Voorstellenboek

Beleef de Achterhoek
- van streekproduct naar markthal Werkgroepleden:
Gerko Bosveld (Vz.) // Vincent van den Breemen (Vz.) // Kees Hensen // Marcel Somsen
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Omschrijving

Het ontwikkelen van een Markthal-concept waarin de volgende
elementen van belang zijn:
• Verbondenheid met de regio door streekproducten
• ‘Internationaal’ aanbod
• Authentiek en vooral lekker eten
• Open karakter, toegankelijkheid
• Volledig dagelijks aanbod
• Samenwerking met bestaande initiatieven en marktvormen
• Het beste product in alle productgroepen
• Veel vers aanbod, zo mogelijk duurzaam en bio
• Passend bij de functie van Doetinchem en de gastvrije
binnenstad
• ESSENTIEEL: combinatie van retail en horeca. To go en to eat.

Beoogd resultaat
en doel

Op langere termijn: te komen tot een nieuwe smaakindustrie en
smaakbeleving van de Achterhoek. Dit door het realiseren van
een rendabel en duurzaam Markthal-concept en het tot stand
brengen van een duurzame samenwerking tussen betrokken
partijen.

Urgentie
Uit te voeren door

Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

1. Planvorming en 1e uitwerking: eerste kwartaal 2016
2. Haalbaarheidsonderzoek: tweede kwartaal 2016
3. Verdere uitwerking plannen en onderzoek naar samenwerking:
tweede en derde kwartaal 2016
4. Samenwerking/partners betrekken: derde en vierde kwartaal
2016
5. Financiering
6. Realisatie: 2017
Stap 1: Planvorming en eerste uitwerking: €14.000,Stap 2: Haalbaarheidsonderzoek: €7.000,Gemeente:

Andere partijen:

STAP 1 en 2 leveren een volledig businessplan op waarop verdere
uitwerking van het ontwikkelen van een Markthal moet worden
gebaseerd.

Beleef de Achterhoek
- vergroenen Werkgroepleden:
Gerrit Jan van Ochten // Cees Jan de Rooi // Henk van Sandwijk

Voorstel: Vergroenen

Omschrijving

Kern van de binnenstad aantrekkelijker maken door het groen
naar binnen te halen, daardoor ontstaat een natuurlijke
aansluiting bij de groene omgeving van de stad. Hierbij wordt ook
de relatie gelegd met het Achterhoekse gebruik ‘groenmaken’,
waarbij iemand met een groene boog of boompjes, welkom
wordt geheten. Wat is er mooier dan de bezoekers van de
binnenstad, met groen, of een groen kunstwerk welkom te heten?

Beoogd resultaat
en doel

Fase 1: Toegangspoorten van de binnenstad ‘herstellen’ in de
vorm van groene kunstobjecten en de contouren van het Ei
aangeven door bijvoorbeeld heggen
Fase 2: Toegangswegen (Terborgseweg, Raadhuisstraat, etcetera)
naar het centrum vergroenen in de uitstraling van lanen, zoals de
Hofstraat is ingericht
Fase 3: Vormgeving: Strakke hagen, muurbegroeiing en passend
groen op rommelige plekken en plantsoentjes in de binnenstad.

Urgentie
Uit te voeren door

Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

Het vergroenen van een grijze stad.
Werkgroep, kunstenaars, sponsoren, afdelingen van de
gemeente. Overleg is opgestart.
De eerste stap was het visiedocument. Er is draagvlak, dus moet er
snel actie ondernomen worden.
Fase 1: Groene poorten en contouren uitwerken.
Fase 2 en 3 later uitvoeren.
Schetsen, begroting en plan van aanpak voor fase 1 maken.
Aansluiting bij de binnenstadsontwikkeling.
€30.000,- tot €50.000,- per poort.
Groene contouren: €100.000,Gemeente:
Ondersteunende diensten,
financiering en beheer.

Andere partijen:
Inwoners, kunstenaars,
ontwerpers,
landschapsarchitecten,
middenstand, kinderen/scholen/
studenten.

Meer bezoekers, een groen ‘selfie’ moment, versterken
oriëntatie, een beter klimaat in de binnenstad, een sfeervolle en
uitnodigende binnenstad.

Betrek de Oude IJssel
- Stadsboulevard en autovrije verbinding Werkgroepleden:
Mark Cornelissen // Stijn Driever // Willy Ewes // Albert Gerritsen (Vz.)
Kees Hansen // Mirjam Ruigrok // Conny Swenne // Caroline Wendel
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Omschrijving

Beoogd resultaat
en doel

Urgentie

Een stadsboulevard maakt de directe verbinding van de stad
met de Oude IJssel. Aan de boulevard heeft zich horeca en
een markthal gevestigd. Het verkeer van de gaswal vormt geen
barrière meer om vanuit de stad naar de Oude IJssel te komen.
Daarnaast maken we zichtbare verbindingen naar het hart van
het ei zodat het publiek contact met de Oude IJssel krijgt. Deze
verbindingen staan haaks op de Oude IJssel en worden door
waterstroompjes en groen weergegeven. De contouren van de
oude stadswal gaan we terugbrengen om zo de rijke historie van
Doetinchem zichtbaar te maken. De bedding van de Oude IJssel
willen we verruimen zodat naast de beroepsvaart ook andere
activiteiten op en aan het water kunnen plaatsvinden.
Met de stadsboulevard en de verbinding naar het hart van de
binnenstad verlevendigen we het centrum van Doetinchem. We
verhogen de kwaliteit en verlengen de verblijfsduur. Ook willen
we bereiken dat Doetinchem op de kaart komt te staan als
aantrekkelijke gemeente om je te vestigen.
Het centrum, het ei van Doetinchem is erg naar binnen gekeerd
waardoor het gevoel welkom te zijn in de stad mist. Om dit te
veranderen moet de binnenstad zich ‘openen’ richting de Oude
IJssel. Water is een belangrijk trekpleister voor publiek en wordt nu
niet benut! Dit willen we veranderen.

