− De hoofdverbindingen voor de auto en de fiets worden bij 

voorkeur ontmengd. Voor het kruisen van verschillende 

verkeerssoorten worden principes gehanteerd op basis van 

de gewenste doorstroming (oversteekbaarheid) en ver-

keersveiligheid (duurzaam veilig). 

− Indien de ruimte verdeeld moet worden zijn langs de stede-

lijke hoofdwegen veilige voorzieningen voor het langzame 

verkeer een voorwaarde. Indien er buiten de hoofdwegen 

keuzes moeten worden gemaakt, wordt prioriteit gegeven 

aan de continue kwaliteit van de hoofdfietsroutes. 

− De openbare ruimte is niet alleen verkeers- parkeerruimte-

 − Autoverkeer 

− Vrachtverkeer 

− Fiets 

− Openbaar vervoer regio-

naal en interregionaal 

− Voetganger 

− Parkeren binnenstad 

− Parkeren bedrijventerrei-

nen 

− Parkeren woonwijken 
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ruimte maar ook verblijfsruimte (groen, verblijfspleinen, 

spelen) en is beeldbepalend (groenstructuren, straatbeeld). 

− Groenvoorzieningen ondersteunen de continuïteit in 

hoofdwegen en hoofdfietsroutes en versterken de beleving 

van bijvoorbeeld routes gericht op de binnenstad. 
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3 Uitgangspunten 
 

 

 

 

 

 

3.1 Economische bereikbaarheid 
 

De economische centra, waarvoor bereikbaarheidskwali-

teiten worden gedefinieerd, zijn: 

De binnenstad van Doetinchem (het ‘Ei’): het gebied 

dat wordt begrensd door de Gaswal, de Europaweg, 

IJsselkade, Raadhuisstraat, Plantsoenstraat, Burge-

meester van Nispenstraat.

 

 

− Bedrijventerreinen: Wijnbergen, Verheulsweide, Ham-

burgerbroek, de Huet, Keppelseweg, A18.  

− Bedrijvenlocaties: Nijverheidsweg (Wehl)  en Akker-

mansweide (Gaanderen). (kaartbeeld) 

 

 

 

Bij het definiëren van de gewenste bereikbaarheid wordt 

onderscheid gemaakt tussen woon-werkverkeer, zakelijk 

verkeer (inclusief vrachtverkeer) en bezoekers (winkels en 

bedrijven). 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

EB01 Binnenstad bezoekers 

 

 

 

 

Uit het passantenonderzoek (2014) blijkt dat 85% van de bezoekers uit Doetinchem en de vier omlig-

gende gemeenten komt. In 2010 was dit aandeel nog 75%. Vanuit de verder gelegen regio’s (vooral 

Stadsregio Arnhem Nijmegen) lijkt de oriëntatie op de binnenstad van Doetinchem af te nemen. 

Vanuit de stad Doetinchem kwam 34% met de (brom)fiets, 12% lopend en 48% met de auto. Voor de 

overige bezoekers bedroegen deze percentages 32,1 en 62 (koopstromenonderzoek 2014). Voor een 

goed functionerende binnenstad is een goede bereikbaarheid van belang. Daarbij maken we onder-

scheid tussen het lokale, regionale en bovenregionale niveau. 

 

Op het lokale niveau moet de binnenstad goed bereikbaar zijn met verschillende vervoerwijzen: 

− Het fietsaandeel is hoog en daarom is de fiets van economisch belang. Vanuit de woonwijken in 

de stad Doetinchem directe fietsverbindingen die direct aansluiten op stallingsvoorzieningen aan 

de rand van het voetgangersgebied (bestaande stalling V&D en bijvoorbeeld Waterstraat). Het 

fietsen naar, in en door de binnenstad vraagt om meer flexibiliteit en maatwerk met een balans 

tussen optimale bereikbaarheid, veiligheid, verblijfskwaliteit en handhaving. 

− Vanuit de dorpen Wehl en Gaanderen OV-verbindingen die een halte hebben in de directe omge-

ving van de binnenstad. 

− Vanuit de wijken en dorpen in Doetinchem is de binnenstad met de servicelijnen te bereiken. 

− Voor de bezoekers die met de auto willen komen, is het van belang dat er voldoende parkeer-

plaatsen zijn. Dat is nu (2015) zeker het geval (op een gemiddelde zaterdag is 70% van de totale 

parkeercapaciteit voor de binnenstad bezet, sommige locaties staan vol, andere gedeeltelijk en 
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sommige zijn nagenoeg leeg). Indien in de toekomst de parkeerbezetting boven de 90% (gehele 

binnenstad) zou uitkomen, is het bijbouwen van parkeerplaatsen geen automatisme. We kijken 

dan eerst op welke wijze we beschikbare parkeerplaatsen elders kunnen benutten. Voor de auto-

gebruikers is een duidelijke parkeerroute belangrijk: één heldere route waaraan alle grote par-

keervoorzieningen (> 100 parkeerplaatsen:: Catharijnegarage, Varkensweide, Veemarkt, Wei van 

Ome Karel, Rivierstraat, Amphiongarage, Tjalmastraat, Dokter Bardetplaats, Nieuwstad zijn gele-

gen. Voor de bezoekers per auto is het van belang om het systeem met betaald parkeren gebrui-

kers- en klantvriendelijk en gastvrij aan te bieden. De mogelijkheid tot achteraf betaald parkeren 

draagt bij aan het gemak. Meer uniformiteit in tarieven moet bijdragen aan een evenwichtige ver-

deling van het parkeerverkeer en de parkeerdruk. Tevens is het gewenst om de klantenbinding te 

vergroten door bijvoorbeeld het aanbieden van parkeerbundels en een tarievenstructuur die het 

aantrekkelijker maken om langer in de binnenstad te verblijven. Dit laatste is tevens van belang in 

verband met de toenemende vrije tijd en het bezoeken van (binnen)steden. Hierover vindt af-

stemming plaats met het ‘Aanvalsplan Binnenstad’ dat eveneens in ontwikkeling is. 

 

Op het regionale niveau speelt de fiets een beperktere (seizoenafhankelijke) rol voor het bezoek van 

de binnenstad. Er wordt wel veel gefietst vanuit de dorpen naar de binnenstad. Voor de bereikbaar-

heid per openbaar vervoer is het belangrijk dat de vier omliggende gemeenten verbonden zijn met 

de binnenstad met de bus of de trein. Voor de treingebruikers is een snelle aansluiting op de service-

bus gewenst. De binnenstadbezoekers komen buiten de spitsuren naar de binnenstad. Ze zullen 

weinig last hebben van vertragingen (behalve de normale wachttijden bij kruispunten). Als kwali-

teitswaarde (grenswaarde) hanteren we dat op zaterdagmiddag de reistijd per auto tussen de regio-

nale wegen en de binnenstad niet meer bedraagt dan een factor 2,0
1
 ten opzichte van de reistijd 

zonder hinder (zoals in de nacht). Dit geldt voor de volgende relaties: 

− Vanaf de drie aansluitingen aan de A18 (Wehl, Doetinchem, Doetinchem-Oost). 

