
Vragenlijst inwonerspanel  

Deel 1: 
De gemeente Doetinchem vindt het van groot belang dat de binnenstad van Doetinchem vitaal en aantrekkelijk blijft. 
Vandaar dat het gemeentebestuur gevraagd heeft om een toekomstvisie tot 2030. Dat wordt in gezamenlijkheid gedaan 
met betrokken inwoners, ondernemers en bezoekers uit Doetinchem en de regio. De binnenstad is immers van ons allemaal!

Het schetsen van een goed toekomstperspectief gaat in stappen. Allereerst is een analyse gemaakt van de binnenstad door 
Gert-Jan Hospers van de Radboud Universiteit. Op dit moment haalt het gemeentebestuur ideeën op in de samenleving, 
daarover gaat deze vragenlijst. Wij vragen u om aangedragen ideeën te beoordelen en we zijn nieuwsgierig of u zelf 
suggesties heeft om de binnenstad aantrekkelijk te maken. Daarnast vragen we onder andere naar uw mening over de 
huidige binnenstad. 

Veel plezier met het beantwoorden van de vragen en het geven van uw mening! Klik hieronder op ‘Volgende’ om naar de 
eerste vraag te gaan. 

> Volgende < 

1. Hoe vaak bezoekt u doorgaans de binnenstad van Doetinchem? 

x Nooit
x  Minder dan 1 dag per maand
x 1 tot 3 dagen per maand
x  1 dag per week
x  2-3 dagen per week
x 4-5 dagen per week
x  6-7 dagen per week
x  Weet ik niet 

> Vorige <     > Volgende < 

2. Wat zijn over het algemeen de belangrijkste redenen voor uw bezoek aan de binnenstad. 
max. twee antwoorden mogelijk

x Ik woon in de binnenstad
x Ik werk in de binnenstad
x  In verband met zakelijke afspraak
x  Boodschappen doen (dagelijkse artikelen)
x  Winkelen algemeent (niet dagelijkse artikelen)
x  Bezoek horeca
x  Toeristisch/recreatief bezoek
x  Bezoek markt
x  Afspreken met vrienden/familie
x Anders, namelijk  >invulvak<
x Weet ik niet

> Vorige <     > Volgende < 

3. Hoe reist u voornamelijk naar de binnenstad van Doetinchem? 

x Auto/motor
x Fiets
x Scooter/bromfiets
x Lopend
x Bus 
x Trein
x Anders, namelijk  >invulvak<
x Weet ik niet

> Vorige <     > Volgende < 



4. Wat komt er als eerste in u op (associaties/beelden) als u aan de Doetinchemse binnenstad denkt?
benoem max. drie kernwoorden

1. >invulveld<
2. >invulveld<
3. >invulveld<

> Vorige <     > Volgende < 

5. Met welk rapportcijfer beoordeelt u de binnenstad van Doetinchem? (?=Weet ik niet)

x 1  x 7 
x 2  x 8
x 3  x 9
x 4   x 10
x 5  x ?
x 6

Licht uw beoordeling indien gewenst toe (optioneel)
> invulveld <

> Vorige <     > Volgende < 

6. In hoeverre voelt u zich verbonden met de binnenstad van Doetinchem? 

x Zeer grote mate
x Grote mate
x Neutraal
x Geringe mate
x Zeer geringe mate
x Weet ik niet

> Vorige <     > Volgende < 

7. In welke mate vindt u dat de binnenstad van Doetinchem zich duidelijk onderscheidt van andere steden? 

x Zeer grote mate
x Grote mate
x Neutraal
x Geringe mate
x Zeer geringe mate
x Weet ik niet

Waarom vindt u dat de binnenstad van Doetinchem zich >antwoord vorige vraag< onderscheidt van andere steden? 
> invulveld< 

> Vorige <     >Volgende < 

Deel 2: 
De vorige vragen gingen over de huidige binnenstad van Doetinchem. De volgende vragen gaan vooral over de Doetinchemse 
binnenstad in de toekomst. We zijn benieuwd welke mening u daar over heeft. 

> Vorige <     > Volgende < 

Er wordt een toekomstvisie gemaakt voor de binnenstad tot het jaar 2030. In deze enquete vragen wij u drie keer om aan 
te geven welke kernwoorden u het belangrijkste vindt voor de binnenstad van 2030. 

8. Welke onderstaande kernwoorden zijn in uw ogen het belangrijkst voor de binnenstad van 20230? 
Zet de kernwoorden in volgorde van meest tot minst belangrijk

Groen, karaktervol, cultureel, gezond, gastvrij, gezellig, afeervol, divers, modern. 
> keuzemenu <

> Vorige <     >Volgende < 



Deze vragenlijst is mede gemaakt op basis van de input van inwoners en ondernemers uit Doetinchem en omgeving. 
Tijdens een aantal avonden zijn groepsgesprekken gevoer en zijn ideeën verzameld voor de toekomst van de binnenstad. 
De verzamelde ideeën uit de samenleving, leggen wij u graag voor in deze enquête.