Uit te voeren door

Aanbestedingsprocedure in samenwerking met kennisinstellingen.

Stappenplan

1. De huidige werkgroep wordt voor het vervolg de
begeleidingsgroep.
2. De uitwerking moet gedaan worden door een ontwerper
die zijn/haar sporen verdient heeft met dergelijke plannen.
Belangrijker is echter dat de ontwerper een totaal plan kan
maken, maar dit niet alleen doet. De ontwerper moet er
voor open staan en in staat zijn om het plan (deelplannen)
te maken met medewerking van (Achterhoekse) studenten
van de HAN of Larenstein. Daarbij kan door deze studenten
aanvulling gezocht worden bij Artez en Het Groene Lyceum.
3. Ontwerp met kostenraming en draagvlak.
4. Uitvoering openbare ruimte.
5. Initiatieven voor projectontwikkeling (initiatiefnemers zoals b.v.
horeca).

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Een ontwerp zoals hier is voorgesteld vraagt nog enige
voorbereiding. We voorzien dat er eerst 2 onderzoeken moeten
worden gedaan:
1. Verkeersonderzoek naar de gevolgen van ‘knippen’ of ‘knijpen’
van het verkeer op de Gaswal.
2. Onderzoek naar mogelijkheden om de Oude IJssel te
verruimen en richting het centrum te brengen.
Gemeente:
Andere partijen:
We voorzien dat voor het uitvoeren van de
onderzoeken €150.000,- euro gereserveerd
moet worden.

Wat levert het op

Doetinchem als publiekstrekker voor passanten, toeristen en als
regio-gemeente met veel potentie. Een binnenstad met een eigen
‘smoel’ en karaktervol en een gewilde woon- en verblijfplaats,
zeker ook voor jonge mensen.

Overige bijlagen:
- Afbeeldingen van gemaakte moodboards
tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep.

Betrek de Oude IJssel
- Verkenning de Bleek Werkgroepleden:
Rieja Bienias // Gerdien Dutman // Sieb Engwirda // Jouke Lavalaye (Vz.) // Marianke Nieber-Vermeegen
Michiel Pöpping // Niels Smeltink // Henk Wubbels // Louis Zweers
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Omschrijving

Beoogd resultaat
en doel

Urgentie
Uit te voeren door

Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

De Bleek door herinrichting in waarde en functionaliteit
verhogen. Daardoor geschikt maken voor activiteiten als
theaterevenementen etc. De Bleek wordt hierdoor een onderdeel
van het levendige centrum. Daarnaast wordt invulling gegeven
aan de ecologische hoofdstructuur en de Oude IJssel wordt bij de
stad betrokken.
Van waardeloos naar waardevol. Door De Bleek
voorwaardenscheppend in te richten wordt het hele jaar door
een langer een aangenamer verblijf rond het centrum mogelijk.
Je levert een positieve bijdrage aan (initiatieven van) inwoners die
Doetinchem extra aantrekkelijk willen maken door evenementen
te organiseren. In aanvulling op de binnenstad/activiteiten heb je
dan een aantrekkelijke openbare ruimte.
Stop het verwaarlozen van De Bleek.
Gemeente (alle openbare en voorwaardenscheppende
voorzieningen), ondernemer (horecavoorziening), Waterschap
(watereducatie, monitoren Ecologische Verbindings Zone),
Evenementenorganisatoren (uitvoering organisatie evenementen).
1. Haalbaarheidsonderzoek.
2. Toestemming voor recreatief gebruik van de locatie
(bestemming, buren).
3. Werkgroep samenstellen van de gemeente, belangstellende,
Waterschap, evenementenorganisatoren.
4. Definitief Programma van Eisen maken
5. Ontwerp met kostenraming maken dat gedragen wordt door
gebruikers.
6. Uitvoeren en beheer.
7. In gebruik nemen als onderdeel van de binnenstad van
Doetinchem.
Inschatting aan de hand van de inspiratietekening: €800.000,Ruwe inschatting van het beheer per jaar: €25.000,Gemeente:
Andere partijen:
• Ondersteuning (advies,
Waterschap, evenementen
rekenen, subsidie
organisatoren, omwonenden.
mogelijkheden)
• een adviseur in de
werkgroep
• bestuurlijke verankering
Langer en aangenamer verblijf rondom het stadscentrum van
Doetinchem.