− Vanaf de Keppelseweg (grens bebouwde kom). 

− Vanaf de N315 via de Oostelijke Randweg. 

 

Voor het bovenregionale niveau gelden dezelfde kwaliteitseisen voor het autoverkeer als voor het 

regionale niveau. Op bovenregionaal niveau is de kwaliteit van de verbinding met openbaar vervoer 

belangrijk. Er moet sprake zijn van een acceptabele reistijdverhouding ten opzichte van de auto. 

 

                                                                    
1
 Voorbeeld bij een afstand van 3 km bedraagt de onbelemmerde reistijd 3,5 minuut. Bij een maximum van 2,0 bedraagt de reistijd 7 minuten. Dit betekent een gemiddelde verliestijd van 45 s op vier kruispunten met 

een verkeersregelinstallatie en 15 s op twee rotondes. Er is dan sprake van een vlotte doorstroming op het stedelijk wegennet. 
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 Onderwerp Uitgangspunten 

EB02 Binnenstad zakelijk verkeer 

 

 

Onder zakelijk verkeer wordt hier verstaan het distributieverkeer (het bevoorraden van de winkels). De 

binnenstad heeft ruime venstertijden (17.30 – 12.00 uur, met uitzondering van de koopavonden). De be-

reikbaarheid voor de distributie is goed. Onze aandacht gaat nu vooral uit naar efficiency, omgevingskwali-

teit en duurzaamheid. Stadsdistributie en elektrische vervoer dragen bij aan een hogere verblijfskwaliteit. 

We willen beoordelen of succesvolle toepassingen elders (bijvoorbeeld Delta Stadsdistributie Zutphen) 

overdraagbaar zijn naar Doetinchem en in welke mate we daarmee verbeteringen kunnen bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

EB03 Binnenstad woon-werkverkeer 

 

 

 

 

De binnenstad van Doetinchem ligt centraal in de gemeente en de regio. Voor het woon-werkverkeer, dat de 

auto niet nodig heeft voor het werk zelf, geven wij prioriteit aan het gebruik van de fiets en het openbaar 

vervoer. Het bereik van de fiets neemt toe als gebruik wordt gemaakt van een elektrische fiets (tot 15 km). 

Voor het gebruik van de fiets zijn comfortabele directe (beperkte omrijdfactor) fietsroutes nodig en stallings-

voorzieningen (bewaakt of afgesloten). 

 

De inkomende pendel  (bron: PWE-Gelderland 2014) bedroeg 30.130. De meeste werknemers komen uit de 

gemeente zelf (16.390). Van de overige 13.740 zijn de grootste herkomstgebieden (> 500): Oude IJsselstreek 

(3.000), Bronckhorst (2.080), Montferland (2.070), Aalten (940), Oost-Gelre (780), Zevenaar (570) en Arnhem 

(650).Op regio-niveau bestaat de grootste relatie met de stadsregio (Arnhem-Nijmegen, totaal 2.920). 

Voor de uitgaande pendel (naar Gelderse gemeenten) zijn de grootste bestemmingsgebieden (>500): Arnhem 

(1.470), Oude IJsselstreek (1.410), Montferland (1.280), Bronckhorst (950) en Zevenaar (570). 

 

De binnenstad ligt niet direct bij het station (ongeveer 1 km lopen, 13 minuten). Diverse regiogemeenten 

liggen aan de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. Dit willen we optimaal benutten. Doetinchem en de directe 

omgeving hebben weinig last van grote files en vertragingen. Daardoor is het gebruik van het openbaar ver-

voer vaak niet aantrekkelijk wat betreft de reistijd. Het gebruik van het openbaar vervoer is concurrerend zijn 

indien: 

− De totale verplaatsingstijd (inclusief voor- en natransport) niet meer bedraagt van 1,3 maal de verplaat-

singstijd per auto (bij een grotere verhouding wordt het openbaar vervoer niet meer aantrekkelijk be-

schouwd indien men over een auto kan beschikken). 

− Bij het herkomststation faciliteiten aanwezig zijn voor het stallen van een fiets of het parkeren van een 

auto. 
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− De fiets als natransport kan worden gebruikt op de verbinding station Doetinchem – binnenstad. Hiervoor 

zijn zowel bij het station als in de binnenstad veilige stallingsvoorzieningen nodig. 

− De werkgevers in hun vervoerkostenregeling het gebruik van de fiets en/of het openbaar vervoer stimule-

ren. 

 

In de Mobiliteitsvisie wordt opgenomen op welke verbindingen we de kwaliteit van de fiets of het openbaar 

vervoer kunnen verbeteren en op welke wijze het aandeel van deze vervoerwijzen in het woon-werkverkeer 

kunnen verhogen. Niet voor iedereen is het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer een alternatief. De 

auto zal dan ook nog een rol blijven spelen voor een aantal regionale verplaatsingen. Dit geldt ook voor 

werknemers in de binnenstad. Gratis parkeren in de openbare ruimte is echter niet mogelijk. Als dit wel ge-

beurt, leidt dit vaak tot een hoge parkeerdruk en parkeeroverlast in woonwijken. Deze overlast willen we 

vermijden. 

Het gebruik van de auto is een individuele keuze en de infrastructuur biedt de mogelijkheid om deze keuze te 

maken. Op de regionale verbindingswegen naar de binnenstad is vertraging in de spitsuren acceptabel, ech-

ter tot een bepaalde grens. We kunnen daar op drie manieren mee omgaan: ‘niets doen’, knelpunten aan-

pakken op locaties of de kwaliteit van een bepaalde verbindingen bewaken en bieden. We kiezen voor de 

laatst genoemde aanpak. Als kwaliteitswaarde (grenswaarde) hanteren we dat in de spitsuren de reistijd per 

auto tussen de regionale wegen en de binnenstad niet meer dan 50% hoger ligt dan de grenswaarde in de 

daluren. Dit geldt voor de volgende relaties: 

− Vanaf de drie aansluitingen aan de A18 (Wehl, Doetinchem, Doetinchem-Oost). 

