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Aanleiding voor de mededeling 

Het gemeentebestuur heeft de opdracht gegeven voor een interactief en innovatief proces om 

te komen tot een analyse, integrale visie en aanvalsplan voor de Doetinchemse binnenstad die 

er voor zorgen dat de binnenstad voor de komende decennia vitaal blijft.  

In november 2014 bent u geïnformeerd over de aanpak van het aanvalsplan in drie fasen; 

een analyse (fase 1), gevolgd door een brede consultatie (fase 2) en een vertaling in een 

uitvoeringsplan (fase 3). 

 

De eerste fase, bestaande uit een onafhankelijke analyse van het functioneren en een globale 

beschrijving van kansen voor de toekomst van onze binnenstad, is nu gereed. Het rapport is 

bijgevoegd bij deze mededeling. De analyse werd uitgevoerd door hoogleraar Gert-Jan 

Hospers van de Radboud Universiteit Nijmegen, bijgestaan door economisch geograaf Edwin 

van de Wiel en promovenda Janneke Rutgers. Het advies is gebaseerd op uitgebreide desk 

research, interviews met sleutelfiguren uit diverse geledingen in de samenleving en werksessies 

met betrokken ambtenaren.  

 

In deze mededeling gaan wij in op het afronden van deze analysefase en de opzet van de 

tweede fase.  

 

Kern van de boodschap 

 

1. Rapport als basis voor een toekomstvisie voor de binnenstad en een heldere profilering kiezen 

In het rapport concluderen Gert-Jan Hospers c.s. dat de Doetinchemse binnenstad in principe 

een goede uitgangspositie heeft. Een compacte, goed bereikbare en goed functionerende 

binnenstad, gebouwd op menselijke maat en met een belangrijke lokale en regionale 

centrumfunctie. Toch blijkt uit het rapport dat er geen reden is om stil te zitten. Diverse 

trends en ontwikkelingen, zoals de bevolkingssamenstelling, consumentengedrag en 

concurrentiepositie, maken het noodzakelijk om een duidelijke lijn uit te zetten voor de 

toekomst. 

 

De Doetinchemse binnenstad heeft veel te bieden, maar is tegelijk niet erg onderscheidend.  

Het advies van Hospers is dan ook om een duidelijke focus en positionering te kiezen als 

leidraad voor inrichting van de openbare ruimte, het organiseren van activiteiten en 

evenementen, het opzetten van een icoon of attractie, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid 

en bezoekers, etc. Hospers geeft in zijn rapport drie ontwikkelrichtingen aan, alle passend bij 

het DNA van Doetinchem: de groene stad, de gastvrije stad en de slimme stad. 
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2. Behouden en versterken van het Ei  

Het behouden dan wel versterken van de compacte binnenstad – concentratie van functies in 

het historische ‘ei’ – is een van de belangrijke aanbevelingen in het rapport van Hospers c.s. 

Door middel van stedelijke herverkaveling en andere maatregelen is het mogelijk om het 

compacte stadshart gevuld te houden met detailhandel en horeca, aangevuld met andere 

publieksfuncties en wonen. Ook ligt het volgens Hospers voor de hand om de Oude IJssel bij 

het centrum te betrekken, zolang dat niet ten koste gaan van het aanbod in het 

kernwinkelgebied.  

 

3. De binnenstad is van en voor ons allemaal – samen richting bepalen 

De binnenstad van Doetinchem is van en voor ons allemaal. Vandaar dat wij de analyse van de 

binnenstad en de voorgestelde ontwikkelrichtingen breed willen delen en verdiepen.  

Voor een goede vervolgslag achten wij het van belang dat we de rapportage van Hospers 

breed delen, zodat er een gezamenlijke bewustwording en ‘sense of urgency’ ontstaat op basis 

waarvan we gezamenlijk kunnen zoeken naar de beste oplossingsrichtingen en betrokkenheid. 

 

We geven graag de gelegenheid aan bewoners, ondernemers en allen die zich betrokken 

voelen om hun steentje bij te dragen aan de toekomstvisie. Welke ideeën hebben zij en hoe 

passen ze bij de voorgestelde ontwikkelrichtingen? Welke voorstellen voor de toekomst 

kunnen rekenen op het meeste enthousiasme en bereidheid om deel te nemen of initiatieven 

te ontplooien? Het college heeft besloten om in de komende maanden te komen tot een  

inhoudelijke verdieping van de drie ontwikkelrichtingen door een creatieve consultatie in de 

samenleving en vervolgens te meten voor welk van de voorgestelde richtingen het meeste 

draagvlak bestaat. Aan het einde van de tweede fase, neemt het college en de raad, mede op 

basis van de draagvlakmeting over de ideeën en richtingen, een besluit over het doorvertalen 

van één richting in een uitvoeringsplan. De looptijd van fase 2 is van mei tot en met november 

2015.  

 

4. Zorg ervoor dat verschillende ontwikkelingen elkaar versterken 

De aanbeveling om te zorgen voor een compact, goed functionerend stadshart heeft niet alleen 

gevolgen voor het centrum zelf. Het betekent dat we elders keuzes moeten maken om zaken 

anders in te richten, functies te wijzigen, etc. Het rapport is van invloed op de keuzes die we 

maken in de aanloopstraten richting het centrum, winkelfuncties buiten het stadshart, 

woonfuncties en onze invulling van de regionale woonagenda en projecten in en om de 

binnenstad. Ontwikkelingen die veelal tot ruimtelijke, organisatorische en financiële 

consequenties zullen leiden. Daarom stelt het college een vervolgonderzoek in, met als doel 

tot integrale beleidskeuzes en planvorming te komen.  

 

Vervolg 

Na de presentatie van het rapport van Gert-Jan Hospers start de consultatie in de samenleving 

en vervolgens de draagvlakmeting. Op de volgende pagina staat het proces voor de tweede 

fase schematisch weergegeven. 
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Financiën 

Een toekomstplan voor de binnenstad vraagt om investeringen, zowel van ondernemers en 

partners in de samenleving als van de overheid. Voor het gemeentelijk aandeel geldt dat de 

benodigde financiën deels gevonden kunnen worden binnen bestaande gemeentelijke 

budgetten. Echter, een impuls voor de binnenstad vergt ook aanvullende middelen. In de 

begroting 2016 zullen wij de gemeenteraad dan ook voorstellen om voor de uitvoering van het 

actieplan voor de binnenstad een bedrag te reserveren. Een nadere inschatting van de 

benodigde investeringsbedragen maken wij in de komende maanden. 

 

Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

Niet van toepassing.  

 

 