Overige bijlagen:
- Powerpoint Maak de Bleek inclusief
afbeeldingen van een eerste ontwerp
schets door Nico Wissing

Bevorder het ondernemerschap
- Pop-ups en flexplekken Werkgroepleden:
Frans Berben // Gerrit Geuvens // Ester van de Haar // Jeroen Henderiksen
Mariel Kampshoff // Maaike Kool // Tom Kuipers (Vz.) // Astrid Wenneker

Voorstel: Flexplekken

Omschrijving

Beoogd resultaat
en doel
Urgentie
Uit te voeren door
Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

Flexibele werkplekken zijn de voorzieningen van deze tijd. Ook
Doetinchem zou daarin mee moeten. Het ontwikkelen van de
flexpleklocaties, de informatie over de beschikbaarheid van
flexplekken is met een website flexplekdoetinchem.nl direct
opgepakt, verdere uitwerking zou een verfijning van zowel vraag
als aanbod en het verkrijgen van naambekendheid moeten
worden opgestart.
Interactie tussen zzp-ers en ondernemers. Klandizie voor de
uitbaters. Doetinchem telt mee als flexpleklocatieplaats!
Het flexwerken is het werken van deze tijd, Doetinchem moet hierin
ook herkenbaar worden.
Werkgroep Pop-Ups en flexplekken
1. Website als pilot opstarten > reeds gebeurd!
2. Evalueren van de pilot
3. Bedrijfsplan opstellen voor website of verder als
overheidsinstrument
Werkgroep wil eigenaar zijn van de portal. Wel zouden we de
opstart- en onderhoudskosten willen kunnen factureren.
Ook willen we graag dat de portal wordt meegenomen in de
citymarketing en andere publicatietools.
Opstarten, incl. promotie en evaluatie: €10.000,Vervolgkosten zijn afhankelijk van verdienmodel. Richting: €2.500,per jaar.
Gemeente:
Andere partijen:
Financiering
Werkgroep Pop-ups en flexplekken
De website is reeds gerealiseerd, nu de opvulling nog! Er staan
in de eerste versie 4 locaties. Dit zullen eind februari naar
verwachting 12 locaties zijn.

Voorstel:
Pop-ups tegen leegstand
Omschrijving

Beoogd resultaat
en doel

Urgentie

Uit te voeren door

Stappenplan

Meerdere starters worden geholpen om in (voorlopig) één nader
te bepalen leegstaand pand, binnen het Ei, steeds voor 6-8
weken in de vorm van een popup-store een nieuw winkelconcept
uit te proberen.
Starters die bereid zijn een (acceptabel) ondernemingsrisico te
nemen en in deze tijd in een leeglopende binnenstad toch een
winkel te beginnen, te helpen en coachen om hun plannen
optimaal tot uitvoering te brengen en zo de leegstand terug te
dringen.
Er moet snel iets gebeuren om de binnenstad niet verder
leeg te laten lopen. Grote ketens zullen zich voorlopig niet in
Doetinchem vestigen. Met popups kan snel gestart worden en
de risico’s worden gespreid tussen meerdere ondernemers en de
vastgoedeigenaar. Als Doetinchem (zoals Zutphen en Doesburg)
bekend gaat worden als een binnenstad met meerdere kleine
leuke speciaalzaken, kan het tij gekeerd worden. Pas dan
heeft citymarketing zin en kunnen grotere ketens ook weer
aangetrokken worden.
De werkgroep POPUP, in nauwe samenwerking met Centrum
Management, vastgoed eigenaren, CVJO-social startup en
potentiële startende ondernemers.
1. Stel een SPOC (single person of contact) aan die met ons als
werkgroep een jaar lang deze kar gaat trekken.
2. Deze werkgroep kiest i.s.m. gemeente het meest geschikte pand.
Criteria: In het ei, zichtplek, een vastgoedeigenaar die mee wil
werken aan een €1.000,- per maand.
3. De werkgroep legt contacten met relevante partijen als IG&D, CvJO,
KvK, Achterhoek Werkt, die een adviserende rol kunnen spelen voor
de startups. Denk bijv aan de formule NLgroeit en Start Smart.
4. De werkgroep zal een tweemaandelijks #DURFTESTARTEN-event
organiseren. Tijdens het event kunnen potentiële ondernemers
hun idee voor een nieuwe winkel pitchen. Bij het evenement is
zowel publiek als een adviesteam. Beide kunnen de ondernemer
bevragen en helpen het concept aan te scherpen. Er kunnen ook
bestaande ondernemers zijn die iets willen uitproberen op een
binnenstadslocatie. Ook aanbieders van belevingsstores kunnen in
aanmerking komen.
5. Deze ondernemers worden in de voorbereiding naar hun pitch door
de werkgroep gecoacht op de onderdelen die bij die ondernemer
gewenst zijn.
6. Elk event levert een of meer ondernemers op die bereid en in staat
zijn een popup te beginnen.
7. De werkgroep ondersteunt, i.s.m. de genoemde adviseurs de
ondernemers tot aan en tijdens hun popup-periode.
8. De werkgroep begeleidt en bemiddelt ook voor de periode daarna
als de ondernemers het aandurven een permanent huurcontact op
een andere plek binnen het Ei aan te gaan (spin-off).
9. De succesvolle ondernemers kunnen op termijn ook een plek in de
werkgroep innemen. Zo krijgt het een olievlekwerking.

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

We stellen voor om voor dit traject een jaar uit te trekken. Per jaar
kost dat €35.000,•
6 x #IKDURFTESTARTEN-event: €500,- per =€3.000,•
€30.000,- voor projectleider/coach per jaar
•
€2.000,- overige kosten
Gemeente:
Andere partijen:
Terugdringen van leegstand in de binnenstad. Nieuwe
lokale speciaalzaken. Handvatten voor citymarketing. Omzet
ondernemers binnenstad.