− Vanaf de Keppelseweg (grens bebouwde kom). 

− Vanaf de N315 via de Oostelijke Randweg. 

Overschrijding van de grenswaarde betekent niet automatisch het vergroten van de infrastructuur. Werkne-

mers en werkgevers hebben een belangrijke rol bij het Beter Benutten en Mobiliteitsmanagement (infrastruc-

tuur efficiënter gebruiken). 
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 Onderwerp Uitgangspunten 

EB04 Verblijfskwaliteit in en rondom binnenstad. 

 

 

Gemotoriseerd verkeer en verblijfskwaliteit staan op gespannen voet met elkaar. In de binnenstad zelf heeft 

de voetganger in het voetgangersgebied al de hoogste prioriteit. In de directe omgeving van de binnenstad 

streven we de volgende ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen na: 

− Het verminderen van de verkeersdruk op de Gaswal en de C. Missetstraat, waardoor de ruimtelijke ver-

binding met en de belevingswaarde van de Oude IJssel wordt vergroot. 

− De wegen rond en naar de binnenstad krijgen primair een functie voor het bestemmingsverkeer met meer 

ruimte voor de fietser en het langzame verkeer en een verbeterde beeldkwaliteit: “rode loper en groene 

ader”. 

− Aantrekkelijke looproutes tussen parkeervoorzieningen rondom de binnenstad en de binnenstad. 

 

Om deze doelstellingen te behalen is een goed evenwicht nodig tussen het functioneren van het hoofdwe-

gennet (aantrekkelijkheid, duidelijkheid en snelheid) en de verkeerscirculatie en beleving van de ‘bestem-

mingsroutes’. Met de opening van de Oostelijke Randweg ontstaan meer mogelijkheden om het doorgaande 

gemotoriseerde verkeer te bundelen en het bestemmingsverkeer efficiënter te verdelen. Voor de ‘bestem-

mingsroutes’ tussen het hoofdwegennet en de binnenstad, wordt beoordeeld of veranderingen in de ver-

keerscirculatie (zoals uitbreiden eenrichtingsverkeer, Hofstraat en bereikbaarheid Catharinagarage) extra 

kansen biedt om een goed evenwicht te bereiken. 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

EB05 Bedrijventerreinen woon-werkverkeer Voor het woon-werkverkeer naar de bedrijventerreinen hanteren we dezelfde principes als voor de binnen-

stad: 

− Directe fietsverbindingen vanaf de woonlocaties, stations en regiokernen. 

− Concurrerende reistijd per openbaar vervoer. 

− Een grenswaarde voor de reistijd per auto (1,5 in de spituren ten opzichte van de daluren) tussen de 

regionale wegen en de bedrijventerreinen. 
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 Onderwerp Uitgangspunten 

EB06 Bedrijventerreinen zakelijk verkeer 

 

 

 

Het zakelijk verkeer van en naar bedrijventerreinen speelt zich voor het grootste gedeelte buiten de spits-

uren af. De bereikbaarheid over de weg is dan prima. Als kwaliteitswaarde (grenswaarde) hanteren we (net 

als voor de binnenstad) buiten de spitsuren de reistijd tussen de regionale wegen en de bedrijventerreinen. 

De streefwaarde is dat de reistijd buiten de spitsuren kleiner is dan een factor 2,0  ten opzichte van de reis-

tijd zonder hinder (zoals in de nacht). 

 

Het vrachtverkeer kan in de spits wel extra vertraging ondervinden door het woon-werkverkeer. Voor het 

vrachtverkeer willen we deze vertraging beperken (reistijdverhouding in de spits maximaal 2,0 ten opzichte 

van vrije afwikkeling). We kunnen dit (indien nodig) bereiken door het verminderen van het woon-

werkverkeer per auto, de spits af te vlakken en/of door doorstroomfaciliteiten aan te bieden voor het 

vrachtverkeer. 

 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

EB07 Vrije tijd 

 

Door de vergrijzing neemt de beschikbare vrije tijd nodig. Voor bezoekers die een ‘dagje’ Doetinchem doen 

is het volgende belangrijk: 

− Duidelijke parkeerroutes en een gebruikersvriendelijk parkeersysteem. 

− Goede fiets- en ov-verbindingen tussen het station en de binnenstad. 

− Duidelijke informatie over de (bewaakte) fietsenstallingen en oplaadmogelijkheden voor elektrische 

fietsen. 

− Comfortabele regionale fietsroutes. 

 

Voor evenementen met veel bezoekers is maatwerk nodig voor de routes naar de parkeervoorzieningen, de 

verbindingen per openbaar vervoer en de stallingsvoorzieningen voor fietsers. 
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3.2 Sociale bereikbaarheid 
 

Onder sociale bereikbaarheid wordt verstaan: de toegan-

kelijkheid voor bewoners van voorzieningen en bestem-

mingen die van maatschappelijk en sociaal belang zijn.

 

 

De bewoners, die niet over een auto beschikken, moeten 

deze voorzieningen zelfstandig en veilig, voor zover de 

fysieke omstandigheden die toelaten, kunnen bereiken. 

 

 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen voorzieningen 

op verschillende schaalniveaus: wijkniveau, stadsniveau, 

regionaal niveau. 

 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

SB01 Voorzieningen met een wijk- en dorpsfunctie 

 

Voorzieningen op wijk- en dorpsniveau zijn: buurt- en wijkwinkelcentra, basisscholen, wijkgezondheids- en zorgcentra, 

buurtcentra.Voor een veilige en zelfstandige toegankelijkheid is het volgende nodig: 

− Directe loopverbindingen die geschikt zijn voor het gebruik van rollators, scootmobielen en rolstoelen. Het gaat om 

looproutes in een zone van 400 m rond de voorzieningen. 

− Goede oversteekvoorzieningen (vooral bij concentraties van voorzieningen), waaronder de eventuele hoofdwegen. 

− Directe fietsverbindingen die zoveel mogelijk door verblijfsgebieden (wijken en dorpen) gaan en die hoofdwegen 

veilig kruisen. Het gaat om fietsroutes in een zone van 1.000 m rond de voorzieningen. 

− Stallingsvoorzieningen voor fietsers. 

− Parkeerplaatsen voor gehandicapten. 

− Locaties die veilig bereikbaar zijn blijven, benutten voor voorzieningen. 

− Zie ook ON01. 

