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Onderwerp: Aanvullende informatie invulling proces tweede fase 

aanvalsplan binnenstad 

Portefeuillehouder: Wethouder Drenth  

Datum: 9 juni 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Onlangs werd de eerste fase van het aanvalsplan voor de binnenstad van Doetinchem 

opgeleverd; Gert-Jan Hospers maakte in opdracht van de gemeente een analyse van de 

binnenstad. Zijn conclusies zijn verwoord in het rapport 'Doetinchem op ooghoogte'.  

U bent in mei via een raadsmededeling (2015-43) en informatieve raadsbijeenkomst van 

21 mei jl. op de hoogte gesteld van de uitkomsten en de start van de tweede fase. De analyse 

van hoogleraar Hospers vormt input voor de tweede fase: het formuleren van een toekomst-

visie voor de binnenstad. Hij geeft hiervoor in zijn rapport inspiratie met drie ‘toekomst-

voorstellingen’: groene stad, gastvrije stad en slimme stad. 

 

Kern van de boodschap 

Uit de analyse van Hospers komt naar voren dat het kiezen van een focus voor de binnenstad 

van groot belang is. De tweede fase van het proces is erop gericht om de inhoudelijke richting 

te bepalen voor de toekomst van de binnenstad tot 2030. Met de opdracht in het coalitie-

akkoord voor het maken van een aanvalsplan bent u de initiator van dit proces. 

 

Tegelijk realiseren we ons dat de gemeente in de huidige samenleving één van de spelers is en 

dat het van groot belang is om in gezamenlijkheid invulling te geven aan de toekomst. Vandaar 

dat we het proces zo inrichten dat het een plan wordt dat is opgesteld met, voor en door 

bewoners, bezoekers en ondernemers. De vele spontane en enthousiaste reacties en ideeën 

die al zijn binnengekomen sinds de start van het proces, geven aan dat het onderwerp leeft in 

Doetinchem.  

 

U geeft sturing door de kaders vast te stellen en ervoor te zorgen dat het plan tot uitvoering 

komt. Het maken van een uitvoeringsplan gebeurt in de derde fase, na het vaststellen van de 

visie als kader hiervoor. In het uitvoeringsplan stelt u de inhoudelijke prioriteiten, bepaalt de 

budgetten voor de uitvoering en geeft aan wat door de gemeente wordt opgepakt en voor 

welke onderdelen andere partijen de trekkers zijn.  

Immers, in gezamenlijkheid een plan maken, betekent ook dat we met elkaar verantwoordelijk 

zijn om wat bedacht wordt tot uitvoering te brengen.  

 

In deze tweede fase van het proces zijn de volgende stappen voorzien:  

- Werkconferentie van de raad (23 juni van 19.30-22.00 uur in Amphion), waarin u 

op interactieve wijze op zoek gaat naar het DNA van de Doetinchemse binnenstad en de 

gewenste richting voor de toekomst. De leiding van de avond is in handen van Frans 

Miggelbrink. 
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- Drie stadsbijeenkomsten voor bewoners, bezoekers en voor 

ondernemers/organisaties (6 en 8 juli in Amphion). Bij deze bijeenkomsten onder 

leiding van Frans Miggelbrink, bent u van harte welkom om als toehoorder het proces te 

volgen. De bijeenkomsten zijn als volgt gepland:  

o maandag 6 juli, 10.30 -13.00 uur, voor ondernemers en organisaties  

o maandag 6 juli, 19.30 - 22.00 uur, voor bewoners  

o woensdag 8 juli, 19.30 - 22.00 uur, voor bezoekers  

- Jongerenbijeenkomst in (locatie en datum nog niet bekend). Diverse groepen jongeren 

zijn op eigen initiatief aan de slag gegaan met de toekomst van de binnenstad. Tijdens deze 

bijeenkomst presenteren zij hun plannen aan elkaar en gaan op zoek naar gemene delers. 

Bij deze bijeenkomsten onder leiding van Frans Miggelbrink, bent u van harte welkom om 

als toehoorder het proces te volgen.  

- Kleine enquête onder toeristen via de toeristische verblijfslocaties in de zomervakantie.  

- Digitale en fysieke ideeënbus, waarin ideeën suggesties et cetera worden verzameld.  

- Draagvlakmeting via het inwonerspanel ‘Doetinchem spreekt’ na de zomervakantie. 

Nadat alle inbreng is verzameld, zullen we deze aan ons inwonerpanel voorleggen.  

- Diverse interne werkbijeenkomsten met betrokken beleidsambtenaren, college b&w, 

regiobestuurders.  

 

Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

De planning van het proces is erop gericht dat u gelijktijdig met de begroting de toekomstvisie 

voor de binnenstad vast kunt stellen. Vervolgens geeft u ons college opdracht om een 

uitvoeringsplan op te stellen. 

 


