Bijlage: Overige ideeën afkomstig uit panelonderzoek
Beschrijf in steekwoorden max. drie ideeën.
1 of 2 dierenzaken want die zijn er bitter weinig
1 winkel voor streekproducten. om de maand een ander product
5 mei festiviteiten binnenstad
70'er jaren bouw (Veentjes, Kapoeniestraat) afbreken, vervangen door stijl lyceumkwartier
Aanbod voor de kinderen waardoor ze zich kunnen ermaken zoals de waterpartijen en de ijsbaan in zomer en winter
Aanpakken Amphion (aanfluiting voor Doetinchem)
Aanpakken stadsrand
aanpakken verouderde terassen/meubilair
aanpakken verouderde/kleuren van gevels
aanpassen van de kale luifels, meer autentieke materialen gebruiken
aansluiting van de straten in binnenstad
aansluiting Veentjes
aanspreken op zomaar weggooien
aantrekelijker maken kwa goedkoper pakeren
aantrekkelijke bouwstijlen, geen Catharinastraat 2.0
Aantrekkelijke entree
aantrekkelijke musea
aantrekkelijker
Aantrekkelijker voor kort parkeren - even snel naar de bieb, even snel een boodschap doen.
Achterhoeks blijven
Activiteiten met een thema
Activiteiten voor kinderen
Activitieten als markten niet alleen in Hoofdstraat
advertenties Gelderland en Overijssel
Afbouw ketenwinkels
Afbreken lelijke gebouwen zoals de C&A.
Afbreken mediamarkt en parkje met bijv. hangende overkapping voor kleine optredens of ouderwetse muziektent
afstudeerprojecten van leerlingen laten zien in leegstaande winkelpanden
Afvalbakken op het marktplein
'afzet plekken' waardoor ouderen makkelijker kunnen 'winkelen'
aktieperiode vrij parkeren in delen van de stad
Alle Coffeeshops naar industrieterrein
alle lege panden opvulken met leuke winkels
alle winkels bloemen aan de muur
Alle winkels dezelfde sluitingstijd
Alles goed begaanbaar voor rolstoelers

Altijd goede Wifi
Amphion en film meer verbinden met centrum
Amphion erbij betrekken.
Andere bestemming pand De Gelderlander, pas totaal niet in het straatbeeld van de Grutstraat. Hier zou een Horecagelegenheid in gevestigd moeten zijn.
andere winkels/boetieks
anders
aparte gebieden (lees bijvoorbeeld Veentjes) meer betrekken bij centrum
Apartere (alternatieve) winkeltjes
architectuur van de binnenstad opwaarderen
arnhem heeft modekwartier doetinchem streekproductenkwartier=smulkwartier
Arrangementen aanbieden (eten, cultuur, etc.)
arrangementen van uitgaan, slapen en eten.
ateliers, kleine musea
auto dichter bij de binnenstad
auto-/busvrij
auto`s overdag weren uit de stad
auto's uit de stad
auto's uit het centrum zodat al die parkeerplekken groen kunnen worden!
Auto's zoveel mogelijk OM de stad leiden
avond markten in de zomer
Balans tussen vrijheid en levendigheid enerzijds en voorkomen van overlast anderzijds
banken plaatsen met zitting op normale hoogte
bazar
behalve meer groen, zou ik pleiten voor meer kleur, ook in etalages en zeker kinderspeelgoed.
behoud van mooie oudere gebouwen
belang meningen van toeristen/buitenstaanders meewegen
Beperk ondernemers niet met openingstijden
Beperking openingstijden.
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid per trein/fiets verbeteren, incl. de kosten van m.n. OV.
bereikbaarheid van de binnenstad per fiets van uit de wijken
Bereikbaarheid van omliggende plaatsen van Doetinchem (hoofdfzakelijk OUDEREN
Bereikbaarheid voor ouderen verbeteren (rolstoelpunt, afzet- en ophaalpunten met veilige plek om droog te wachten)
bereikbaarheid voor regio , Terborgseweg open
Bestaande lelijke panden in binnenstad proberen te verbouwen tot iets moois (naar oud historisch voorbeeld)
bestaande panden kritisch door schoonheidscommissie laten beoordelen
Bestaande ruimtes beter benutten.
bestrating
Bestrating en groen aanleg

betaalbaar
Betaalbaar dichtbij parkeren
Betaalbaar parkeren
Betaalbaar parkeren, beter nog vrij parkeren.
betaalbare en geschikte woonruimte voor 1 persoon
betaalbare huurprijzen voor 1 persoonsbedrijven
betaalbare werkplek voor kindercoaches
betaald parkeren achteraf op alle parkeerplaatsen
Betaald parkeren afschaffen
beter afgestemde stoplichten voor fietsers
beter bereikbaar - parkeerkosten
Beter busvervoer vooral in het weekend
beter ontwikkeling VVV
Beter openbaar vervoer
beter politietoezicht
Betere bereikbaarheid bestaande parkeergarage
Betere bewegwijzering voor fietsers
Betere controle op geluid (overlast) bij evenementen
betere fietspaden ipv links,rechts,links,rechts,links, rechts,links, rechts,links, rechts,
betere fietsroutes rondom de binnenstad
betere handhaving gedurende de nachtelijke uren
Betere horeca arrangementen (bijv hap en stap)
Betere looproutes vanuit oosseld naar de stad.
betere spreiding winkel aanbod
Betere verdeling van de goedkopere parkeergelgenheid over de omtrek van D.
betere verspreiding horeca
betere wandelbare bereikbaarheid Veemarkt vanuit de binnenstad
Betere/meer parkeerplaatsen voor fietsers in de waterstraat
betonbouw slopen
betonnen freestyle/skate park in Wehl uitbreiding
Betrek de kinderen dmv korte (oud hollandse) spellen
Betrek de toerist dmv korte rondleidingen
bevorderen kleine bijzondere winkels (b.v. voeding)
bewaakte fietsenstallen ,s avonds langer open in het weekend.
bewegwijzering naar binnenstad m.n voor auto uit de regio en Duitsland
Bewuste Geluidsoverlast van twee bekende automobilisten
Bezoeker moet zich welkom voelen!
bij evenementen ook rolstoelplekken realiseren, nu gaat iedereen voor je neus staan
bij evenementen rekening houden met mensen die niet van herrie houden