Bevorder het ondernemerschap
- Hotel Campus Werkgroepleden:
Kees Hansen // Dirk Jan Klaassen // Jouke Lavalaye
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Omschrijving

Beoogd resultaat
en doel

Urgentie

Uit te voeren door

Stappenplan

In de hotelcampus worden young professionals de kans geboden
om in de Achterhoek te wonen, werken en leren. Het concept
bestaat uit twee componenten. De begane grond is de werk- en
ontmoetingsplek waar kennis delen en kennis maken samenkomt.
Hier kan je college volgen, zelfstandig werken en spreek je af met
andere young professionals. Op de andere verdiepingen biedt
CampusDoetinchem hippe jongerenhuisvesting aan in de vorm
van hotelappartementen & studio’s. De hotel appartementen
hebben een short stay functie voor een jonge doelgroep. De
campus wordt een high-tech en duurzaam gebouw dat past
binnen de filosofie van Smart Industry en energieneutraal bouwen.
1. Het aantrekken en behouden van jongeren en jong talent in
Doetinchem en de Achterhoek
2. Sociaal netwerk waar jongeren kunnen wonen, werken en leren
3. Ontmoetingsplek creëren waar kennis samenkomt
4. Twintigers terugbrengen in het centrum van Doetinchem
5. Meer hotelfaciliteiten voor Doetinchem aanvullend op bestaande
hotelfaciliteiten
6. Metamorfose voor stationsgebeid
- Onderzoek van Achterhoek 2020 Jong toont aan dat er grote
behoefte is aan passende woonruimte in de Achterhoek voor
jonge mensen;
- Jongeren trekken weg uit de regio. Bedrijfsleven, instellingen en
verenigingen ondervinden hiervan de nadelige effecten. Bij high
tech bedrijven is er grote behoefte aan young professionals.
Om het concept te bewaken wordt de stichting JongWonen
Achterhoek opgericht. Deze zal het voortraject tot aan de
realisering op zich nemen. Daarna zal de stichting fungeren
als klankbord en conceptbewaker. Onder de stichting komen
twee BV’s; exploitatie maatschappij Campus Doetinchem BV en
onroerend goed maatschappij stationsgebied Doetinchem. HIM+
(oa Villa Ruimzicht) is eigenaar van de exploitatie maatschappij.
Meerdere partijen gaan participeren in de onroerend goed
maatschappij. De stuurgroep wordt gevormd door JongAchterhoek
(Jouke Lavalaye), Horeca Inspiratie Maatschappij + (Kees
Hensen), KlaassenGroep ( Dirk-Jan Klaassen).
1. Programma van Eisen uitschrijven
2. Budget verkrijgen om wedstrijd voor jonge architecten te
organiseren onder leiding van senior architecten
3. Onderzoek duurzaamheid en milieu
4. Adviseur stedenbouw en landschap inschakelen
5. Uitwerken van NL Greenlabel op te stellen plan
6. Opstellen master businessplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

7. Vergunning aanvragen najaar 2016
8. Bouwtraject starten begin 2017
9. Najaar 2017 biertje op dakterras drinken
•
Architectkosten - €100.000,•
Adviseur groen en verduurzaming - €25.000,•
Adviseur stedenbouw en landschap - €25.000,•
Projectmanagement - €50.000,Benodigde subsidie obv co-financering: €100.000,Gemeente:
Andere partijen:
1. Bestemmingsplan wijziging
Graafschap College,
2. Netwerk beschikbaar stellen Elsinghorst Vastgoed, Arriva,
3. Aanmoedigingssubsidie
Achterhoek2020Jong, Hotel Villa
om het project te starten,
Ruimzicht, Centrum voor Jong
bouwrijp maken van de
Ondernemerschap, ICER/CIVON,
grond en de extra kosten
NL Greenlabel en regionale high
voor verduurzamen en
tech bedrijven en instellingen.
groen mogelijk te maken
• We bieden de bewoners een Live & Learn omgeving.
• De twintiger weer terugzien in het Doetinchemse stadsbeeld!
• Het binden van jong hoogopgeleiden aan bedrijven.
• Profileringskansen van de stad aan een jonge doelgroep.
• Het hotel en short stay aanbod in de regio wordt verdubbeld.
• Het zorgt voor werkgelegenheid.
• Het geeft de wijk een nieuwe en frisse identiteit.

Bevorder het ondernemerschap
- Stageprogramma ‘de Nieuwe Binnenstad’ Werkgroepleden:
Gert-Jan Hospers // Edwin van de Wiel

a
Voorstel: Stageprogramm
‘ De Nieuwe Binnenstad’
Omschrijving

Beoogd resultaat
en doel

Urgentie

Uit te voeren door

Stappenplan

Creëren van aantrekkelijke en relevante stages voor HBO/WOstudenten, waarbij de focus in eerste instantie ligt op de toekomst
van het Ei. Later kan deze focus verbreed worden met stages in de
regio. De studenten krijgen professionele begeleiding. Bovendien
wordt de zichtbaarheid en betrokkenheid van jongeren in de
binnenstad groter.
1. Kennisimpuls Uitvoeringsagenda Binnenstad: onderzoek t.b.v.
projecten werkgroepen.
2. Lokaal-economische structuur versterken: Doetinchem als
aantrekkelijke woon-/werkgemeente voor hoog-opgeleide
starters arbeidsmarkt.
3. Innovatieve onderwijsvorm (voor hoger onderwijs)
Behoefte in Doetinchem en de Achterhoek aan hoogopgeleide
jongeren. Stages vormen een wezenlijke schakel tussen studie
en werk en zijn daarom een goede manier om jongeren voor de
Achterhoek te behouden.
• Projectteam: Stichting ‘Stad en Regio’ en Gemeente
Doetinchem.
• Betrokkenen binnenstad: Ondernemers en lokale organisaties,
vastgoedeigenaren, overige (bijv. Waterschap).
• Kennisinstellingen: RU, UT, WUR, Saxion, HAN, ArtEZ, Larenstein,
FHS Rhein-Waal Kleve.
1. Pilot voorjaar 2016: Stagiairs op het gebied van stads- en
economische geografie.
2. Concept verder uitwerken: Uitbouwen netwerk, werving
stageplaatsen, marketing en pr, Interne organisatie.
3. Start collegejaar 2016/2017: Eerste lichting stagiairs,
stageplusprogramma (o.m. tweewekelijkse activiteiten).