 Onderwerp Uitgangspunten 

SB02 Voorzieningen met een stadsfunctie Voorzieningen die van belang zijn voor alle inwoners van de gemeente zijn: de binnenstad (winkels, horeca en sociaal 

culturele voorzieningen, gemeentehuis), voortgezet onderwijs (Ludger College, Metzo College, Parkticon, Rietveld 

Lyceum, Ulenhof College, Graafschap College,  AOC Oost), grote sportvoorzieningen (benoemen), kaartbeeld opne-

men. Voor de sociale bereikbaarheid gaan we uit van: 

− Voor de binnenstad zie EB01. 

− Voor het voortgezet onderwijs: directe en veilige fietsverbindingen vanaf de wijken en de stations. 

− Voor de sportvoorzieningen: directe en veilige fietsverbindingen vanuit de wijken (zie VE01). 
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 Onderwerp Uitgangspunten 

SB03 Voorzieningen met een regionale functie 

 

Voorzieningen met een regionale functie zijn: de binnenstad, voortgezet onderwijs, recreatie, gezondheidsvoor-

zieningen en publiekstrekkers. 

− Voor de binnenstad zie EB01. 

− Voor het voortgezet onderwijs: directe en veilige fietsverbindingen vanaf de regiokernen (tot 15 km) en de 

stations en OV-verbindingen voor de grootste leerlingenstromen. Er zijn nu (2015) drie belangrijke busver-

bindingen (Doesburg, Genderingen, Zelhem). 

− Recreatievoorzieningen: fietsverbindingen naar de recreatieplas Stroombroek en recreatiepark DeWrange 

(Koekendaal). 

− Voorzieningen: zie ook ON01. 

− Ziekenhuis: zie ON05. 

− Publiekstrekkers: het stadion De Graafschap, zie ON06. 
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3.3 Benutten 
 

We willen onze doelstellingen zo efficiënt mogelijk berei-

ken. Dat betekent dat we de beschikbare infrastructuur 

en verkeersvoorzieningen goed benutten. Er is fors geïn-

vesteerd in de Oostelijke Randweg. Deze speelt dan ook 

een belangrijke rol in het benutten van de hoofdinfra-

structuur en het verbeteren van de leefbaarheid. 

 

 

 

We willen, in samenwerking met andere partijen, effecten 

bereiken op het gebied van minder reizen, op een ander 

tijdstip reizen, via een andere route reizen of op een an-

dere wijze reizen. We voegen daar nog aan toe het ont-

vlechten van verkeersstromen.

 

 

 

Dit geldt vooral voor de ochtendspits wanneer het on-

derwijsverkeer (fiets, openbaar vervoer) en het woon-

werkverkeer (fiets, auto, openbaar vervoer) in een kort 

tijdsbestek de verkeersvoorzieningen moeten delen. 

 
 
 Onderwerp Uitgangspunten 

BE01 Minder reizen door forenzen Samen met de werkgevers willen de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement in beeld brengen, in dit geval gericht op 

het één of meerdere dagen thuiswerken. We geven prioriteit aan de werklocaties, waar de grootste vertragingen optreden 

op de toevoerwegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

BE02 Op een ander tijdstip reizen en ontvlechten 

(in tijd) van forenzen en onderwijs 

We willen de spitsuren zoveel mogelijk afvlakken en de spitsmomenten voor het onderwijsverkeer en het woon-

werkverkeer ten opzichte van elkaar verschuiven. Dit vergt samenwerking met (grote) werkgevers (binnenstad, bedrijven-

terreinen, grote bedrijven, ziekenhuis) en onderwijsvoorzieningen op het gebied van mobiliteitsmanagement. Daarbij is 

inzicht nodig in welke mate bestaande reispatronen in tijd te veranderen zijn. Dit geldt zowel voor het autoverkeer, fiets-

verkeer als openbaar vervoer, dus: bredere afgevlakte spitsen op het hoofdwegennet, ontvlechten van de spitsen van het 

fietsverkeer (onderwijs, forenzen) en het autoverkeer op het hoofdwegennet (forenzen) en binnen het openbaar vervoer 

(forenzen, onderwijs). 
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 Onderwerp Uitgangspunten 

BE03 Via een andere route reizen 

 

De A18 is de regionale hoofdweg aan de zuidzijde van Doetinchem en deze heeft drie aansluitingen in de ge-

meente Doetinchem. Voor het autoverkeer streven we, voor de zuidzijde van Doetinchem naar een optimale 

verdeling over de drie aansluitpunten van de A18 en wel zodanig dat de doorstroming op het stedelijk wegen-

net en de leefbaarheid daar voordeel bij hebben. Dit geldt voor zowel het bestemmingsverkeer als het door-

gaande verkeer. Voor de noordzijde geldt dit eveneens. Het gaat dan om een optimale verdeling over de Oos-

telijke Randweg en regionale routes die zoveel mogelijk buiten de binnenstad om lopen. 

 

Daar waar, vooral in de spitsuren, fietsverkeer en autoverkeer op het hoofdwegennet elkaar in de doorstro-

ming belemmeren, wordt onderzocht of alternatieve aantrekkelijke routes c.q. oplossingen voor het fietsver-

keer mogelijk zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

BE04 Investeringen hoofdwegennet 

 

 

Investeringen in het hoofdwegennet zijn vrijwel altijd een afgeleide van doorstromingsproblematiek in de 

spitsuren. We overwegen nieuwe investeringen pas op het moment dat er niet voldaan wordt aan de gedefi-

nieerde kwaliteitscriteria en er geen benuttingsmogelijkheden meer zijn (BE01 tot en met BE04). Daarbij wordt 

uitgegaan van de ambitie dat het externe woon-werkverkeer voor maximaal 65% gebruikmaakt van de auto en 

het interne woon-werkverkeer voor maximaal 35% met een spreiding over 3 uren, waarvoor 40% van de ver-

keersproductie (over deze 3 uren) in het drukste uur. De intensiteiten op de toegangen naar de werklocaties, 

het aantal werknemers en de woonlocaties van de werknemers zijn goede indicatoren voor de mate waarin 

benutting nog mogelijk is. 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 
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BE05 Parkeervoorzieningen 

 

Uitbreiding van de parkeervoorzieningen voor de binnenstad is niet nodig. Er is voldoende capaciteit, ook 

op de drukke zaterdagen. In het geval zich toch ‘extreme’ pieken voor (gaan) doen, brengen we eerst in 

beeld of er op die momenten nog beschikbare parkeerplaatsen buiten de binnenstad kunnen worden benut 

(dubbelgebruik). 

 

Bij nieuwbouw, verbouw en functiewijziging waarvoor een omgevingsvergunning benodigd is, wordt een 

parkeereis opgesteld. Wij willen het opstellen van de parkeereis flexibeler maken: niet te weinig maar ook 

niet te veel. Benuttingsopties worden een onderdeel van het toetsen op de parkeernorm. De parkeereis 

wordt daarnaast uitgebreid met een parkeereis voor fietsen. Goede stallingsvoorzieningen dragen bij aan 

het bevorderen van het fietsgebruik en passen bij de ‘Fietsstad van de toekomst’ (zie DU02). 

 

 

 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

BE06 Fietsvoorzieningen 

 

De spits van het fietsverkeer is mogelijk nog geconcentreerder dan van het autoverkeer. Op fietsvoorzienin-

gen is niet snel sprake van een capaciteitsprobleem. Dit treedt wel op daar waar een concentratie van scholen 

aanwezig is. Het is daarom zaak om een aantal strategische locaties te benoemen waar belangrijke fiets- en 

autostromen elkaar bij voorkeur ongelijkvloers kruisen. 

 

Tevens zien we in de praktijk dat fietsers gebruikmaken van fietspaden in twee richtingen waar deze zijn 

aangelegd en gelegaliseerd voor gebruik in één richting. Blijkbaar heeft de fietser voordeel bij het gebruiken 

van de ‘verboden’ tegenrichting. Het is dan de vraag hoe je hier als wegbeheerder mee omgaat: gedogen, 

handhaven of het fietspad geschikt maken voor twee richtingen. Dat laatste heeft in principe de voorkeur 

omdat dat het meest inspeelt op de behoefte van de fietser. Om echter een volwaardig fietspad in twee rich-

tingen aan te bieden, zal in de meeste gevallen (voor het comfort en de veiligheid) een verbreding van de 

fietsvoorziening nodig zijn. Daarvoor zijn echter niet altijd de beschikbare middelen of ruimte aanwezig. Hier 

doet zich een serieus dilemma voor: legaliseren en niet verbreden leidt mogelijk tot conflicten op het fietspad 

(vooral als er gereden wordt in groepen en met hoge snelheden), wel verbreden is wellicht een kostbare 

oplossing voor een beperkt moment op de dag. We stellen als randvoorwaarde dat een fietspad binnen de 

bebouwde kom minimaal 2,5 m breed moet zijn  en buiten de bebouwde kom minimaal 3,0 m (de ideale 

streefwaarden zijn hoger: minimaal 3,0 en 3,5 m) voor openstelling in twee richtingen en er veilige aansluitin-

gen aanwezig zijn bij kruispunten. 

3.4 Duurzaamheid 
 

Reizen en vervoerwijzen zijn individuele keuzes. De indivi-

duele keuzes zijn wel bepalend voor de mate van energie-



 MET GRAUMANS | DOETINCHEM, UITGANGSPUNTEN MOBILITEITSVISIE 2016-2026, 25 SEPTEMBER 2015 | 32 

 

verbruik en emissies. De rol van de lokale overheid is 

beperkt op het gebied van duurzame mobiliteit maar toch 

niet te onderschatten. 

 

 

Vooral op het gebied van fietsvoorzieningen en het sa-

menwerken met ondernemers liggen de nodige kansen. 

Vooral waar duurzame mobiliteit financiële voordelen 

oplevert, zijn ondernemers als snel bereid om duurzame 

keuzes te maken. Ze moeten de voordelen en keuzes dan 

wel kennen. 

 

 

Voor de gemeente ligt er een stimulerende en faciliteren-

de rol om in samenwerking met burgers en ondernemers 

stappen voorwaarts in duurzame mobiliteit te maken en 

zo een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave. We 

maken daarbij onderscheid tussen minder verplaatsen, 

schoner verplaatsen en zuiniger verplaatsen. 

 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

DU01 Minder verplaatsen Dit sluit aan bij de uitgangspunt BE01. Daarnaast willen we samen met ondernemers beoordelen of succesvolle pro-

jecten op het gebied van logistieke efficiency, die elders zijn uitgevoerd, ook toepasbaar zijn voor Doetinchem. Logistie-

ke efficiency leidt tot kostenreductie en reductie van energiegebruik en emissie en heeft dus positieve effecten voor 

duurzaamheid, economische ontwikkeling en innovatie. 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

DU02 Schoner verplaatsen Het verhogen van het fietsgebruik is het speerpunt: werken aan ‘Fietsstad van de toekomst’, die ruimte en comfort aan 

de fietsers biedt en waar gebruik wordt gemaakt van innovatieve succesvolle toepassingen (bijvoorbeeld dynamische 

fietsparkeerverwijzing, dynamische verlichting en energieopwekkende fietspaden en wegen). 

 

Met de logistieke sector willen we in beeld brengen in welke mate en welk tempo verduurzaming van het transport tot 

de mogelijkheden behoort (waaronder biobrandstoffen). 

 

De elektrificatie van de spoorverbinding is vanuit duurzaamheid tevens een interessante optie.  

 

Om het gebruik van elektrische auto’s en fietsen te faciliteren zijn voldoende oplaadpunten in de openbare ruimte 

nodig die door meerdere bezoekers en bewoners kunnen worden gebruikt. 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

DU03 Zuiniger verplaatsen Onze rol is het stimuleren van bewoners en ondernemers om te kiezen voor zuinige en duurzame vervoermiddelen die 

bijdragen aan kostenverlaging. Vooral het ‘Nieuwe Rijden’ levert snel resultaat op. 
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3.5 Leefbaarheid 
 

Voor verschillende aspecten van de verkeersleefbaarheid 

wordt in de Mobiliteitsvisie een kwaliteitscriterium gede-

finieerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

LE01 Sluipverkeer en vrachtverkeer 

 

 

Voor verblijfsgebieden op wijk- en dorpsniveau wordt gedefinieerd in welke geval er sprake is een probleem met 

sluipverkeer en overlast van vrachtverkeer. De elementen die een rol bij spelen zijn: de hoofdwegenstructuur en de 

verblijfsgebieden, de omvang van verkeersstromen tussen hoofdwegen door verblijfsgebieden. Tevens zijn de ver-

keersplannen van Wehl en Gaanderen richtinggevend. Zo zal beoordeeld moeten worden wat de effecten zijn van 

de opening van de Oostelijke Randweg voor het sluipverkeer op de Kerkstraat (van Gaanderen naar de stad Doetin-

chem). Voor het verminderen van sluipverkeer ligt er, naast de eventuele benodigde verkeersmaatregelen, tevens 

een belangrijke verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf en de weggebruikers. In de verblijfsgebieden (dorpen en 

de wijken in de stad Doetinchem) willen we uiteraard ook het doorgaande vrachtverkeer voorkomen. Daar waar het 

vrachtverkeer een bestemming heeft in een verblijfsgebied wordt het gebruik van voorkeurroutes gestimuleerd. Dit 

zijn de routes die geschikt zijn voor vrachtverkeer (verkeersveiligheid en dimensionering) en die het minst overlast 

voor de omgeving opleveren. 

 Onderwerp Uitgangspunten 

LE02 Snelheid 

 

Het gewenste verkeersgedrag (snelheid) dient te worden ondersteund door de inrichting van de infrastructuur. 

Toch zijn snelheidsovertredingen daarmee niet altijd te vermijden (zoals op een hoofdweg met 2x2 rijstroken in de 

daluren). Een te hoge snelheid kan tot ongevallen leiden met ernstige afloop, vooral voor fietsers en voetgangers. 

Onze prioriteit wat betreft de verkeersveiligheid in samenhang met de snelheid ligt vooral in de verblijfsgebieden 

en locaties waar belangrijke verbindingen liggen voor fietsers en voetgangers. Door het benoemen van dergelijke 

locaties en het gewenste snelheidsgedrag kunnen we prioriteiten stellen voor onze inzet op aanpassing van de 

infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en/of handhaving. Bewoners en weggebruikers hebben een belangrijke rol bij 

gedragswijzigingen. 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 
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LE03 Oversteekbaarheid 

 

Afhankelijk van de functie en het gebruik van een weg of straat worden kwaliteitseisen gedefinieerd voor de over-

steekbaarheid: het type oversteekvoorzieningen en de limiet voor wachttijden. 

 Onderwerp Uitgangspunten 

LE04 Parkeerdruk Wij beschouwen het oplossen van parkeerdruk in bestaande woonwijken niet als een vraagstuk dat per definitie door 

de gemeente moet worden aangepakt. In de woonwijken beschikken we over een bepaalde parkeercapaciteit. De 

bewoners zelf spelen ook een belangrijke rol door het optimaal benutten van de eigen parkeervoorzieningen, het 

verminderen van het autobezit (2
de

 auto) en het accepteren van een bepaalde loopafstand. In de Mobiliteitsvisie 

wordt aangegeven wanneer er sprake is van een parkeerprobleem in woonwijken. Ingrediënten voor de probleemde-

finitie zijn uitwijkgedrag uit het gebied met betaald parkeren, de parkeerbezetting, het parkeeraanbod per woning, 

de acceptabele loopafstand en de toegankelijkheid door hulpdiensten. Benutting van private parkeerplaatsen en het 

verlagen van het autobezit (bijvoorbeeld door gebruik te maken van deelauto’s) hebben altijd de voorkeur. En indien 

er sprake is van uitbreiding van de parkeercapaciteit is een integrale afweging nodig wat betreft de verdeling van de 

openbare ruimte (groenvoorzieningen, speelvoorzieningen), beeldkwaliteit, draagvlak en kostenefficiency. 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

LE05 Geluid en luchtkwaliteit Hiervoor hanteren wij de wettelijke normen. Voor geluid hanteren we de lijn die in de Structuurvisie is opgenomen.: 
“: In de Achterhoek zijn rust en ruimte een belangrijke kwaliteit. In het stedelijk gebied van Doetinchem zijn ook andere functies 
en kwaliteiten belangrijk zoals het winkelen, uitgaan en het werken. De bereikbaarheid van de gebieden waar die functies wor-
den uitgeoefend, is belangrijk. Het is logisch dat er meer verkeer komt dan bijvoorbeeld op het platteland. De stedelijke functies 
geven soms in meerdere of mindere mate geluidsoverlast. Geprobeerd wordt om de overlast te beperken met maatwerk. Ook in 
de gevallen waar er geen sprake is van een wettelijke verplichting, vindt de gemeente het belangrijk om het gevoel van overlast 
terug te brengen.” 

 
3.6 Verkeersveiligheid 
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Verkeersveiligheid is een hoog goed. Het resultaat wordt 

uiteindelijk bepaald door veilige infrastructuur, educatie 

en bewustzijn, mentaliteit handhaving. 

 

 

 

  Onderwerp Uitgangspunten 

VE01 Duurzame veilige infrastructuur 

 

De gemeente heeft als wegbeheerder een belangrijke rol op het gebied van verkeersveilige infrastructuur. Nieuwe 

infrastructuur leggen wij aan volgens de vijfprincipes van Duurzaam Verkeersveilig: 

− Functionaliteit. 

− Homogeniteit. 

− Herkenbaarheid. 

− Vergevingsgezindheid (sociaal en fysiek). 

− Statusonderkenning (herkennen van een verminderde bekwaamheid tot deelname aan het verkeer, bijvoorbeeld 

door vermoeidheid of alcoholgebruik). 

 

Daarnaast richt onze aandacht zich op onveilige locaties en routes. 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

VE02 Voetgangers en mensen met een beperking 

 

 

 

 

 

Voorzieningen zijn veilig toegankelijk voor voetgangers en mensen met een beperkingen. Jongeren en ouderen kun-

nen zoveel mogelijk zelfstandig aan het verkeer deelnemen (zie SB01, wijkvoorzieningen en scholen). Voor de voet-

ganger werken we stapsgewijs aan levensloopbestendige woonwijken: voetgangersvoorzieningen die ook goed toe-

gankelijk zijn voor gebruikers van een rollator, rolstoel of scootmobiel en personen met een verminderd gezichts-

vermogen. 

 Onderwerp Uitgangspunten 
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VE03 Kwetsbare jonge verkeersdeelnemers (lopen, fiets). 

 

De fietsroutes vanuit de regio en de wijken naar het voorgezet onderwijs worden zo veel mogelijk ont-

mengd van het autoverkeer en beoordeeld op veiligheidsknelpunten. 

 

Voor de basisscholen gaan we uit van een schoolomgeving die vrij is van parkeer- en verkeerschaos op 

de tijdstippen van halen en brengen. De ouders van de leerlingen spelen een belangrijke rol in het mobi-

liteitsgedrag naar en rondom de scholen en hebben dan ook een verantwoordelijkheid op het gebied 

van verkeersveiligheid. Dit betekent concreet dat de directe schoolomgeving op de eerste plaats het 

domein is van de voetganger en de fietser. Door de inrichting zou fout parkeren onmogelijk of moeilijk 

moeten zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

VE04 Educatie, gedrag en bewustzijn 

 

 
 

 

Kinderen moeten leren met het verkeer om te gaan. Verkeerseducatie op basisscholen en het voortgezet 

onderwijs zijn belangrijk om de kinderen de vaardigheden te leren om aan het verkeer deel te nemen. 