bij gratis parkeren wordt het weer ouderwets gezellig in de stad
Bij nieuw- en verbouw gevels in warme vriendelijke tinten
Bijzondere winkeltjes in binnenstad
Binnenstad aanpassen nostalgische kermis.
binnenstad bewegwijzering
Binnenstad duidelijk compact houden
binnenstad groter dan het ei
binnenstad kleiner maken door bv winkels en eettentjes te verplaatsen van de veentjes naar het centrum
binnenstad niet als doorfietsroute voor scholieren
Binnenstad vooral richten op gezelligheid.
Binnenstad vrijplaats voor kleinschalige/gelegenheids ondenemers-horeca
Biologische en streekproducten (vrijwel) direct van de producent
bioscoop en theater meer bij de stad betrekken door bijv ook door meer horeca
Bleek en Tennantpark bij de stad betrekken
blijf door ontwikkelen
Blindenpad
Boliestraat door middel van doorgang in het midden meer betrekken met hamburgerstraat
bomen in de hamburgerstraat
bordjes met gevangenis van .... bioscoop van ...
Boulevard langs de oude ijssel winkels op water nivo zoals oudergracht in Utrecht.
Boulevard met sterren van bekende Achterhoekers
Braakliggende stukken land zoals aan de Ruimzichtlaan en langs de Keppelse weg braak laten liggen voor vogels en insecten, maar ook voor de rust en de mogelijkheden voor
mensen om hun hond uit te kunnen laten.
Brocante/woonwinkels
brug over Gaswal voor fietsen en voetgangers
bruine wegwijsborden naar bijz. plaatsen
bv mozaiek in bestrating
Camperplaatsen met voorzieningen
carillion meer gebruiken
Catharinaker meer gebruiken als ontmoetingsplek
Catharinastraat mis ik in het rijtje
Centraliseren, niet Veentjes tot Oude IJssel
chutelbus naar het staion,of tram op rail's
City marketing
Collectieve waardebonnen
Colportage verminderen, kranten, flyers
Compact houden
compacter centrum
concentratie horeca/terassen op meerdere plekken

Concentratie van het kooppubliek. Drukker is over het algemeen ook gezelliger
concentreen op de buitenste rand van het centrum, de stad benaderen als een spin, aan de uiteinden van de poot een "trekker" voor de bezoekers . Op het "lijf"komt iedereen
dan vanzelf.
continue wegwerkzaamheden weerhouden je ervan om naar deze stad te gaan
Controleren op snelheid scootmobielen
creeer groen daken boven parkeerplaatsen
creeer zonnecellen boven parkeerplaatsen
Cultuur / Amphion / Gruitpoort bijbetrekken
Cultuurhistorische identiteit beleefbaar maken
De activiteiten in de gehele binnenstad laten plaatsvinden, dus meer op het plein voor het gemeentehuis.
De binnenstad toegankelijk maken voor fietsers.
De Catharinastraat wordt nergens genoemd. Is daar een reden voor?
De door de weekse ochtenden gratis parkeren
de gaswal in ere herstellen Walwoningen
De Gaswal zou afgesloten moeten worden voor het verkeer. De opengevallen ruimte zou dan tot een park kunnen worden omgebouwd waardoor een prachtige recreatieruimte
ontstaat tussen stad en water.
De kapoeniestraat opknappen, muurhuisjes
De loop naar Amphion, JT, Jack's & Mediamarkt aantrekkelijker maken en zorgen dat deze mooie hoek bij de binnenstad aanvoelt
de molen een an
De molen meer uitlichten
De mooie locaties De Bleek en Mark Tennant Plantsoen meer benutten voor activiteiten en het aantrekken van mensen.
De ondergrondse Slinge weer openmaken
De Oude Ijssel intensief betrekken bij de stad
de rivier bij de stad betrekken
De Slinge door de stad naar de IJssel aanleggen.
De slinge weer door/langs de stad
de stad is goed besteed het ergens anders voor
de straat naar de Veentjes opvallender maken
De veentjes aantrekkelijk maken
De Veentjes aantrekkelijker maken. Oude C1000 pand afbreken en een nieuwe bestemming voor vinden.
De Veentjes afbreken en winkels in binnenstad voegen
De Veentjes en schouwburgplein minder stenen meer groen
De Veentjes herzien
De Veentjes opgeven en alles richten op de andere gebieden.
de veentjes opknappen
de voormalige C1000 slopen zodat de tuin met moestuin kan uitbreiden
De vuilniswagen met opschrift ..Houd Doetinchem schoon moet zijn..Houd GEMEENTE Doetinchem schoon!!
De weinige monumentale panden koesteren/restaureren/goed onderhouden (bv driekoningenkapel, molen etc)
de'modernisering' bijvoorbeeld verwijderen van halfgare 'kunstobjecten' langs de weg

Denk aan projecten voor ouderen/mindervaliden.
deskundig informatiepunt doetinchem
dezelfde openingstijden hanteren
Diavoorstelling in b.v. een etalage van aantrekkelijke plekken in Doetinchem
die vreselijke banken in de Hamburgerstraat vervangen door toegankelijker, opener banken, waarop je om je heen kunt kijken
digitale klok plaatsen
Dinsdagmarkt hele dag laten duren
Diversiteit in winkelaanbod
Diversiteit winkels
Diversiteit winkels
diversiteit winkels
Doe geen onherroepelijke dingen met de spaarzame open ruimten,van tijdelijke voorziening naar ,enz
Doe iets aan de enge brug naar Dichteren
Doe iets met de BLEEK (beach cafe strand)
doe meer met de oude ijssel!
Doetinchem aan de Ijssel
Doetinchem Muziekstad
Doetinchem van alle markten thuis: divers marktaanbod door het jaar heen, variatie zodat men nog eens terug komt
Door concentratie hebben mensen meer ruimte voor andere activiteiten
Doordeweeks het mogelijk maken om gemakkelijker na 02.00 uur 's nachts open te zijn
doortrekken Jaagpad en fietspad tussen Europabrug en Energiebrug, geheel langs de Oude IJssel
Dorpskernen meer betrekken
Dr Hubernoodtplaats geen door gaan verkeer
Draaiorgel op zaterdagen
DriveIn / LoopIn bioscoop op de Bleek (Gruitport)
Dubbelspoor
duidelijke en eenduidige openingstijden rond de feestdagen
duidelijkere borden voetgangersgebied
dwing middenstand hun puien te verfraaien
échte ontmoetingssfeer bevorderen zonder modieuze 'gillers'
een aantal gebouwen is erg lelijk, denk aan Scapino en Gelderlander.
een gemeente die de vergunningen en het horecaconvenant handhaafd
Een goed voetpad in de kapoenistraat richting
een groter overdekt winkelgebied
Een hoog,modern woongebouw,betaalbaar
een soort spreekplaats waar publiek omheen kan zitten
Een straat theater voor kinderen
Een straatpiano (werd op Schiphol als zeer leuk ervaren)
een twee- a drietal kleine supermarkten in de binnenstad

Een 'vrouwvriendelijke' (sociaal veilige) fietsroute naar de binnenstad vanuit Oosseld. Nu kiezen door tunnel of bosjes. Is een grote achteruitgang in bereikbaarheid van centrum.
een warenhuis met een eigen gezicht, zoals voorheen Huls
eenheid creëren
ei-vorm terugbrengen
Elke Zondag winkels open
En voer eens opdrachten uit in het belang van de stad en centrum ipv vriendjes politiek
Energiezuinig
er is al ruim voldoende horeca
Er is ook leven buiten het "ei"
ergernis waar ze niet moeten staan, staan ze
evenementen en winkelhal
evenementen op tv
Evenementenhal ABC terrein
extra bewaakte fietsenstalling (hoek veentjes)
feestgevoel aanbrengen (zoals met kerst)
fiest mogelijkheid door binnenstad en fiets parkeermogelijkheid bij winkels.
fietsen door binnenstad
Fietsen door binnenstad
fietsen door de stad als Zevenaar
Fietsen in binnenstad
fietsen in het voetgangersgebied Voorbeeld Hardenberg
Fietsen weren die overal in de straten staan, zoals in de Hamburgerstraat
Fietsers blijven weren !
Fietsers in binnen
fietsers in voetgangersgebieden veroorzaken chaos
Fietspad in het midden van de Hamburgerstraat
Fietsroute door centrum
Fietsroutes door de stad. Voorbeeld Groningen
fietsroutes voor senioren en slechtlopenden
fietsstallingen beter aangeven en aan passen voor e-bike oplading zodat ook voorverder afwonende de stad aantrekkelijk wordt
fietsvriendelijker maken
Flexplekken
Flexplekken ondernemers
Fruhschoppen op het Simonsplein met muziek
Galerieen
gastvrij voor bezoekers met auto
gastvrouwen/mannen in stad aanwezig
Gastwal als tunnelbak waardoor rivier zichtbaar

Gaswal verlagen vrachtwagenverbod
Gebruik het "ei" op een of andere manier als logo voor de stad.
geef beginnende ondernemeners makkelijk een kans
geen andere ideeen maar zou fijn zijn ook te hebben kunnen aangeven welke ideeen slecht worden bevonden
geen auto's door binnenstad (veentjes, dr hubernoodstraat)
Geen geld vergooien zoals rare ideeën kabelbaan,glaslift etc...
geen grote broek aantrekken
geen harde muziek in winkels
geen herrie
geen hinderlijke reclame op pad van voetgangers
Geen historische gebouwen meer slopen maar restaureren
geen hufterigheid
Geen kunst meer
Geen leegstand
Geen leegstand in de stad
geen 'lege winkels'...
Geen parkeergeld heffing
geen reclameborden op de straat
Geen struikelstraten
geen verkeer
Geen verkeer meer op de gaswal
Gehandicaptenparkeerplaatsen bij of op Simonsplein
geheel overdekken
Gelijke opening en sluitings tijden
geschikte werk en winkelruimte voor 1 persoon
Gevarieerd aanbod van produkten.
Gevarieerder aanbod (lagere huur centrum)
Gevarieerder aanbod aan winkels
gevels
Gevels in binnenstad veranderen
gevels niet vol hangen met logo's / reclame
Gevoel van welkom geven,zowel per fiets als met auto
Gezeligge verlichting
gezellige braderie-en door de weeks!
gezellige verlichting / lampjes (led)
Goed bereikbaar met auto
Goed museum voor moderne kunst
goed schoonhouden
goed winkel aanbod

goede busverbindingen van alle wijken naar de binnenstad
Goede fietsroute in/om binnenstad
Goede parkeervoorzieningen
goede rustplaatsen voor oudere, want die komen er steeds meer.
Goedekopere/geen [
Goedern lossen aan acxhterzijde winkels kijk in Hoogeveen, heel mooi daar
goedkoop parkeren
Goedkoop parkeren
Goedkope parkeerplaatsen
Goedkope parkeerplaatsen
goedkope parkeerplaatsen dichtbij
Goedkoper parkeren
Goedkoper parkeren
Goedkoper parkeren
Goedkoper parkeren
Goedkoper parkeren
Goedkoper parkeren
Goedkoper parkeren
Goedkoper parkeren
goedkoper parkeren voor ouderen
Goedkopere parkeerplaatsen
Goedkopere parkeertarieven
Graaf een kanaal vanaf de oude IJssel, door de waterstraal, langs de kerk, door de gritstraalt en dan weer terug naar de IJssel ( zie Sneek)
Gratis bewaakte fietsenstalling handhaven
gratis in ochtend en avond
gratis internet
Gratis of goedkoop parkeren
Gratis of goedkoper parkeren
gratis parkeer gelegenheid
Gratis parkeergarage onder het simonsplein
gratis parkeerplaatsen
Gratis parkeerplaatsen, nodigt meer mensen uit naar Doetinchem te komen
Gratis parkeerplaatsen, nodigt meer mensen uit naar Doetinchem te komen
Gratis parkeerplaatsen, nodigt meer mensen uit naar Doetinchem te komen
gratis parkeren
gratis parkeren
gratis parkeren
gratis parkeren
gratis parkeren

gratis parkeren
gratis parkeren
gratis parkeren
Gratis parkeren
gratis parkeren
Gratis parkeren
Gratis parkeren
Gratis parkeren
Gratis parkeren
gratis parkeren
Gratis parkeren
Gratis parkeren
gratis parkeren
Gratis parkeren
Gratis parkeren
Gratis parkeren Kijk naar Winterswijk op zaterdag
gratis parkeren (al dan niet eerste half uur)
Gratis parkeren (tot 13.00, als t niet anders kan)
Gratis parkeren aan de rand van de binnenstad
Gratis parkeren binnenstad
gratis parkeren dichtbij
Gratis parkeren en gratis shuttlebus
gratis parkeren in de stad
Gratis parkeren op het terrein aan de Heelweg
Gratis parkeren op koopavond
Gratis parkeren!
Gratis parkeren.
gratis pendeldiensten vanaf parkeerplaatsen rand stad
gratis reizen voor ouderen
Gratis Shuttle tussen parking en centrum
groene golf, verkeerslicten
Groene verbinding tussen Amphionpark en centrum in de vorm van wandelboulevardmet bomen en bankjes
groener
Grote leuke kerstmarkt misschien gedeeltelijk overdekt
Grote parkeerplaats bij toekomstige ziekenhuis op zaterdagen gebruiken en van daaruit met (fluister)boot naar de binnenstad
grote parkeerplaatsen met chuttelbus
Grote pubiektrekkers naar het centrum halen. Meubelzaken, bouwmarkten, etc.
grote sportwedstrijden organiseren
grote uitgaansgelegenheid voor jongeren met diversiteit