9. In welke mate wordt de Doetinchemse binnenstad voor u aantrekkelijker door de onderstaande ideeën/aanpassingen? 

Zeer 
geringe 

mate

Geringe 
mate

Neutraal Grote 
mate

Zeer 
grote 
mate

Weet ik 
niet 

Meer speciaalzaken

Gedeeltelijk overdekt winkelen mogelijk maken

Alle winkels dezelfde openingstijden en aansluiten bij de 
openingstijden van de horeca

Openingstijden warenmarkt verruimen voor werkende 
bevolking

Meer streekproducten in restaurants

In de Hamburgerstraat horeca inclusief terrassen toevoegen

Markthal als centrale plek (bijv. voor Achterhoekse 
streekproducten of andere verskramen)

Zaterdagmarkt permanent verplaatsen naar het 
Simonsplein

Wisselende markt/kraampjes op De Bleek of in het Mark 
Tennant Plantsoen

Permanente markt/kraampjes op het Simonsplein/rondom 
de Catharinakerk

Kleinschalige horeca op verrassende plekken (bijv. ijswagen 
op De Bleek, theehuis, restaurantjes in de zijstraten en 
steegjes)

Meer plekken waar beleving centraal staat (bijv. door een 
combinatie van winkel en horeca in één pand

> Vorige <     >Volgende < 

10. In welke mate wordt de Doetinchemse binnenstad voor u aantrekkelijker door de onderstaande ideeën/aanpassingen?

Zeer 
geringe 
mate

Geringe 
mate

Neutraal Grote 
mate

Zeer 
grote 
mate

Weet ik 
niet 

Kunstgaleries en wisselende tentoonstellingen

Optredens straatmuzikanten en andere artiesten in het 
winkelgebied

Meer kunst en kleur in de binnenstad (bijv. 
muurschilderingen, bijzondere bestrating, (speel)fontein of 
schaakspel)

Meer evenementen (bijv. straattheater, opera of live 
muziek)

(Kinder)activiteiten (bijv. watersproeiers of speeltoestellen)

Stadsboerderij (bijv. met dieren en streekproducten)

Gedeeltelijk overdekt Simonsplein met (podium)
voorzieningen

Glazen lift langs de kerktoren als uitzichttoren

Kabelbaan door de stad

Lichtkunstwerk

Innovatief uitlichten van gebouwen in de binnenstad

Leegstaande panden in de binnenstad invullen met 
(tijdelijke) initiatieven (bijv. pop-up actviteiten, startende 
ondernemers, etc.)

> Vorige <     >Volgende < 



11.Met welke gebieden in de binnenstad voelt u zich het meest verbonden? 
Kies max. twee gebieden

x     Ik voel mij niet verbonden met de binnenstad
 x     Weet ik niet 

> Vorige <     >Volgende < 

12. Waarom voelt u zich met de >1e antwoord vorige vraag< het meest verbonden?
x De plek is goed toegankelijk
x Op deze plek kan je comfortabel verblijven
x Deze plek heeft een veilig imago
x De ruimte wordt ook gebruikt door andere mensen/activiteiten
x Deze plek is gezellig
x Anders, namelijk >invulveld<
x Weet ik niet

13. Waarom voelt u zich met de >2e antwoord vorige vraag< het meest verbonden?
x De plek is goed toegankelijk
x Op deze plek kan je comfortabel verblijven
x Deze plek heeft een veilig imago
x De ruimte wordt ook gebruikt door andere mensen/activiteiten
x Deze plek is gezellig
x Anders, namelijk >invulveld<
x Weet ik niet

> Vorige <     >Volgende < 



14. In welke van de onderstaande gebieden ligt volgens u de hoogste prioriteit om te investeren? 
Kies max. twee gebieden. 

x     Voor mij hebben alle gebieden eenzelfde prioriteit
 x     Weet ik niet

> Vorige <     >Volgende < 

Enkele vragen hiervoor, hebben wij u verzocht aan te geven welke kernwoorden u het belangrijkste vindt voor de binnenstad 
van 2030. Hieronder wordt een aantal andere kernwoorden getoond. 

15. Welke van de onderstaande kernwoorden zijn in uw ogen het belangrijkst voor de binnenstad van 2030? 
Zet de kernwoorden in volgorde van meest tot minst belangrijk

Design, ‘Hoofdstad’ van de regio, sportief, verrassend, bereikbaar, levendig, Achterhoeks, samenhorig, water
> keuzemenu < 

> Vorige <     >Volgende <

16. In welke mate wordt de Doetinchemse binnenstad voor u aantrekkelijker door de onderstaande ideeën/aanpassingen?

Zeer 
geringe 
mate

Geringe 
mate

Neutraal Grote 
mate

Zeer 
grote 
mate

Weet ik 
niet 

Nachtverbinding (bijv. bus of trein) naar Doetinchem

Verbeteren van de route tussen de binnenstad en het 
station (aantrekkelijker en veiliger voor weggebruikers)

Bewegwijzering van/naar goedkoperen en duurdere 
parkeerplaatsen

Meer fietsers in en door de stad (bijv. door betere 
fietsroutes en fietsparkeerplaatsen)

Glazen tunnel door de Catharina kerk als verbinding 
tussen horeca in de Grutstraat, het Simonsplein en het 
winkelgebied

Loopverbinding tussen de binnenstad en Oude IJssel (bijv. 
door de ondertunneling van de Gaswal of een loopbrug)

Vervoer van/naar parkeerlocaties (bijv. door shuttlebus, 
treintje, fietstaxi’s, etc. 

Gemotoriseerd verkeer uit de binnenstad weren (bijv. 
aanpassen bevoorradingstijden)



Beter inzichtelijk maken waar attracties en openbare 
toiletten zijn (bijv. via bewegwijzering, app etc)

> Vorige <     >Volgende < 

17. In welke mate wordt de Doetinchemse binnenstad voor u aantrekkelijker door de onderstaande ideeën/aanpassingen? 

Zeer 
geringe 
mate

Geringe 
mate

Neutraal Grote 
mate

Zeer 
grote 
mate

Weet ik 
niet 

Het groene imago van de Achterhoek meer terug laten 
komen in de binnenstad

Groene routes in en naar de binnenstad realiseren (bijv. 
bomenlanen, rozenperken, bloembakken, etc.)

Groene gevels/daken creëren

Elektrische oplaadpalen voor auto

Elektrische oplaadpalen voor fiets

Zonnepanelen op de daken in de binnenstad

Meer sportactiviteiten (bijv. yoga in het park, skatebaan, 
themawedstrijden zoals de D-Run)

Meer bankjes (rustpunten) in de binnenstad

Meer openbare toiletten in de binnenstad

Meer aanbod van kano-, wandel- en fietsarrangementen
> Vorige <     >Volgende < 

18. Stel dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima op bezoek komen en u krijgt de kans op ze te vergezellen naar 
de mooiste plek in de binnenstad van Doetinchem, waar neemt u ze dan mee naar toe? 
Beschrijf uw locatie in enkele steekwoorden

x Weet ik niet
x Ik neem ze mee naar: > invulveld < 

> Vorige <     >Volgende < 

19. In welke mate wordt de Doetinchemse binnenstad voor u aantrekkelijker door de onderstaande ideeën/aanpassingen? 

Zeer 
geringe 
mate

Geringe 
mate

Neutraal Grote 
mate

Zeer 
grote 
mate

Weet ik 
niet 

Stimuleren van wonen in de binnenstad

Betaalbare jongeren-/studentenhuisvesting in de 
binnenstad

Afstudeercampus ontwikkelen

Ontmoetings- en ontspanningsplekken creëren verspreid in 
de binnenstad (bijv. loungeplekken)

De maakindustrie de stad inhalen

Moderne technologie in de stad tonen

Creëer laagdrempelige werk- en ontmoetingsplekken voor 
ondernemers gecombineerd met horeca

Verrassende hoekjes creëren in de zijstraten en steegjes 
(bijv. met groen, kunst en rustplekken )

> Vorige <     >Volgende < 



20. In welke mate wordt de Doetinchemse binnenstad voor u aantrekkelijker door de onderstaande ideeën/aanpassingen? 

Zeer 
geringe 
mate

Geringe 
mate

Neutraal Grote 
mate

Zeer 
grote 
mate

Weet ik 
niet 

Horeca aan de Oude IJssel

Camping/camperplaatsen aan de Oude IJssel

Stadsstrand op De Bleek

Bankjes langs de Oude IJssel

Zwembad in de Oude IJssel

Meer aanbod van watersport bij de Oude IJssel (bijv. plezier-
vaart, kanoverhuur, jachthaven etc.)

Aanleggen stadsboulevard met horeca

Grote evenementen op het water/de Oude IJssel

Meer water in de binnenstad (bijv. door fonteinen of 
waterspeelobjecten)

> Vorige <     >Volgende < 

21. In deze vragenlijst zijn veel ideeën aan bod gekomen. Heeft u nog andere ideeën waarmee de Doetinchemse binnenstad 
voor u aantrekkelijker wordt? 

x Ja 
 Beschrijf in steekwoorden in max. drie ideeën 
 > invulveld <
 > invulveld <
 > invulveld <
x  Nee 

> Vorige <     >Volgende < 

U heeft al twee keer aangegeven welke kernwoorden u het belangrijkste vindt voor de binnenstad van 2030. Hieronder 
worden voor de laatste keer enkele kernwoorden getoond. 

22. . Welke van de onderstaande kernwoorden zijn in uw ogen het belangrijkst voor de binnenstad van 2030? 
Zet de kernwoorden in volgorde van meest tot minst belangrijk

Ondernemend, biologisch, Bourgondisch, hoogwaardig, duurzaam, rustig, innovatief, ambachtelijk, historische 
streekfunctie. 
> keuzemenu < 

> Vorige <     >Volgende < 

23. In deze vragenlijst zijn veel kernwoorden aan bod gekomen. Mist u nog kernwoorden die in uw ogen belangrijk zijn voor 
de binnenstad van 2030. 

x Ja
 Beschrijf in max. drie kernwoorden
 > invulveld < 
 > invulveld < 
 > invulveld < 
x Nee, ik mis geen kernwoorden 



We willen graag weten hoe u de binnenstad zou verbeteren naar de toekomst. U gaat als het ware op de stoel van een 
gemeenteraadslid zitten en maakt fictieve keuzes over waarin u zou investeren

24. Verdeel duizend euro (€1.000,-) over de gebieden waarvan u vindt dat er een verbeterslag naar de toekomst moet 
worden gemaakt. Waarin moet in de binnenstad geïnvesteerd worden volgns u?

Winkels € > invulvak <

Horeca € > invulvak <

Markten € > invulvak <

Woningen € > invulvak <

Kunst en cultuur € > invulvak <

Attracties € > invulvak <

Evenementen € > invulvak <

Monumenten € > invulvak <

Groen in de binnenstad € > invulvak <

Straten, steegjes en pleinen € > invulvak <

Water in de binnenstad € > invulvak <

Veiligheid handhaving en toezicht € > invulvak <

Bereikbaarheid en toegankelijkheid € > invulvak <

Bewegwijzering, toeristische informatie € > invulvak <

Speel- en sportfaciliteiten € > invulvak <

Werkgelegenheid en onderwijs € > invulvak <

Zorg en welzijn € > invulvak <

Totaal € > som bovenstaande getallen < 

x weet ik niet 
> Vorige <     >Volgende < 

25. Wie is volgens u het meest verantwoordelijk voor de onderstaande zaken met betrekking tot de binnenstad?
Inwoners zelf Samenleving 

(vereniging, 
wijk, e.d.) 

Onder-
nemers

Gemeente 
Doetinchem

Anders,
namelijk

Weet ik niet

Winkels

Horeca

Markten

Woningen

Kunst en cultuur

Attracties

Evenementen

Monumenten

Groen in de binnenstad

Straten, steegjes en pleinen

Water in de binnenstad

Veiligheid handhaving en toezicht

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Bewegwijzering, toeristische informatie

Speel- en sportfaciliteiten

Werkgelegenheid en onderwijs

Zorg en welzijn
> Vorige <     >Volgende < 



26. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, wordt daadwerkelijk aan de slag gegaan met de binnenstad van 
de toekomst. Welke rol zou u willen spelen in het vervolg? (max. twee antwoorden mogelijk) 

x Ik word graag op de hoogte gehouden van de voortgang
  > uitklapmenu bij elk aangevinkt antwoord zichtbaar < 
  x  maakt mij niet uit
  x  weet ik niet
  x winkels
  x horeca
  x markten
  x woningen
  x kunst en cultuur
  x attracties
  x evenementen
  x monumenten
  x groen in de binnenstad
  x straten, steegjes en pleinen
  x water in de binnenstad
  x veiligheid, handhaving en toezicht
  x bereikbaarheid en toegankelijk
  x bewegwijzering en toeristische informatie
  x speel- en sportfaciliteiten
  x werkgelegenheid en onderwijs
  x zorg en welzijn 
x Ik wil graag vaker per jaar meedenken
x Ik zou graag structureel bijdragen als lid van een werkgroep
x Ik wil wel een voortrekkersrol vervullen en een werkgroep aansturen
x Ik zou best financieel willen investeren in een idee
x Anders, namelijk > invulveld < 
x Ik wil hier geen rol in spelen
x Weet ik niet

> Vorige <     >Volgende < 

27. Heeft u nog opmerking naar aanleiding van deze vragenlijst? 
x Nee
x Ja, namelijk: > invulveld < 

> Vorige <     >Volgende < 

28. Heeft u nog suggesties voor andere onderzoeksonderwerpen voor het inwonerspanel die u belangrijk vindt?
x  Nee
x Ja, namelijk: > invulveld < 