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Concept verder uitwerken: €30.000,Exploitatie per collegejaar: €60.000,Cofinanciering vanuit stageverlener en kennisinstellingen.
Gemeente:
Andere partijen:
Middelen beschikbaar stellen
voor uitwerking concept en
structureel voor vijf jaar.

Wat levert het op

• Lokaal-economische structuurversterking
• Hoger onderwijs in DTC en het binden van Achterhoeks talent
• Relevante en up-to-date kennis voor gemeente en
ondernemend Doetinchem
• Betrokkenheid jongeren bij stad (volgens Jong Achterhoek)
• Primeur in Nederland!

Bevorder het ondernemerschap
- Citymarketing Werkgroepleden:
Saskia Boone // Annelies Gogler // Theo Krom // Ronald van der Maden // Albert Vinkenborg (Vz.)

Voorstel: Citymarketing
Omschrijving

Vermarkten van Doetinchem met citymarketing. Middelen die
ingezet kunnen worden hierbij zijn onder andere: BidBook, website,
film, glossy, Doetinchem-pas/card.

Beoogd resultaat
en doel

Meer mensen naar het centrum van Doetinchem trekken, wat er
toe leidt dat het aantrekkelijker wordt voor winkels (aantrekkelijke
speciaalzaken en grootwinkel bedrijven) om zich te vestigen in het
centrum. Hierdoor worden lege winkelpanden opgevuld, is er een
diverser en groter aanbod van winkels en krijgt Doetinchem meer
bezoekers in het centrum.

Urgentie

Het ontbreken van citymarketing. Het is nodig om dat nu op te
zetten om de leegstand in het Ei aan te pakken.

Uit te voeren door

Citymarketing afdeling vanuit of gevestigd in het gemeentehuis

Stappenplan

1. Citymarketeer aanstellen.
2. Na benoeming moet deze direct starten met het maken van
een BidBook (overzicht van wat Doetinchem te bieden heeft).
3. De citymarketeer moet met dit boek het land in, om
ondernemers enthousiast te maken voor Doetinchem.
4. Investeren in loyaliteitsmanagement.

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Inrichten van social media, website, glossy, film. Dit allemaal om
Doetinchem op de kaart te zetten.
Daarnaast moet er een bureau ingericht worden met stagiares
van het HBO die tijdens hun afstudeeropdracht kunnen
meewerken aan de citymarketing van Doetinchem.
Gemeente:
Andere partijen:
• Opstartbudget
• Stagiaires
• Faciliteren (vanuit het
• Inbreng andere
gemeentehuis) max. 3 jaar.
plannen voor het
• Daarna evaluatie en moet het in
maken van een
principe zelf supporting zijn door
BidBook
middel van loyaliteitsmanagement.

Wat levert het op

Een vol centrum van de Achterhoek. Meer winkels waardoor we
meer bezoekers mogen verwelkomen, die langer in de binnenstad
blijven en meer uitgeven, waardoor het gunstiger is voor winkels
en horecazaken om zich in Doetinchem te blijven en te vestigen.

Bevorder het ondernemerschap
- Overkappen winkelstraten Werkgroepleden:
Chris Derksen (Vz.) // Harry Laan // Harry Louissen // Gerrit Sachtleven (Vz.)
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Omschrijving
Beoogd resultaat
en doel

De winkelstraten van Doetinchem bij verschillende
weersomstandigheden een goed klimaat bieden door een vrij
van de gevel staande overkapping van de Hamburgerstraat, met
transparante zonnepanelen op de kap.
Sfeer en comfort verhogen bij alle weersomstandigheden.
Verbetering van de concurrentie positie van Doetinchem als
winkelcentrum.

Urgentie

Het beperken van de weersinvloed kan een positief effect hebben
op het aantal bezoekers van Doetinchem.

Uit te voeren door

Gemeente Doetinchem in samenwerking met pandeigenaren en
exploitanten.

Stappenplan

1. Foto’s van diverse winkelcentra gebruiken als moodboard
2. Draagvlak/samenwerking verkrijgen met betrokken pand- en
winkeleigenaren
3. Technisch en juridisch onderzoek
4. Uitwerken ontwerpvoorstellen en keuzes maken
5. Uitvoering- en beheersafspraken maken

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

Technisch en juridisch onderzoek: €40.000,Voorbereiden ontwerp, begroting en aanbesteding: €60.000,Uitvoeren overkapping: €1.500.000,Jaarlijkse beheerkosten: €5.000,Jaarlijkse opbrengsten uit opgewekte energie: €7.500,Gemeente:
Ontwerp, uitvoering en
onderhoud.

Andere partijen:
Nog niet bekend.

Meer bezoekers aantrekken die langer in het gebied verblijven.
Daarnaast het stimuleren van duurzaamheid en mogelijke
toename van de waardes van de panden.

Benut kansen in de openbare ruimte
- Fietsen in de binnenstad en bezoekersfaciliteiten Werkgroepleden:
Maarten Ariëns (Vz.) // Henny Bergsma // Mireille Boschker // Jels ten Pas (Vz.)
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Optimaliseren fietsverbindingen naar en rondom de
binnenstad en eventueel uitbreiden naar beperkt fietsen in het
voetgangersgebied.

