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Geachte mevrouw/Geachte heer,
Namens de Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem willen wij uw aandacht vragen voor het
navolgende.
Bij het verzamelen van bouwstenen voor het aanvalsplan voor de binnenstad Doetinchem zijn
betrokken partijen gehoord en heeft Prof. Dr. Gert-Jan Hospers een rapportage geschreven met de
titel " Doetinchem op ooghoogte". U bent voornemens om in oktober a.s. een besluit te nemen over
het aanvalsplan.
In het memo van 12 mei 2015 van portefeuillehouder wethouder P.C. Drenth bent u geïnformeerd
over de voortgang om te komen tot het aanvalsplan. Fase I en II zijn afgerond en in oktober 2015 zal
de gemeenteraad een besluit nemen over de uitvoer van een actieplan en het bijbehorende budget.
In het memo d.d. 9 juni 2015 zijn vervolgens concrete stappen beschreven waarmee de gemeente
haar informatie gaat ophalen, op basis waarvan het college in uw opdracht de toekomstvisie en het
uitvoeringsplan gaat opstellen.
Wij hebben veel waardering voor het feit dat het college en de raad zich het economisch en
maatschappelijk functioneren van onze binnenstad aantrekken. Ook het feit dat informatie breed
wordt 'opgehaald' is positief. Maar wij maken ons zorgen over de mate waarin de verschillende
binnenstadspartners ook daadwerkelijk kunnen meesturen en meebeslissen bij het komen tot het
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daadwerkelijke uitvoeringsplan en de vele keuzes die nog gemaakt zullen moeten worden op basis
van de opgehaalde informatie.
Het is van belang dat straks bij de uitvoer van het plan ook alle belanghebbende partijen en
stakeholders betrokken blijven en zich blijven herkennen in de gemaakte keuzes. De Vereniging van
Vastgoed Eigenaren Doetinchem stelt daarom voor om een Stichting Binnenstad Doetinchem op te
richten waarin alle relevante binnenstadspartners een vertegenwoordiging krijgen en waarin met
vereende krachten vorm kan worden gegeven aan de toekomst van de binnenstad Doetinchem.
Daartoe willen wij vertegenwoordigers uitnodigen uit de sectoren cultuur, onderwijs, horeca,
detailhandel en vastgoed. Vergelijkbare platforms functioneren al in steden als Leiden, Veenendaal,
Dordrecht, Nijmegen, Den Haag etc.
Graag willen wij met u het gesprek aangaan om uw ideeën daarbij te vernemen en om vanuit
gedeelde visie te komen tot een platform waar de toekomst van de Hoofdstad van de Achterhoek
wordt bediscussieerd en waar collectief gedragen keuzen worden gemaakt!
Wij zien graag uw hopelijk positieve reactie tegemoet,
Hoogachtend,
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Mw. M. Bakker
Voorzitter Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem

