
BIJLAGE

Stelling 1 Het gaat prima in de binnenstad. Het is er gezelling, het is veilig. Vooral niets in afspraken en regels veranderen.
goed/slecht idee, omdat … pluspunten minpunten steuners bezwaarmakers realisatie van het idee

tafel 1 Geen goed idee.

Het is gezellig. Er is reuring. 

Het is er soms veilig. Door 

de week ma. t/m vrij. gaat 

het redelijk.

Geluidsoverlast. Snelheidsovertredingen 

auto. Parkeeroverlast. Glascontainers 

legen, 's ochtendsvroeg door de horeca. 

Fietsrouting. Autorouting. Laden- 

losplaatsen. Te veel overlast vooral op 

vrijdag- en zaterdagnacht. X X

Op dit moment hoeft er geen verandering plaats te vinden. Het 

is veilig en gezellig in de de binnenstad. De verlichting aan de 

Walstraat mag feller ingesteld worden; het is daar te duister. 

Oplossingen: calamiteitenverlichting doortrekken; lampen feller 

laten branden.

tafel 2

50% goed idee, 50% geen goed 

idee.  Sommige afspraken zijn 

niet duidelijk. Op sommige 

casussen geen beleid aanwezig. 

Veiligheid; 's avonds meer 

blauw op straat. Weinig inbreng 

ondernemers/bewoners. 

Hopelijk blijft het niet tot hoor 

en wederhoor! Weinig 

instructie "handhavers".

Veel evenementen. 

Diversiteit in evenementen. 

Voldoende horeca. 

Voldoende politie aanwezig.

Ja, verandering komen. Droge horeca 

eerder sluiten: 04.00 uur is een mooie 

tijd.

Gemeente. 

Horecaondernemers. 

Omwonenden en 

burgers.

Geen bezwaar, maar je kunt 

sluitingstijden verruimen. 

Wel openstaan voor 

veranderingen indien nodig 

en zonodig regels 

veranderen/aanpassen. Niets aan veranderen.

tafel 3 Eens.

Wat goed gaat vasthouden. 

Wat minder gaat verbeteren. 

Dat geldt voor alle partijen 

zowel gemeente, horeca, 

politie en bewoners. 

Voordurend in gesprek om 

puntjes op de I te HOUDEN. 

Eens, maar veiligheid is voor 

verbetering.

Meegaan met verandering landelijke 

vernieuwende trends. Verbetering is 

altijd mogelijk. Regels, versoepeling, dan 

misschien nodig. Klopt.

Is afhankelijk van wie het 

aangaat. Als het veranderd 

zou worden dan helder, een 

eenheid. Fietsenstallingen realiseren is een must. Handhaven!

tafel 4

1. Prima in de binnenstad, nee: 

ga leegstand tegen. Verlaag de 

belastingen. 2. Zeker veilig en 

gezellig, bewaak dit. 3. De 

wereld verandert, meegaan 

1. Tegen leegstand zeker 

EENS. Binnenstad wordt er 

niet leuker en gezelliger op. 

2. Veiligheid staat op nr. 1. 3. 

Eens, ga mee met de tijd.

Openingstijden moeten anders. Kijk 

bijvoorbeeld naar andere steden 

daardoor voorkom je trammeland op 

straat, omdat als ze niet meer 

binnenkomen blijven hangen.

Horecaondernemers, 

winkeliers, bewoners.

Bewoners (aantal) willen 

graag beperkingen om het 

woongenot te verhogen.

Situaties veranderen door bijvoorbeeld nieuwe landelijke 

wetgeving of er komen nieuwe horecagelegenheden bij. 

Afspraken en regels moeten hier op aangepast kunnen worden!



Stelling 2 De late sluitingstijden van cafés en nog latere sluitingstijden van loketverkoop, zijn de belangrijkste oorzaak van de overlast. 

Doordeweeks moeten cafés en loketten om 00.00 uur sluiten.
goed/slecht idee, omdat… pluspunten minpunten steuners bezwaarmakers realisatie van het idee

tafel 1

Geen goed idee. Doordeweeks is 02.00 

uur voor horeca en 02.30 uur een 

geschikte eindtijd. Er is geen overlast 

doordeweeks. Overlast 90% weekend. Doordeweeks rustig.

Als je om 00.00 uur sluit gaat dat 

ten koste van omzet. De onrust 

rond die tijd neemt toe. Er 

komen minder mensen naar 

Doetinchem. X horeca

Alles altijd tot 02.00 uur open. En dan geen loketverkoop, 

maar binnen bestellen.

tafel 2

Geen goed idee. Beperkt de vrijheid van 

ondernemen. Verkort de tijd om omzet 

te generen. Draagt niet bij aan een 

gastvrijgevoel. Als hoofdstad van de 

Achterhoek moet je groter denken en 

geen bekrompen regels invoeren. 

Doordeweeks is er geen overlast, dus 

waarom beperken. Niet mee eens -> 

doordeweeks is er geen overlast. 

Geluidsoverlast wordt veroorzaakt door 

het uigaanspubliek, dat is zonder 

loketverkoop ook zo, en is niet anders 

geweest. 

Late sluitingstijden moeten 

blijven bestaan -> 

café/restaurant. Splitsen 

loketverkoop -> overlast 

JA.  De stelling café 00.00 

uur sluiten -> NEE. 