groter stadspark richting oude Bieb en ING
Grotere diversiteit aanbod winkels
Grotere fietsenstalling
Grotere fietsenstallingen bij Simonsplein
Gruitpoort en muziekschool samen
haal beurzen (voorheen in markthal) terug
Haal dat lelijke, vieze kunstwerk weg op de hoek Hofstraat/Grutstraat
haal de oude c1000 neer
Hamburgerstraat aantrekkelijker
Hamburgerstraat een paarresturants
hamburgerstraat gezelliger inrichten
hamburgerstraat minder breed ogend maken
handhaving door politie
handhaving horecaconvenant door gemeenteambtenaren
Handjeklapzaterdag: Bijvoorbeeld maandelijks op zaterdag korting bedingen in winkels en op de markten
hard rijdende scooters ERUIT
Haventje met terrasjes aan de IJssel
HBO opleidinen ( campus ziekenhuis)
Herbouw een van de stadspoorten als leer/werkproject
herbouw oude stadhuis
Hergebruik bestaande leegstand (Bibliotheek)
Herstel oorspronkelijke bebouwing
Het binnen halen van bv eneco tour
Het dure parkeren aanpakken !
Het M.Tennantplantsoen tot groene blikvanger maken cq rustpunt
het parkeren goedkoper maken!
het Simonsplein frequenter gebruiken diverse aktiviteiten.
Het stadhuis wat meer onder de aandacht groen bloemen
Het tijdstip van tot 2.00 uur ergens naar binnen gaan veranderen.
Het treinstation stadswaaardig maken. Jeugd heeft een ov-kaart en de jeugd is de toekomst.
het trekken van jeugd
het trekken van jeugd
het trekken van jeugd
Het vreemde uitzichtbelemmerende "kunstwerk" (de 'kies' of de 'kwal') verplaatsen naar een invalsweg van de stad.
het winderige karakter van het Simonsplein verminderen
Historisch ei in straten terug laten komen
historische gevels van panden behouden
Historische punten meer laten zien
historische vaartuigen in de Oude IJssel

Hofjes / tuinen
Hoge parkeerboetes in overeenstemming met Duitsland, Doetinchem b.v € 60,40 in Duitsland € 10,00
honden show
hondentoiletten (die ook goed bijgehouden dienen te worden)
Horeca /winkels mixen /stoppen met scheiden van die 2
Horeca en promenade aan de oude ijssel met een leuke doorloop naar het centrum
Horeca goedkoper
Horeca op de Bleek en Tennantpark
Houd de Catharina kerk authentiek
houdt het centrum compact
hulpproject gezinnen starten
huren panden binnenstad verlagen
Huur voor winkels sterk verlagen
I.v.m. 1e meer voorstellingen theater en muziek voor publiek
Ibeacon technologie
iets ondergronds gaan aanleggen.
IJssel betrekken bij binnenstad
ijssel via isseldoks 2 maakt stad af
Ik miste de Catharinastraat bij de keuzes
in leegstaande winkels ook bewoning toestaan
Indien middenstand gestimuleerd korting op of gratis parkeer tarief!
inperken loketverkoop, niet doorgaan tot 05.00h maar stoppen met de verkoop als de terrassen moeten sluiten
Investeer in voor ondernemers betaalbare panden, bijzondere winkels
jaren 30-stijl bij herbouw winkelpanden
Jeugd terug halen
Jongondernemen
karakteristiekere gebouwen
Karaktervolle architectuur Voorbeeld Lyceum kwartier
kauwgom vnl. bij bioskoop
kerkelijke leven erbij betrekken in catharinakerk, concerten
kern tijdens openingstijden geheel autovrij
kerst sfeer vergroten
Keten als Dille en Kamille aantrekken
ketens als Esprit, Zara
kijk eens naar Zutphen!
kijk naar de buitenlandse architectuur voor goede ideeen en stop aub met die massa op elkaar lijkende gebouwen en stop met die zgn schoonheidscommissie die zorgde voor
onze monosimplistische woningbouw als je tenminste verrassend wilt zijn
kinderfeesten
Kinderspeelplekken

Klant vriendelijkheid
Klanten gaan naar andere plaatsen omdat het parkeren hier veel te duur is
Klassieke muziek
Kleine betaalbare winkelpanden
kleine ondernemers de kans geven
kleine winkeliers stimuleren
Kleinschalige bedrijfjes/kunstenaars
kleurrijke bloembakken
Knusheid, mensen zitten graag waar iedereen zit
koffie en thee
Kom niet aan de Bleek
koopzondag invoeren
koopzondagen sta ik niet achter maar ze zijn er en "is ok". maar vind het jammer dat juist dan er zoveel leuke thema's zijn. Dat vinden wij op zaterdag ook leuk! :)
kortingsbonnen uitdelen op invalswegen
kosteloos parkeeren
laag parkeergeld
laagdrempelige goedkope huisvesting nieuwe initiatieven
laat de Bleek met rust
Laat de Bleek zoals deze nu is.
laat de Oude IJssel met rust
Laat het eeen stad in de achterhoek zijn en geen equivalent van een stad in een ander werelddeel
laat het Simonsplein open
laat over aan de ondernemers wat des ondernemers is
lagere huren panden
Lagere parkeertarieven
Lagere verhuurprijzen zodat startende ondernemers een kans krijgen.
led tv plaatsen voor wegwijs van binnenstad of reklames/activiteiten
leegstand proberen op te lossen
Leegstand proberen te ''verhelpen''.....
Leegstand sneller opvullen
leegstand tegengaan
Leegstand tegengaan
leegstand van winkels zoveel mogelijk voorkomen
Leegstand voorkomen
leegstand voorkomen door concentratie van winkels en horeca
leegstand weg werken
Leen paraplu logo gemeente
Lege panden een goedkoperen huur, zodat startende ondernemers deze kunnen vullen

lege panden o.a wijnbergseweg op ruimen een doorn in het oog voorheen meubelbedrijf en zo meer panden in Doetinchem
Lege panden opvullen.
lege winkels vullen met startende ondernemers
lelijke 70 jaren bouw vervangen
lelijke gebouwen weg
Leuke, kleine winkels
leuke, kleinschalige horeca om te verpozen
leukere terrassen met beter uitzicht
Leukere winkels, kunst- ambachts, cadeauwinkels ed
levendiger
loketverkoop tijden koppelen aan terrasopeningstijden
Loyaliteitsmanagement systeem
Luthersekerk beter benutten.
maak de binnenstad bewoond op de 1ste etage/geen leegstand
maak de binnenstad compact/alles op de begane grond gebruiken.
Maak de binnenstad levendiger met muziek en meer evenementen
Maak de route van het Pieterpad zodanig dat deze door binnestad doetinchem gaat lopen.
Maak de zaterdag markt groter want dit trekt erg veel bezoekers
maak Doetinchem aantrekkelijk voor tijdelijke bewoners, zoals kampeerders, camperaars en vluchtelingen
Maak Doetinchem een fietsstad
Maak gebruik van verenigingen
Maak gratis parkeren voor alle gasten die Doetinchem willen bezoeken.
maak het centrum voor de fietsen+wandelaars toegangkelijker;
Maak het parkeren aantrekkelijker (gratis of klein bedrag voor een dagkaart)
Maak het parkeren goedkoper
Maak van de Rondwegen/Doorgaande wegen "een groene golf" ter verbetering van de doorstroming.
Maak van de stad een beleving a la de Negen Straatjes
Maak van de stad geen pretpark
maak van de z.g. Krimp een uniek verkooppunt (usp) door hiervan de voordelen als rust en ontspanning te etaleren
Make-over van het stationsgebied, de OV entree van de stad.
makkelijk met de auto in de buurt van de winkels kunnen komen om grotere artikelen op te halen
makkelijkere bestemmingsplannen rondom doetinchem
Mark Tenant plantsoen niet veranderen
Mark Tennantplantsoen aanpassen met als voorbeeld het Briant Park in New York
Markt goed bereikbaar houden voor Ov reizigers
Markt van dinsdag moet echt de hele dag, is te groot voor een paar uurtjes en veel te vroeg op de dag
mee live muziek
meedoen aan happen en stappen zie website
Meer (culturele) evenementen