Beoogd resultaat
en doel

(Fiets)bereikbaarheid van het centrum vergroten en optimaliseren
van verbindingen.

Urgentie

Niet heel hoog, het is mee te nemen met andere plannen. Vooral
de westzijde van de stad verdiend aandacht.

Uit te voeren door

Gemeente in consultatie met fietsersbond, bewonersgroepen en
ondernemers.

Stappenplan

1.
2.
3.
4.

Knelpunten inventariseren
Ontwerp
Informeren
Uitvoeren

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Ontwerp, aanleg en onderhoud: €150.000,-

Wat levert het op

• Goede logische fietsverbindingen (vanuit denkwijze fietser)
• Meer bezoekers

Gemeente:
Andere partijen:
Ontwerp, aanleg en onderhoud.
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Voorstel:
Openbaar Toilet
Omschrijving
Beoogd resultaat
en doel
Urgentie
Uit te voeren door

Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

Realiseren openbare toiletten in aanvulling op aanwezige
voorzieningen bij winkels.
Een of twee locaties goed toegankelijk voor rolstoelers:
bijvoorbeeld bij de Nieuwstad/fietsenstalling.
Hoog, er is veel vraag en behoefte aan.
• Gemeente Doetinchem.
• Horeca door middel van stickers die aangeven dat de toilet te
gebruiken is, ook voor niet-klanten. Dit is reeds in uitvoering.
1.
2.
3.
4.

Locatie keuze
Type toilet
Vergunning
Toilet plaatsen

€20.000,- - €25.000,- per locatie (toezicht) exclusief onderhoud
en reiniging. Nader uitzoeken hoe het toilet zichzelf terug kan
verdienen.
Schoonmaak en toezicht via social return deels laten financieren:
€15.000,-.
Gemeente:
Leveren, plaatsen, toezicht,
onderhoud en schoonmaak.

?

Een openbaar toilet kan leiden tot een prettiger bezoek, waardoor
bezoekers eerder geneigd zullen zijn langer te blijven (en meer uit
te geven) en vaker terugkomen.
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Beoogd resultaat
en doel
Urgentie
Uit te voeren door
Stappenplan
Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

Gezelligheid creëren door aantrekkelijke en uitnodigende
rustpunten in het centrum toe te voegen.
• Mensen langer laten verblijven
• Gevoelswaarde verhogen
• Uitbreiding met minimaal drie rustpunten
Optimaliseren van het straatbeeld.
Gemeente Doetinchem en ondernemers,
1. Locatie keuze
2. Inrichten in combinatie met groen
3. Adoptie van groenelementen mogelijk maken
Ontwerp, aanleg en onderhoud: €10.000,Gemeente:
Andere partijen:
Ontwerp, aanleg en onderhoud. Adoptie mogelijk maken.
•
•
•
•
•

Aantrekkelijk beeld
Langere verblijfsduur
Prettige omgeving/rustpunt
Gezelligheid
Gastvrijheid
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Beoogd resultaat
en doel
Urgentie
Uit te voeren door

Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

Fysieke bebording in de binnenstad en doelenverwijzing,
recreatief, vanuit verzamelpunten (parkeergarages,
fietsenstallingen, VVV etc.) Ook door beschikbaar stellen van flyers
en plattegronden.
• Vindbaarheid vergroten
• Verblijfsduur verlengen
• Doetinchem gevoel vergroten
Bewegwijzering is niet actueel en er is geen goede verwijzing van
parkeer- en OV locaties naar de binnenstad.
Gemeente Doetinchem, samen met ondernemers, het centrum
management en de VVV.
1. Ontwerpen van de uitingen
2. Locatiekeuze verwijzingen
3. Borgen onderhoud verwijzingen
€25.000,- fysieke en digitale verwijzing (ontwerpkosten en
maakkosten). Exclusief de fysieke bebording, want dit is al in
voorbereiding.
Onderhoudskosten voor actualisatie: €10.000,Gemeente:
Leveren, plaatsen, toezicht,
onderhoud en schoonmaak.
•
•
•
•
•
•

Andere partijen:
Sponsoring van ondernemers/
organisaties.

Betere vindbaarheid
Verlokken om de stad te bezoeken
Ontdekken verborgen parels in de stad
Langere verblijfsduur
Dagje Doetinchem wordt gewoon
Een tevreden en goed geïnformeerde bezoeker
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Voorstel:
Fietsparkeren
Omschrijving

Beoogd resultaat
en doel
Urgentie
Uit te voeren door

Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

Meer fietsvakken in de binnenstad maken, om het fietsparkeren
beter te organiseren in de binnenstad. Daarnaast een uitbreiding
van de grotere parkeerplaatsen rondom het Ei, met een groene
inpassing.
Nette uitstraling en minder overlast van slingerende fietsen.
Aantrekkelijk maken om met de fiets de stad in te komen.
Faciliteren om de fiets meer te gaan gebruiken.
Overlast van slingerende fietsen beperken/tegengaan.

Gemeente Doetinchem.
1. Locatie keuze > D-Toren, fietsbrug/flaneersteiger, Heezenpoort,
kleine locaties in de binnenstad.
2. Materiaalkeuze
3. Uitvoering
4. Beheer en onderhoud.
Ontwerp, aanleg en onderhoud: €100.000,Jaarlijks onderhoud: €5.000 - €10.000,Gemeente:
Leveren, plaatsen, toezicht en
onderhoud.
Net straatbeeld, betere uitstraling en de fietsvriendelijkheid wordt
vergroot.

