Beeldvormende raad
Gemeente Doetinchem
Donderdag 15 oktober 2015
Agendapunt : Visie op de binnenstad : Hoofdstad van de Achterhoek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij wil ik als centrummanager graag gebruik maken van deze inspraakmogelijkheid, mede
namens de Ondernemers Vereniging Doetinchem en de Koninklijke Horeca afdeling Doetinchem.
Het voorstel door het college van B&W waarvoor besluitvorming wordt gevraagd vinden wij een
prima weerspiegeling, dat recht doet aan alle stadsgesprekken die breed in de samenleving de
afgelopen periode hebben plaats gevonden. Zelden zal een onderwerp zo breed in alle Doetinchemse
huiskamers zijn besproken als de toekomstmogelijkheden van onze mooie binnenstad, maar ook in
onze omliggende regio de Achterhoek, waaruit blijkt dat Doetinchem qua positionering een
belangrijke centrumfunctie heeft op het gebied van winkelen, evenementen, voorzieningen en
leefbaarheid voor onze inwoners en dus ook voor de inwoners van de regio Achterhoek.
Ons neutrale imago biedt kansen voor de toekomst in een veranderend detailhandelslandschap en
ander gedrag van onze bezoekers, mede ingegeven door het digitale tijdperk.
De kernvraag blijft v.w.b. een toekomstbestendige binnenstad of de klant voor Doetinchem als stad
zal blijven kiezen. De aantrekkelijkheid in al haar facetten zoals beschreven in het rapport
Doetinchem op ooghoogte, zal steeds meer bepalend zijn voor het bezoekmotief.
Waarom naar Doetinchem i.p.v. Zutphen, Arnhem, Zevenaar, Bocholt, Winterswijk.
Ons huidige rapportcijfer staat qua brede beoordeling op een 7 +, een mooi cijfer juist in een tijd van
sterk veranderende economische omstandigheden voor de gehele samenleving.
Dit cijfer is niet voor niets ontstaan en is mede een gevolg van de samenwerking die intensiever is
geworden sinds de invoering van reclameheffing in 2008 door uw goedkeuring als gemeenteraad in
december 2007. Samenwerking en het leggen van verbindingen en het ontwikkelen van het eigen
DNA is de kracht van het huidige resultaat, waarbij duidelijk is dat de verantwoordelijkheid v.w.b. de
gezamenlijke regie over onze binnenstad de verantwoordelijkheid is van de binnenstadondernemers,
locale overheid en vastgoed. De binnenstadondernemers hebben zelf sinds 2008 tot heden ca. 1,5
miljoen geïnvesteerd (reclameheffing) in het beter organiseren en aantrekkelijk maken van de
binnenstad, met steeds meer de benadering vanuit het gezichtsveld van de klant. De gemeente
Doetinchem heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd, waardoor met name de
bereikbaarheid en de openbare inrichting is verbeterd en door de bezoekers wordt gewaardeerd. De
gezamenlijke evenementen organisaties die in de binnenstad plaats vinden, hebben de afgelopen
jaren miljoenen uit de markt gehaald om de evenementen te kunnen blijven organiseren alsook in
het belang van de leefbaarheid en economie van onze binnenstad.
De binnenstadondernemers, detailhandel en horeca willen graag onderdeel zijn van de uitvoering
van de huidige voorliggende visie op weg naar fase 3: de uitvoeringsagenda.

Deze uitvoeringsagenda mag wat ons betreft meer resultaatgericht worden ingezet, zodat de te
maken keuzes voor de uitvoeringsagenda ook daadwerkelijk gaan zorgen dat ons huidige
rapportcijfer gaat stijgen van een 7+ naar een 8. Deze missie moeten wij ons zelf durven opleggen en
tussentijds blijven meten op basis van een gezonde en verstandige ambitie, waarbij keuzes durven
maken leidend is. Niet durven kiezen betekent in de huidige tijd dat de klanten andere keuzes zullen
gaan maken. De locale en regionale economie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij
echte samenwerking de basis is voor succes middels publiek / private samenwerking.
De binnenstad is dus positief gestemd over de gastvrije visie met al haar genoemde uitgangspunten
op de binnenstad : Hoofdstad van de Achterhoek en verzoeken uw goedkeuring te verlenen aan dit
collegevoorstel op weg naar de belangrijkste fase van het aanvalsplan binnenstad : De uitvoering.
Onder dankzegging voor uw aandacht.
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