meer 1-richtings wegen om de wegen rondom de binnenstad rustiger te krijgen
meer aanbod kleding oudere generatie
Meer aanbod speciaal zaken.
meer aandacht voor oudere tijden zoals vijver bij de handen
meer aandacht voor verfraaiing gevels
meer achterhoekse winkels met service
Meer actie op zondag
Meer activiteiten op bleek. Parkparade als voorbeeld
Meer activiteiten op het kale Simonsplein
meer activiteiten op het plein voor het gemeentehuis
meer aktiviteiten omdat het vaak akelig stil is in de binnenstad
Meer allure als centrum van de Achterhoek
meer ambacht winkels
Meer b&b in de binnenstad
meer betaalbare parkeermogelijkheden in de binnenstad voor bewoners van het centrum (dit is een groot probleem)
meer beveiligde fietsenstallingen
meer beveiligers om een veilig gevoel te hebben
meer bijzondere, creatieve winkels (dus niet de grote ketens)
Meer boetes voor fietsers, brommers, motoren in de binnenstad.
Meer boutiques minder ketens
meer bushaltes in buitengebied, zodat ik bij slecht weer niet de auto hoef te nemen
meer comtroler
Meer concept-stores
meer concerten op het Simonsplein
meer creatieve speciaal zaken
Meer diversiteit ambachten en winkelaanbod met lokale ondernemers
Meer doen met t water zoals Emmerich
Meer en goedkope pakeerplaatsen auto's
meer en bredere fietspaden
meer evenementen
Meer evenementen zoals het stadsfeest, maar dan meerdere kleinere
Meer fiets parkeer plekken
Meer fietsenstalling
meer fietsenstallingen
meer fietsenstallingen
Meer fietsparkeerplaatsen
meer fietsstallingen
Meer fietstallingen. Bijv. achter de Hema en bij de fietsbrug. In de Catharinagarage?
Meer gebruik maken van de molen (bijv. de VVV terug in de molen).

Meer gezellige barren in gringo's stijl
meer gratis beveiligde fietsenstallin
meer gratis parkeerplekken
Meer groen
meer groen
meer groen
meer groen
meer groen
Meer groen / schaduwplekken / overdekt
Meer groen en verrassende elementen
Meer groen in de stad. Zit bankjes minder busjes onder winkeltijd
meer groen in de winkelstraten
meer groen op centrale plekken, hierdoor ontstaat meer gezellige intieme rustplekken
Meer groen, natuurlijke schaduw
Meer groen/bloemen
Meer groene ruimte in de stadskern
meer handhaving
Meer hippe winkels en horeca
Meer historische elementen
meer kleine "gekke" winkeltjes
meer kleine winkels
meer kleinschalige bijzondere/gezonde horeca
Meer knusse steegjes maken
Meer koopzondagen
Meer koopzondagen, bekendere/grotere winkelketens laten vestigen in Doetinchem
Meer kunst/cultuur
meer landelijke evenementen naar D. halen
meer moderne architectuur als metzo
meer mogelijkheden voor poppodia, zowel overdekt als buiten
meer muziek in de stad
Meer muziekoptredens
meer opebare rolstoel toileten
meer optredens
meer originele winkels, bijv kleine boetiekjes, of een pand waar mensen hun eigen waar kunnen tonen/verkopen, kunst galerie
meer Ouduitziende nieuwbouw( net als rond 1900!!!!)
Meer overdekt
meer parkeer gelegenheid en goedkoper
Meer parkeergelegenheid
meer parkeerplaatsen

Meer parkeerplaatsen dichtbij winkelgebied
Meer pp waar je achteraf kunt betalen
meer promotie winkeliers
Meer ruimte voor innovatie
meer ruimte voor Muziek, het hele jaar door
Meer speciaal zaken
Meer speciaalzaken
meer speciaalzaken
meer speciaalzaken
Meer speciaalzaken
Meer sport activiteiten aanbieden
Meer startende authentieke ondernemers
Meer surveillance
meer taxi duidelijke plekken (niet te vinden bij het stappen naar huis) onduidelijke sta plek
Meer terrasjes op binnenplaatsen
meer theater, groen en water kunst in de stad
meer toezicht handhaving
meer toezicht politie
meer tweede hand winkels
meer variatie in aanbod
Meer variatie in winkel aanbod
Meer variatie in winkelaanbod
meer variatie in winkels:meer boutiekjes, kadowinkels ed
meer veiliger wandelroutes
Meer verrassende architectuur en stoppen met die allerdaagse massa bouwwerken
meer verschillende winkels
meer voorzieningen voor gehandicapten
meer water vanaf de Oude IJssel b.v.in nieuwbouw
Meer winkelaanbod
meer winkels waar mensen van ver op af komen
Meer zelfstandige ondernemers
meer zelfstandige ondernemingen
meer zichtbare politie in de stad
Meer, kleinschalige speciaalzaken
meerdere fonteinen
Meest duurzame stad
Menselijke parkeerwachters
mensen die andere mensen weg wijs maken in de stad die niet bekend zijn
midden van de hamburgerstraat voorzien van groenstrook met bomen

Milieu sparend
minder afvaL op straat
minder arrogantie dus niet de beste van de achterhoek willen zijn
minder auto s
Minder eenrichtingsverkeer
minder geluidsoverlast voor bewoners
minder goedkope kledingszaken
Minder grote winkelketens
Minder grote winkelketens, meer kleinschalige winkels
minder horeca in centrum
minder kleding winkels
Minder kleding winkels van dezelfde soort
Minder kledingwinkels
minder kledingzaken
minder leeg stand
Minder leegstand
minder leegstand creeren
minder luidruchtige evenementen
Minder platte daken op gebouwen in centrum
minder reclame etc aan gevels
minder schoenen winkels
Minder snel gebouwen afbreken. Kijk eerst naar alternatieven
Minder steen
minder strakke/moderne bouw
Minder van die etters van buha los laten lopen
Misschien iets meer voor kinderen
missetstraat een richting verkeer
mode show
'Model Hengelo' mbt leegstaande winkelpanden
moderne gebouwen vervangen door gerestaureerde oude gebouwen
Moderne uitstraling (oude c1000 weghalen!)
Moderne woonwinkels
modernere architectuur
mogelijkheden voor jongeren in de buurt van binnenstad, denk aan skatebaan oid
mooie architectuur in de binnenstad
mooie bloembakken aan de lantaarnpalen en bij de brugovergangen zoals je vaak ziet in het buitenland.
Mooie boulevard
mooie plantsoenen met bloeiende planten en geen rommeltje zoals nu
mooie wandel paden doorde stad

Mooier gevels in binnenstad
Mooiere bestrating
Musea verbinden
Muziek
muziek evenementen in de stad
muziek in de binnenstad
Muziek voor alle leeftijden
muziekfestifals zoals vroeger (meerdere kroegen)
'N Speelobject voor kinderen
nachtclub in zijstraatje
nadenken over locaties stadsfeest/buitengewoon
Nadruk op de toekomst (techniek) en veel minder op het verleden.
Na-oorlogse gevels aanpassen, oude historie terugbrengen
neem een vb aan bv Emmerich!!
Net als Haaksbergen: gratis parkeren in de binnenstad
Net als in Zutphen kleine speciaal zaken
niet alle extra activiteiten op zondag plaats laten vinden
niet ALLES vast leggen in regels
niet een grote spreiding
niet meer betaald parkeren
niet overal fietsen stallen in de binnenstad, wel voldoende goede stalling bieden
Niet richting Oude IJssel denken maar richting Veentjes
niet te lage bankjes, de ouderen in de stad kiezen graag voor een wat hogere zitplaats.
Niet te modern willen worden
Niet TE modern: door gebrek aan historische monumenten is Doetinchem al veel te modern door lelijke (moderne...?) architectuur (haal bijvoorbeeld in godsnaam die 'tand' weg
als je toeristen wilt trekken...)
niet te veel eenrichtingswegen omdat ze dan wegblijven
niet te veel goedkopere winkels toelaten. Een exclusieve zaak geeft de voorkeur.
niet te veel van hetzelfde
niet teveel grote keten winkes, maar kleine ondernemers stimuleren. Meer authenticiteit
niet-betaald parkeren bij bibliotheek
Nog beter controleren overlast hondenpoep met name in openbaar groen
Nog teveel knelpunten voor fietsers beter aanleggen en aan gevenMooie wandel
noodzakelijk aanbod winkels heroverwegen
Nostalgische kermis (past ook goed bij het stadsfeest)
November eb december kerst sfeer creeren z
nu al nadruk leggen op bijzondere winkels zoals UniekKado
Of De Veentjes overkappen als winkelcentrum
of minder parkeergeld vragen

Ogehinderd voetgangersgebied van ijssel tot simonsplein
Omgeving leegstaande panden schoonhouden
Ondernemers laten ondernemen, hierdoor krijg je veelzijdigheid
op centraal punt gelegen soort kiosk wwar alles gevraagd kan worden over bv. winkels en of voorzieningen.
op de veentjes veel tweedehands winkels
Op vaste dagen bv. woensdag, zaterdag of zondag een evenement
Open podium voor beginner muzikanten
Openbaar vervoer vanuit de diverse wijken
Openbare toiletten
openingstijden wijzigen naar 9.00 ipv 9.30
openingstijden zaterdagmiddag verruimen naar minimaal 18:00 uur
openlucht theater op simonsplein, gratis
Openluchtzwembad in Doetinchem
Opknappen oude gebouwen
Optredens van dansscholen etc
Opwaardering van de terborgseweg.. entreé van de binnenstad, niet laten verpauperen
Organiseer meer sportactiviteiten in de binnenstad
origineler straatmeubilair (Chabrack)
oude bibliotheek als parkeergarage/dek.....gratis
oude evenementen kuipje steken, mastklimmen
oude gevels in ere herstellen
oude gevels van voor de oorlog herstellen
oude ijsel bij stad betrekken mer oa horeca
Oude IJssel betrekken bij de stad!
Oude Ijssel bij de binnenstad betrekken
Oude IJssel bij de stad betrekken
oude ijssel meer bij centrum betrekken
oude ijssel meer bij centrum betrekken
Oude IJssel nadrukkelijker bij stad betrekken
Oude IJssel oevers zijn ecologische zone: geen horeca
oude ijsselgebied meer bij stad betrekken
oude panden behouden en waar mogelijk nieuw vervangen door "oud"
Oude stadspoorten ( te duur)
Overdag vergunninghouders parking openstellen voor alle bezoekers.
Overdekt en verwarmde terrassen in de winter.
overdekt Hamburgerstraat
Overdekt parkeerplaats Varkensweide met meerdere etages.
Overdekt winkelcentrum hoek VenD tm Halford
Overig onderhoud en renovatie van panden

overkapping
overkapping vanaf varkensweide aansluiten
oversteek naar schouwburg en bioscoop verbeteren
Oversteek Raadhuisstraat Markt naar Binnenstad, zebrapad voorzien van verkeerslichte!!
overweeg lage parkeertarieven
park met meer bomen en struiken aangrenzend aan de binnenstad creeren om zich in rust terug te trekken.
Park op Heelweg terrien
Parkeerbeleid duidelijker en goedkopere tarieven
Parkeergarage ipv parkeerplaatsen bij Mark Tennantplantsoen
parkeergeld afschaffen
parkeergeld afschaffen (net als in omliggende dorpen)
parkeergeld fors omlaag
Parkeergelden in overeenstemming met Duitsland
parkeerkosten fors omlaag (blauwe zone aanleggen)
parkeerkosten omlaag
Parkeerkosten omlaag halen
parkeerlasten verlagen
Parkeerplaatsen met de parkeerschijf
parkeerplek betaalbaar maken !
parkeerplekken goedkoper maken
parkeerplekken met shutles/huurfietsen naar het centrum
parkeertarief
parkeertarief voor auto's verlagen of afschaffen
Parkeertarieven aantrekkelijker
Parkeertarieven differentiëren
parkeertarieven naar beneden
Parkeertarieven naar beneden
Parkeertarieven verlagen
parkeertarieven verlagen (ter voorkoming meer leegstand winkels)
parkeertarieven verlagen, bestellen op internet goedkoper dan parkeergeld
Parkeertarieven verlagen,veel bezoekers vinden de dagtarieven hoog en gaan Nasr omliggende plaatsen. Winterswijk, Kleef, lichtenvoorde, Ulft
parkeerwachtvriendelijk
Parkeren aantrekkelijk maken
parkeren bij Tenantpark verbieden
parkeren en dan kopje koffie aanbieden
Parkeren fietsen stroomlijnen. Nu op droge dagen te vaak een rommeltje!
parkeren goedkoper
Parkeren goedkoper maken
Parkeren gratis

parkeren gratis
Parkeren gratis
Parkeren gratis maken
parkeren gratis maken zodat mensen weer sneller iets in de stad gaan kopen ipv internet
Parkeren is erg duur, afschaffen trekt meer nieuw publiek
Parkeren is veel te duur! Stimuleer bedrijvigheid in de binnenstad door gratis parkeren. Ondernemers missen veel klanten door duur parkeren. Voorkom nog meer leegstand, niet
door ludieke ideeen maar door de middenstand tegemoet te komen.
parkeren kan goedkoper
parkeren loopafstand
Parkeren minder duur of zelfs gratis maken
parkeren niet duurde maken
parkeren te duur
parkeren voor inwoners aantrekkelijk maken
Parkeren vrij van kosten
particuliere winkels
Pas de parkeer tarieven aan voor bezoekers van buiten Doetinchem
Pendelbus terug van Spoorstation naar de stad terug.
Permanent "braderie"gevoel creëren op tennantpark met "food"producten en live muziek. Denk aan Foodtrucks, Achterhoekse specialiteiten, biertjes uit plastic. De geuren,
smaken en klanken moeten aanlokken tot relaxen in dit park. (geen non-food)
Pipoos Hobbywinkel (Arnhem) naar Doetinchem halen.
Pittoresk uiterlijk van binnenstad
plaatsen ven fietsborden
Plantenbakken hoog aan (lantaarn)palen
Plantenbakken in binnenstad
pleeg geen roofbouw op Oude IJssel en zijn oevers
pluktuin
Politiek moet ondernemers steunen (minder bureaucratie)
Politieke discussies buiten in de stad
Pos elementen behouden van de binnenstad en gebruik maken van bestaande
prijs parkeren binnenstad omlaag!!!
Primark
Primark
Proberen alle locaties even aantrekkelijk te maken
proberen te onderscheiden door bovenstaande
proeverij van horeca gelegenheden
Promotie.. Wie kent Doetinchem. Ik werk in Nijmegen, mijn collega's komen niet. Ze hebben geen idee wat er te doen is...
Raadhuisplein autovrij maken
reclameborden, fietsen en andere obstakels weren
Recreatie aan de Oude IJssel; ga eens kijken in Ingolstad

Redelijk veilig zorg er voor dat dat zo blijft
Reële huurprijzen vragen zodat winkelpanden weer gevuld worden
rekening houden met bewoners van de binnenstad
Rekening houden met cultuurhistorie
Relatie Oude IJssel ok, maar geen extra boulevard
reuzenrad op stadhuisplein
Rolstoelviendelijker
Rondvaardbootje (elektrisch) door de grachten heen.
Rondvaartboot permanent
ruime openingstijden mogelijk maken
ruimere openingstijden van de winkels
ruimere regelgeving/wetten
ruimte scheppen voor kleindschalige, ambulante ondernemers
ruimtes creeeren voor kleine zelfstandigen
Rust, groen, ruimte in stand houden
's avonds minder "gesloten"stad
samenvoegen winkelaanbod
s'avonds gezelliger
Scholen betrekken bij ideeën, kinderen hebben nog geen gekleurde visie
Scholen betrekken ideeen voor de stad bedenken
scholen ontwerpen laten maken
schone openbare toiletten
Schoner, de bezemwagen komt wel rond, maar in de hoeken en gaten blijft de rommel liggen
Schoon
Schoon houden (en hondenpoep zwaar beboeten)
schoonhouden van straten troittoirs en geen zwerfvuil
Scooters weren
Scooters weren uit de binnenstad
selfmade werken vanuit de bevolking van Doetinchem exposeren.
Services voor shoppers, bijv personal shopper/stylist
sfeer met meer banken in de winkelstraten
sfeerverlichting
sfeervol
Shop-horeca routes promoten (zie puhashoproute.nl)
shutte bus van station/P+r naar stad
shuttle vervoer naar binnenstad, evt. kleinschalig
Slagbomen plaatsen, parkeergeld na afloop betalen
Sloop van leegstaand gebouw aan de veemarkt
Speciaalzaken

Speciaalzaken uit de rest van Nederland onderkomen bieden om zich een week in Doetinchem te presenteren.
Specifiek aantrekkelijk maken van afzonderlijke locaties
speel mogelijkheden voor de kleintjes
speelser / kleuriger maken
speeltuin voor kinderen
sportevenementen in de stad
Spreekuur wethouder op Simonsplein
Stad betere uitstraling zie outletcentra s
Stad voor alle leeftijden
stad zondags open
stadsboulevard met horeca etc. aan de orde. ijssel/bleek
stadsbus ook in het weekend
stadsfeest combineren met achterhoekse vierdaagse
stadsfeesten terug naar oude tijden en meer gebruik maken lokale artiesten
Stadsgracht herstellen
Stadsgrachten in ere herstellen en aansluiten op de oude ijssel
Stadslanbouw
stadspark
Stadspoort
stadspoorten herstellen
stadstuin op de veentjes uitbreiden
Stadswachten niet de automobilist laten weg jagen
Starbucks / smootie
Stenige grote vlakte voor gemeentehuis veranderen in een tuin.Mooie p.r voor hovenier.
Stimuleer verenigingen
stimuleer zelfstandige winkeliers
Stimuleren eigen winkels
Stimuleren kleine startende retailers zoals Blend
stimuleren winkels met specialiteiten
Story-telling
straat tussen de Catharinastraat en de Grutstraat
Straatreclame winkels verbieden
strand aan de bleek o.ijssel
straten aantrekkelijker maken
strengere controle waar je de fiets neer zet
studenten hun uitvindingen laten exposeren
studenten van bv. kunstacademie met ideeen
studieplekken
Subsidie voor straattheater

supermarkt op de Veentjes i.v.m loop
Supermarkt West
Take away noodles/sushi
tarief parkeren verlagen
teken wedstrijd
Telefoonwinkels naar b.v.veentjes
Tennantplantsoen laten zoals het is!
tentoonstellingsruimte in binnenstad
Terrasjes op de Veentjes
thema week bijvoorbeeld klassieke muziek op verschillende locaties
toch nog meer en betere controle op aso gedrag
Toegang van bezoekers vanaf de oude brug naar de Waterstraat verbeteren (geen verkeerslichten).
Toegangswegen groener
toegankelijkheid rolstoelers/scootmobielen/kinder-wandelwagens
Toeristenmarkt organiseren
Top idee op de bleek/oude ijssel gebied meer te betrekken bij de stad.
totale waterstraat voetgangersgebied
Tram
trammetje kerk-markthal-station-parkeerplaatsen-plantsoen-veentjes
trottoir is voor voetgangers, niet voor scooters van bezorgers
tunnel maken onder Missetstraat, heel gevaarlijk met evenementen, we zien te vaak bijna-ongelukken!!
Uitbreiden van de stadstuin in de toekomst
Uitdagende interactieve kunst
uitdagender
uitgaansgelegenheid/disco voor 40-plussers!!!!!
uitgaansstraat zonder bepaalde tijd dat je binnen moet zijn.
Uitstekende bereikbaarheid
Unieke winkels
V&D weg, Huls terug; veel breder aanbod artikelen, minder kleding
van binnenstad=overdekt winkelcentrum maken
van het Simonsplein of rond het stadhuis een stadspark maken
Vanaf Waterstrat naar de plantsoenstraat fietspad in het midden via Simonsplein
Vanuit alle wijken bereikbaar per OV, 's avonds.
variatie
varieteit winkels
Varkensweide vrij van parkeergeld en groter
Varkensweide weer gratis parkeren.
Vaste waterfontein/speelfontein simonsplein
veel betere parkeergelegenheden maken