De gemeente heeft onder andere een faciliterende rol bij de besteding van de provinciale middelen. 

Voor de basisscholen willen we zoveel mogelijk stimuleren dat kinderen (onder begeleiding en uiteinde-

lijk zelfstandig) te voet of met de fiets naar de school komen. Daarvoor is samenwerking met schoolbe-

sturen en ouders essentieel. Onze rol ligt bij deze aanpak ook op het vlak van het aanbieden van ver-

keersveilige schoolroutes. 

 

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Zelfstandig deelnemen aan het verkeer door ouderen wordt 

dan ook belangrijker (zie ook VE02). Dit kan worden bevorderd door cursussen en trainingen (als voet-

ganger of bijvoorbeeld gebruiker van een e-bike of scootmobiel) te ondersteunen. 

 Onderwerp Uitgangspunten 
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VE05 Handhaving 

 

 

Binnen de eigen leefomgeving is verkeer volgens de leefbaarheidsmonitor (bron: Lemon-enquête) de 

grootste ergernisfactor. De middelen voor handhaving zijn beperkt. Echter, zonder enige vorm van 

handhaving zijn sommige gedragsveranderingen moeilijk te bewerkstelligen. Daarom is het handig om 

periodiek speerpunten en prioriteiten te benoemen voor de inzet van handhaving op verkeers- en par-

keergedrag. Deze speerpunten worden gebaseerd op verkeersexcessen, onveilig gedrag dat een ernstige 

afloop kan hebben en de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers. Handhaving heeft als primair 

doel om gedragsverandering tot stand te brengen. Daar waar aanspreken en corrigeren mogelijk is, 

wordt daar als eerste op ingezet. Als het niet anders kan, blijven sancties eveneens een noodzakelijk 

middel. Naast de handhaving is bewustzijn van gevaarlijk gedrag en het bezorgen van ergernis en over-

last van belang. Een mildere aanspreekcultuur en acceptatie daarvan zijn tevens gewenst. Het wijzigen 

van het eigen gedrag van de bewoners en weggebruikers is de belangrijkste sleutel tot succes. 
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3.7 Ontwikkelingen 
 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

ON01 Basismobiliteit Door de krimp zullen voorzieningen vervallen en meer geclusterd worden. De afstanden tot de voorzieningen nemen 

dan toe. Het aantal personen, dat niet over een auto beschikt en woont in een regionale kern die aangewezen is op 

voorzieningen in de stad, neemt toe. Daarnaast blijven ouderen langer zelfstandig wonen en is het belangrijk dat zij 

zicht zelfstandig (ook zonder auto) kunnen verplaatsen.  Voor al deze personen is het belangrijk dat zij gebruik kunnen 

maken van het openbaar vervoer. We willen dit op regionaal niveau organiseren in de vorm van ‘basismobiliteit’ in de 

vorm van het zogenaamde ‘Flexnet’. In de nieuwe openbaarvervoervisie van de Provincie Gelderland worden de regio’s 

verantwoordelijk voor dit Flextnet. De Provincie behoudt de verantwoordelijkheid over het Vastnet. Het Flexnet moet 

ervoor zorgen dat iedereen zich 'zelfstandig en tegen een redelijk tarief' kan verplaatsen. Het gaat onder meer om 

vervoer naar werk, school, medische voorzieningen of om sociale contacten te onderhouden. 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

ON02 Krimp en vergrijzing Zie ON01. 

De krimp heeft ook tot gevolg dat er minder leerlingen gebruikmaken van het basisonderwijs en dat er scholen sluiten 

dan wel fuseren een nieuwe locatie kiezen. Bij voorgenomen fusies of verplaatsingen is het belangrijk om rekening te 

houden met een verkeersveilige bereikbaarheid te voet en per fiets. Locaties die al (in hoge mate) voldoen aan de eisen 

van verkeersveiligheid, genieten de voorkeur. 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

ON03 Elektrische fiets 

 

 

 

 

De elektrische fiets is aan een forse opmars bezig. Het aantal fietsers blijft groeien en de snelheidsverschillen nemen 

toe. Bij het ontwikkelen van (regionale) fietsroutes is het van belang om rekening te houden met een voldoende breed-

te. Tevens willen eigenaren van een dure fiets deze niet graag onveilig of onbeheerd achterlaten. Vooral rond de bin-

nenstad, bij opstapplaatsen van openbaar vervoer, bij werklocaties en publiekstrekkers zijn adequate stallingsvoorzie-

ningen nodig: voldoende ruimte, aanbindmogelijkheid of bewaakt dan wel afsluitbaar. 
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 Onderwerp Uitgangspunten 

ON04 Elektrische auto De kans is groot dat de ontwikkeling van elektrisch vervoer doorzet. Zeker de combinatie met duurzame energie (zon-

nepanelen op woningen en op bedrijventerreinen) biedt een interessant perspectief. De beschikbaarheid van oplaad-

punten wordt in de toekomst mogelijk een knelpunt. Dit moet vermeden worden. Als het bezit van elektrische auto’s 

fors toeneemt gaat het niet meer om hier en daar een oplaadpaal maar om grote aantallen. De samenhang met de 

ontwikkeling en het aanbieden van snelladers gaat dan een belangrijke rol spelen om te voorkomen dat straten voor 

een groot deel voorzien moeten worden van oplaadpalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

ON05 Slingeland Ziekenhuis  

 

Het Slingeland ziekenhuis heeft het voornemen om in 2020-2023 te verhuizen naar de locatie A18 (Ettenseweg). Dit 

veroorzaakt belangrijke veranderingen in de verplaatsingen en belastingen van het wegennet Vanuit het zuiden komt 

er minder autoverkeer door de stad maar vanuit het noorden juist meer. Voor de toekomstige bereikbaarheid spelen 

de volgende zaken een rol: 

− Een goede verwijzing vanaf de A18. 

− Het opnemen van het ziekenhuis in de stedelijke en regionale fietsroutes en fietsverbindingen tussen de stations en 

het ziekenhuis. 

− Een openbaarvervoerlijn tussen station Gaanderen, station Doetinchem en verdere vertakking in Doetinchem. 

 

 

 

 

  



 MET GRAUMANS | DOETINCHEM, UITGANGSPUNTEN MOBILITEITSVISIE 2016-2026, 25 SEPTEMBER 2015 | 40 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

ON06 Stadion De Graafschap Het stadion van De Graafschap ligt niet gunstig wat betreft de bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer. De 

raillijn tussen Doetinchem en Winterswijk ligt echter naast het stadion met een oude halte. Het is de moeite waard om 

te beoordelen of deze halte weer in gebruik kan worden gesteld tijdens voetbalwedstrijden. Bezoekers uit de regio 

kunnen dan via een station in de regio met de trein voor de deur worden afgezet. Het gebruik van deze voorziening kan 

worden gestimuleerd door seizoenkaarten of losse tickets aan te bieden in combinatie met de mogelijkheid om van het 

openbaar vervoer gebruik te maken. Het spreekt voor zich dat het stadion eveneens met de fiets goed bereikbaar moet 

zijn en dat er voor de resterende bezoekers per auto gebruik wordt gemaakt van grote parkeervoorzieningen op bij-

voorbeeld bedrijventerreinen of in de toekomst bij het ziekenhuis inclusief een pendelbus. Tijdens voetbalwedstrijden 

wordt parkeren in de omliggende woonwijken verhinderd. 

 

Het vernieuwen van het stadion is een terugkerend item. Indien daarbij ook een nieuwe locatie wordt overwogen zijn 

drie zaken essentieel: 

1. Bediening door het openbaar vervoer 

2. Parkeervoorzieningen die direct bij het stadion liggen dan wel verbonden zijn met het stadion (trein en/of pendel-

voorziening). 

3. Een goede bereikbaarheid per fiets inclusief stallingsvoorzieningen. 
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3.8 Verkeersdeelnemers 
 

 Onderwerp Uitgangspunten 

VE01 Fietsnetwerk 

 

Bij het verder ontwikkelen van het fietsnetwerk hanteren we de volgende uitgangspunten: 

− Directe verbindingen tussen wijken onderling (inclusief de binnenstad en werklocaties) en vanuit de wijken naar de 

stations en onderwijs- en sportvoorzieningen. Voor de verbindingen met het hoogste gebruik streven we naar een 

omrijdfactor van maximaal 1,25. 

− Op regionaal niveau (tot 15 km) streven we naar een omrijdfactor van maximaal 1,15 voor de verbindingen naar 

onderwijsvoorzieningen en werklocaties en afstemming op het Gelders Fietsnetwerk (waaronder snelfietsroutes zo-

als tussen Wehl en de stad Doetinchem) en het fietsnetwerk van de regio Achterhoek. 

− We selecteren een aantal routes met de meeste potentie (binnen de gemeente en regionaal). Op deze routes wor-

den de wachttijden voor fietsers beperkt, zijn de fietsvoorzieningen extra breed (in verband met de snelheidsver-

schillen) en zijn zo gestrekt mogelijk (vermijden van scherpe bochten). 

− Continuïteit en herkenbaarheid (materiaal en straatmeubilair), comfortabel wegdek, sociaal veilig, verwijzing, een 

positieve belevingswaarde, toegankelijk voor vegen en sneeuw ruimen en snoeien, logische verbindingen (de fiet-

sers accepteert eigenlijk geen, in zijn ogen, onnodige, omwegen). 

− Innovatieve toepassingen die het fietsen aangenaam, uitdagend en spraakmakend maken. 

− Fijnmazigheid. 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

VE02 Openbaar vervoer 

 

We onderscheiden drie klassen die ieder hun eigen marktgebied verzorgen: 

1. Basismobiliteit: de servicebus in Doetinchem en de omliggende gemeenten bedient de voorzieningen. 

2. Buslijnen: Het ziekenhuis moet ontsloten worden met het openbaar vervoer. Voor de sociale bereikbaarheid is de 

servicebus geschikt. Voor het woon-werkverkeer is één of meerdere buslijnen gewenst die aansluiten op regionale 

kernen, de stad Doetinchem en treinstations. 

3. De trein: bedient regionale kernen en geeft aansluiting op interregionale verbindingen. In verband met woon-

werkverkeer en onderwijs (allebei in twee richtingen) zijn snelle en betrouwbare verbindingen met de volgende ste-

den belangrijk: Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Deventer, Zwolle en Enschede. De trein dient qua verplaatsings-

snelheid concurrerend te worden met het autoverkeer (in de spits maximaal 1,3 hoger van deur tot deur). Om de 

trein een belangrijkere rol te laten spelen in het woon-werkverkeer zijn directe fietsverbindingen nodig vanaf de sta-

tions. 

 

Voor- en natransport bij het gebruik van de trein is essentieel. Dit betekent dat de regiostations goede stallingsvoorzie-

ningen voor fietsers moeten hebben en voldoende parkeerplaatsen. Bushaltes dienen te voldoen aan een standaard-

kwaliteit betreffende: stallen van fietsen, fiets- en looproutes, oversteekvoorzieningen, wachtruimte, informatie en 

wifi(?). 

   

 Onderwerp Uitgangspunten 
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VE03 Hoofdwegennet 

 

 

Voor het hoofdwegennet worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

− Het verkeer bundelen op een beperkt aantal hoofdwegen, die het verdeelsysteem vormen voor de stad Doetin-

chem en de dorpen. 

− Een optimale verdeling van het gemotoriseerde verkeer over de hoofdwegen vanaf de regionale aansluitpunten 

(optimaal in de zin van leefbaarheid en doorstroming). Daar waar het mogelijk is, qua dimensionering en veilig-

heid, worden de hoofdwegen binnen de bebouwde kom 70 km/uur zodat ze een aantrekkende werking hebben en 

de verzamel- en verdeelfunctie optimaal vervullen. 

− Benutten van de Oostelijke Randweg en verminderen van doorgaande verkeersstromen rondom de binnenstad. 

− Rekening houden met de effecten van het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12. 

− Hanteren van de kwaliteitseisen voor de doorstroming op een aantal verbindingen vanaf de regionale wegen. 

− Geen sluipverkeer tussen hoofdwegen door verblijfsgebieden. 

− Ontmengen van de hoofdfietsroutes. 

− Ongelijkvloerse kruispunten met de spoorwegen. 

− Een parkeerroute rondom de binnenstad. 

 

 Onderwerp Uitgangspunten 

VE04 Voetgangers 

 

In het algemeen moeten de voetgangersvoorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle gebruikers, dus inclusief ge-

bruikers van een rolstoel, rollator of scootmobiel. Dit geldt vooral voor woonwijken en rond voorzieningen (waaron-

der ov-haltes). Minimaal één zijde van de straat (als onderdeel van een continue logische looproute) moet voldoen 

aan de gewenste kwaliteit. Speciale kwaliteit is gewenst op looproutes vanaf station Doetinchem naar de binnenstad 

en vanaf de grote parkeervoorzieningen naar de toegangspoorten van de binnenstad. 

 

 



 

  



 

 

 