Benut kansen in de openbare ruimte
- Toekomst organisatie parkeren Werkgroepleden:
Hans ter Beest // Patrick Bouwman // Evert Bovens // Mark Cornelissen // John van der Linden
Wim Regenspurg // John Rutten // Remko Teunissen // Rob Voorhuis // Erna Wientjes (Vz.)

Voorstel: Parkeren Promoten parkeren
Omschrijving

Parkeren in Doetinchem is dichtbij, niet duur, voldoende aanbod.

Beoogd resultaat
en doel

Betere verdeling van bezetting, betere bezetting van de
parkeergarages. Verhogen van bekendheid en de mogelijkheden
voor het parkeren in en rondom de binnenstad.

Urgentie
Uit te voeren door
Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)
Wat levert het op

Bezoekers optimaal informeren.
Gemeente Doetinchem in samenwerking met ondernemers.
1. Communicatieplan opstellen, ook voor buiten Doetinchem.
2. Folders laten maken, social media opstarten en matrixborden
gebruiken.
Communicatieplan en uitvoering: €20.000,Gemeente:
Communicatie.

Andere partijen:
Werkgroep en ondernemers.

Betere bezetting/verdeling en grotere bekendheid van de
parkeergarages.
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Omschrijving
Beoogd resultaat
en doel

Vanuit de Burgermeester van Nispenstraat zowel links, als rechts-af
de Hofstraat in mogen rijden.
Verbeteren van de ontsluting voor uitgaand verkeer door het
maken van een logische route.

Urgentie

Betere bereikbaarheid.

Uit te voeren door

Gemeente Doetinchem.

Stappenplan

1. Overleg met Arriva (ivm busverkeer door Hofstraat)
2. Infrastructurele aanpassing onderzoeken
3. eventueel VRI aanpassen

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Onderzoek: €20.000,-

Wat levert het op

Logische routes en een snellere ontsluiting.

Gemeente:
Ondersteunende diensten,
financiering en beheer.

Andere partijen:

Voorstel: Parkeren id
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Omschrijving
Beoogd resultaat
en doel
Urgentie
Uit te voeren door
Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)
Wat levert het op

Gele kaart bij parkeertijd overschrijding (eenmalig, dit wordt
geregistreerd; actiegewijs). De gele kaart wordt gecombineerd
met een gratis kopje koffie bij het volgende bezoek.
Gastvrijheid vergroten en samen uitdragen.
Zie hierboven.
Gemeente Doetinchem in samenwerking met ondernemers.
1. Drukwerk met positieve parkeertips
2. Goede werkafspraken
3. Afstemming ondernemers
Drukwerk, koffie en promotie: €20.000,Gemeente:
Communicatie.

Andere partijen:
Werkgroep en ondernemers.

Positieve beleving. Beter visitekaartje van de stad en mensen zijn
eerder geneigd terug te komen.

Voorstel: Parkeren f
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Omschrijving

In de groene zone een dagtarief van 4 euro instellen. Uitrijkaarten
voor de Amphion parkeergarage beschikbaar maken voor
ondernemers.

Beoogd resultaat
en doel

De maatregelen zullen leiden tot een langer verblijf, mensen gaan
rustiger de stad in omdat ze niet voor een bepaalde tijd hebben
betaald. De beleving zal positiever zijn.

Urgentie
Uit te voeren door
Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Wat levert het op

Meer bezoekers verwelkomen.
Gemeente Doetinchem in samenwerking met ondernemers.
1.
2.
3.
4.

Inregelen van apparatuur
Aangeven van groene zones
Samen uitdragen en promoten
Communicatie

Gederfde inkomsten: €65.000,Uitrijdkaarten: €12.000,Gemeente:
Ondersteunende diensten en
financiering.

Andere partijen:

Meer bezoekers, wat kan leiden tot meer inkomsten. Een
positievere beleving van de binnenstad. Een langer verblijf dat
gunstig is voor retail en horeca doordat men meer zal uitgeven.

Overkoepelend - Evenementen
Werkgroepleden:
Patrick Berendsen // Domien ten Berge // Rob Bulte // Remco Chervet // Hans Peter Helder
Gerard Jansen (Vz.) // Raoul de Leeuw // Wim Maatman // Ariëlle Metselaar // Paul Pattijn
Goof Pontier // Joop Sars // Jos Tiemessen // Robby Welling // Gino van Zolingen
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Voorstel: In
voor organisatoren
Omschrijving

Beoogd resultaat
en doel

Urgentie

Uit te voeren door

Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Instellen van een centrale Evenementen Desk waar organisatoren
van evenementen snel en helder geïnformeerd worden over de
randvoorwaarden voor het verkrijgen van vergunningen c.q.
subsidie voor het organiseren van evenementen.
Voor nieuwe en bestaande organisatoren de weg plaveien
naar snel en soepel organiseren van evenementen. Het
stimuleren van kwalitatieve evenementen die aansluiten bij het
gewenste profiel van de binnenstad. Het stimuleren van lokale
initiatieven boven commerciële externe partijen. Onderlinge
afstemming mogelijk maken van evenement op de kalender,
zodat er evenwichtigheid bestaat door het hele jaar heen. Het
afstemmen van evenementen op de juiste locatie. Het vergroten
van de bekendheid van Doetinchem als evenementenstad en
aantrekkelijke vestigingslocatie.
Hoog. Actueel voorbeeld: de Parkparade kiest spontaan een
nieuwe datum waardoor andere evenementen in het gedrang
komen, dan wel afhaken.
Gemeente Doetinchem en projectgroep op basis van
gelijkwaardigheid.
Gemeenten: formulering en vergunningentraject.
Evenementenportaal: als sturende noodzakelijke stap die
genomen moet worden in het vergunningenbeleid.
1. Actualisatie van het Evenementenbeleid
2. Uitgangspunten voor subsidie definiëren en bekend maken
3. Evenementenportaal instellen en opnemen in het
vergunningentraject
Binnen 3 maanden een helder evenementenbeleid
Openbaarmaking zoals bij de gemeente Lelystad (onderdeel van
de gemeentelijke website: http://www.lelystad.nl/evenementen).
Gemeente:
Andere partijen:
• Menskracht: vakambtenaren
• VVV
• Website aanpassing
• City Management
• Heldere criteria in overzichtelijk
• Cultuur Kwartier
stappenplan
• Projectgroep
• Overleg met organisatoren
• Lokale evenementen
• Budget om andere
organisatoren
voorbeeldsteden te bezoeken
• Website aanpassing: €5.000,• Excursies naar voorbeeldsteden:
€5.000,• Overleggelegenheden: €500,-
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voor publiek
Omschrijving