Veel goedkoper of gratis parkeren
Veel groen
veel meer gratis parkeren op loopafstand 'bleek'
veel meer parkeerplaatsen!
veentjes als studenten/jongeren woningen/vertier alle winkels eruit
Veentjes en binnenstad goed verbinden.
Veentjes kleine winkeltjes creeeren
Veentjes ontwikkelen
veentjes opdoeken of goed aanpakken
veentjes opknappen (woonruimte van maken)
Veentjes transformeren naar woonplek voor ouderen en geen winkels meer. de binnenplaats overdekken zodat mooi overdekt gebied ontstaat waar ouderen kunnen zitten
Veentjes veiliger maken.
Veentjes woonbestemmng geven
veilig bereikbaar per fiets of lopend
Veilige loungeplekken voor jongeren
Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers
veiligheid
veiligheid
ver verwijderd blijven van Kalverstraat-effect
verbeteren aanloopstraat Terborgseweg
Verbetering bereikbaarheid vanuit oosseld en gaanderen
Verbetering fietstunnel bij agelink
Verbetering openbaar vervoer van en naar IJsseltuinen, zowel vanuit De Huet als vanuit de stad, vice versa
Verbind de winkel straten meer met elkaar zodat het een binnenstad wordt
Verbinding tussen al bestaande prachtige gebouwen: stadsmuseum, amphion ,
Verbinding tussen Catharinastraat en Grutstraat
verbinding tussen stad en rivier
verbreden oversteek en fietspaden bij de fietsbrug
verfraaien stadsaanzicht
vergroting centrum door spreiding winkelaanbod en horeca in diverse geografische clusters
Verkeer Door tunnels
Verkeerslichten langer op groen voor fietsers en wandelaars !!
verkeerslichten uitbanen in winterswijk hebben ze NIET EEN verkeerslicht
verkleinen winkelgebied (compact, geen leegstand)
Verlaag parkeerkosten voor inwoners
Verlagen parkeertarieven
Verlaten entreetijden in Horeca tot 04.00 uur 's nachts op de vrijdag en zaterdag.
Verplaats de jachthaven naar de bleek

verruiming openingstijden
verscentrum in oude miss etam
verschillende plekken duidelijk met elkaar verbinden
Verwarmde overdekte terrassen
verwijzingen naar geschiedenis b.v. onze kinderen weten nu al niet meer waarom lyseum kwartier zo heet
Verzorgde uitstraling
Vijver terug in Mark Tennantplantsoen zonder weg erdoor
Visrestaurant bij de oude IJssel
visueel verknussen Hamburgerstraat
Voetgangerslichten langer op groen
Voetgangs verkeerslichten bij oversteek markt
Voldoende fietsparkeerplek
Voldoende gratis fietsenstallingen en daardoor geen losse fietsen in de binnenstad
Voldoende openbare toiletten bij stadsfeesten zodat we niet menselijke poep en braaksel in de straat meer tegenkomen. Vies om schoon te maken.
voldoende parkeren fiets
Voldoende prullenbakken
voldoende toezicht en handhaving regels
Volledig automobielvrij maken
voor buitenstaand het parkeren gratis maken
voor kinderen meer vertier
Vooral diversiteit in winkels aanpassen
Vooral meer groen
voorbeeld bocholt kleef
voorkom "dode" gebieden zoals de Veentjes
voorkom het lukraak stallen van fietsen in winkelstraten
voorkom leegstaande winkels en panden
Voorkom teveel leegstand
voorkom teveel mensen op 1 plek bij een evenem
voormalig C1000 een beter aanzien geven.
Voorzieningen voor mindervaliden
vriendelijk personeel
Vrij Parkeren
vrij parkeren
Vrij parkeren
Vrij parkeren
vrij parkeren
Vrij parkeren
vrij parkeren
vrijdag 's avonds gratis parkeren i.p.v. zondags gratis

VVV weer in de Molen goed voor toerisme !!!
Waardering voor oude gebouwen met nieuwe bestemming
wandel/fietspad langs Oude IJssel
Wandelpaden langs de Oude IJssel
Warenmarkt weg van parkeerplaats
wat meer fantasie in het plaatsen van zitbaken in de stad
Waterstraat geheel auto vrij, wandelgebied
waterstraat winkelgebied van maken
Wees trots op historie
Weg tussen de veentjes en de binnenstad omleggen
wekelijkse vlooienmarkt
weren "bekende"winkels (ketens)
weren grote winkelketens
Weren lege panden
Werken vanuit de historie en nadruk op 4 stadspoorten, met nieuwe ontwikkelingen op de Bleek als stadsstrand en podium
winkel met streekprodukten
winkel/looproute station > centrum aanpakken
winkelaanbod gericht op meer verschillende doelgroepen de meeste kledingwinkels zijn gericht op jong of oud, er zit weinig aanbod voor de dames daartussen in.
Winkelaanbod op peil houden
Winkelopeningstijden verruimen
winkelpanden goedkoper verhuren, meer kansen voor starters
Winkels allemaal dezelfde tijd open, vanaf 9 uur.
Winkels centreren in binnenstad. Bv Veentjes afstoten, winkels in het ei opnemen
winkels elke zondag open
winkels met meer dan schoenen,kleding ,telefoons
Winkels niet te ver uit elkaar plannen, slecht voorbeeld de Veentjes en straks winkels onder Ijsseldokspanden
Winkels om 9 uur open op dinsdag
Winkels op zondag open
winkels op zondag open
Winkels open om 9:00
Winkels open op alle zondagen
Wisselende activiteiten zoals nu op simonsplein
Wisselende foodtrucks
Zo min mogelijk leegstand en achterstallig onderhoud
Zo mogelijk meer waterstroompjes in de stad
zondag geen winkels open
zondag open
zondag open

Zondagopenstelling
zonnepanelen op platte daken
zonnepanelen van de schuine dagen af halen
Zorg dat aanbod aantrekkelijker wordt voor jeugd
Zorg dat de fietsers gemakkelijker in de Hamburgerstraat kunnen komen
Zorg dat dmv evenementen doetinchem op de kaart komt te staan
zorg dat het parkeren betaalbaar wordt, dat is en grote rem om naar de strad te gaan.
Zorg ervoor dat leegstand wordt te
Zorg voor een evenementen hal/poppodium
Zorg voor fietsparkeerplekken(groningen heeft delen van de straat geschilderd als P-vak)
Zorg voor gratis/goedkope parkeerplaatsen buiten het centrum
Zorgen dat grote namen zich vestigen primark
Zuidamerikaanse muziekgroep op zaterdagen
Zuinig
zwemmen oude ijssel toestaan