Doetinchem heeft een professioneel centraal portaal nodig voor
het promoten van ALLE evenementen. Naast het organiseren van
evenementen is het van groot belang deze ook te promoten via
internet, Social Media, Apps, print, radio en tv-commercials, flyers,
kranten en verspreiding. En geluidswagen.

Beoogd resultaat
en doel

Meer promotie, meer bekendheid, meer werving, meer bezoekers
Doetinchem profileren als dé Evenementen Stad van de
Achterhoek

Urgentie

Hoog! Op dit moment is het een allergaartje. We zijn niet vindbaar.
Te weinig zicht op overlap van evenementen op kalender (datum,
locatie). Zonder overleg zitten de evenementen elkaar in de weg.

Uit te voeren door

Stappenplan

Projectgroep en vakambtenaren op basis van gelijkwaardigheid
1.
2.
3.
4.

Goede opdrachtomschrijving maken
Gebruik maken van bestaande netwerken
Opdracht verlenen aan een PROFESSIONELE organisatie
Bekendmaking bij evenementenorganisatoren: opnemen in
vergunningstraject dat de organisatoren VOORAF contact
hebben gehad met dit Evenementen Portaal

Geef de projectgroep de opdracht tot het vinden van een
geschikte PROFESSIONELE organisatie. Stel budget beschikbaar
voor oprichting en exploitatie van dit portaal. Neem contact met
dit portaal dwingend op in het vergunningentraject

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Gemeente:
• Betrokkenheid in
projectgroep
• Kennis van huidige stand van
zaken
Budget:
• €30.000,- opstartkosten
(website, faciliteiten, salaris,
huur, promotiekosten)
• €30.000,- jaarlijks voor
exploitatie (0,5 FTE plus huur
en promotiekosten)

Andere partijen:
• VVV
• City Management
• Cultuur Kwartier
• Projectgroep
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Beoogd resultaat
en doel

Urgentie
Uit te voeren door

Stappenplan

Wat is er nodig
(geld/menskracht/
kennis etc...)

Meer onderzoek naar extra mogelijkheden budget (Europa,
Provincie, Euregio)
Meer budget vrijmaken voor bestaande én nieuwe evenementen
Maatwerk per evenement mbt subsidieverstrekking.
Onderscheidend vermogen vergroten van Doetinchem als
dé evenementenstad van de Achterhoek. Meer bieden voor
bezoekers en bewoners. Koester de gekken die de nek uitsteken
Meer reuring in de stad, meer bekendheid, meer toerisme, meer
ondernemersschap, meer winkelend publiek, meer winkels in de
binnenstad.
Hoog. Evenementen haken af of komen niet van de grond.
Vergelijk het budget van Deventer: 3,5 miljoen over 98.000
inwoners, waarvan 40% vanuit de provincie. Goede wervende
evenementen kosten nu eenmaal geld.
De gemeente en project op basis van gelijkwaardigheid
1. Inspiratie ophalen uit andere steden
2. Andere inkomsten werven, provinciaal, Europees, Euregionaal, fondsen,
etc.
3. Evenementen organisatoren vertellen dat er meer budget voor handen is.
4. De oogst tot nu toe aan nieuwe evenementen is:
Beleef de Achterhoek: Doetinchem Jaarmarkt, Culinair Doetinchem,
Duurzaam Doetinchem
Publiekstrekkers: Lichtkunstroute, Huiskamer Kleinkunst Festival in lege
winkelpanden, om de 5 jaar een landelijk evenement waarvoor gespaard
kan worden, sportieve evenementen
Evenementen tijdens openingstijden: Trampoline Festival, Dino Festival,
Oude Poorten herbouwen met flessenkratten, Virtuele Stad
Horeca Binnenstad: Jazz en Blues festivals, Poëziefestival, Stand Up Comedy
avonden
Oude IJssel en de Bleek: Waterlicht en fontijn festival, Taptoe op de Bleek,
Regatta Maxima en Klassiek Concert bij de Walmolen

Verhoog het budget voor evenementen!
Zoek mogelijkheden tot aanvullende geldstromen.
Gemeente:
Andere partijen:
Extra budget (bovenop het huidige)
• Projectgroep
voor evenementen in 2016: €30.000,• Organisatoren
Spaarpot van €50.000,- per jaar voor
• Subsidiekenners
eens in de 5 jaar Evenement van
• Provincie
nationale allure
• Rijk
Vanaf 2017: jaarlijks verhoging van het • Euregio
budget van €60.000,- jaarlijks.
• Europa
Steun in netwerk en kennis bij het
• fondsen
vergaren van extra geldstromen