Specificeren -> terras -> 

café -> loket -> 

restaurant. 

Loketverkoop zorgt voor hoge 

concentratie in de openbare 

zone. Hoge concentratie lijdt tot 

irritaties bij "beschonken" 

horecagebruikers, wat weer tot 

overlast zorgt. 

Steun van 

gemeenteraad. 

Sluitingstijden 

droge horeca 

04.00 uur. Loket 

sluiten. Geen 

loketverkoop 

meer. X

Doordeweeks weinig overlast. 00.00 uur sluiten hoeft niet. 

Loketverkoop is zorgelijk. Brengt veel herrie in het 

weekend.

tafel 3 Deel 1 oneens, deel 2 eens.

Oneens. Spreiding 

openingstijden (zelf 

bepalen) Geeft minder 

pieken en overlast bij 

loketten. Doordeweeks 

vroeg: eens.

Minder regels ten behoeve van de 

tijden. Alle dagen hetzelfde; 

bijvoorbeeld 02.00 uur horeca, 

03.00 uur eten, 04.30 uur 

nachtvergunning. Niet eens.

Steun door de 

horeca die 

gebruik maakt van 

de latere 

openingstijden en 

deel van de 

bezoekers.

Bewoners zijn de bezwaarmakers 

tegen de late sluitingstijden.

Steun ondernemers: loketverkoop in (binnen) de 

horecagelegenheid. MB: uitgaan doe je in het weekend.

tafel 4

Niet mee eens, openingstijden zal daar 

niet aan veranderen. Gewoon zo laten. 

Eerder sluiten niet wenselijk, gedrag van 

publiek is lastig beinvloedbaar.

Eens, pak retournerende 

overlast aan. Wat is 

overlast?

Mensen die na sluitingstijd 

nergens meer binnenkomen 

blijven buiten "hangen" en 

veroorzaken overlast. Overlast 

beperkt zich op de plekken waar 

gegeten kan worden. Het publiek 

van doordeweeks veroorzaakt 

vaak geen overlast. Dit is 

doorgaans een oudere en 

verantwoordelijke groep mensen.

Gemeente, 

politie. Dtc wil 

evenementenstad 

zijn, laten we dat 

dan ook zijn! Laat 

het leven.

Buurtbewoners, we gaan met de tijd 

mee, daarom verruimen. Je maakt de 

keuze om in de stad te wonen. 

Samenwerking -> pool van 

beveiligers + syppooster. Uitbreiding 

verantwoordingsgebied 

horecaondernemer bv. hele 

Grutstraat breed.

Grootste overlastgever is niet de horeca, maar dat is de 

kerk en de bladblazers van gemeente Dtc! Of 6 weken 

hetzelfde cd-tje bij de ijsbaan! Sluiten op andere tijden is 

verplaatsen van probleem. In de weekenden ander publiek 

dan door de week. Gedrag van het publiek is grotendeels 

oorzaak van de overlast. Sluitingstijden zijn een kader. 

Indrinken -> laat naar de horeca. Voordeliger-> matige 

consumptie gedrag.



Stelling 3Horeca en evenmenten horen in de binnenstad. Ze dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Doetinchem.

 Je moet horeca en evenementen dan ook geen beperkingen opleggen.
goed/slecht idee omdat.. pluspunten minpunten steuners bezwaarmakers realisatie van het idee

tafel 1

Klopt, wel beperkingen: stad vol 

fietsen. Meer politie moeten in de stad 

- ook in straatjes er achter.

Levendigheid in de stad. Beperkingen 

opleggen in de vorm van 

vergunningen om geluidsoverlast te 

voorkomen. 

Overlast fietsen. Dronken 

lui. Plassen en spugen op 

huizen en winkelruiten.

Horeca; bezoekers en 

uitbaters.

Omwonenden i.v.m. herrie 

en overlast. Winkeliers. 

Zorginstellingen. 

Beveiligers/handhavers.

Is al gerealiseerd. Beperking: Discotheken buiten centrum en 

zeker niet op stadsfeest in Grutstraat.

tafel 2

Mee eens dat horeca in de binnenstad 

horen, maar je moet wel duidelijke 

afspraken maken. Niet helemaal -> is 

te zwart-wit. Beperkingen hebben ook 

een functie aangaande woonplezier.

Biedt ondernemer vrijheid van 

ondernemen. Biedt evenementen 

meer kansen. Trekt wellicht nieuwe 

evenementen aan. 

Horeca zeker aan regels! 

I.o.m. bewoners, gemeente 

en ondernemers. 

Evenementen deels in 

binnenstad omdat locale 

ondernemer weinig 

meedeelt in omzet. Je houdt 

overlast van 

horeca/evenementen-> enig 

risico bewoners. 

Horeca. Organisatoren. 

Bezoekers stad 

Doetinchem. 

Gemeente Doetinchem 

en politie. 

Buurtbewoners. Millieu-

organisaties. 

Politie/handhavers. 

Geen beperkingen opleggen! Voorbeeld Arnhem. Vrije 

sluitingstijden. Zo hou je ook mensen binnen! Ook kans op 

minder overlast.

tafel 3

Ja, echter goed aangeven waar de 

binnenstad stopt. Welke evenementen 

(alles kan niet in de binnenstad). Ja, 

grotendeels eens. Redelijke / zo min 

mogelijke beperkingen.

Mee eens, echter goed aangeven wat 

is het centrum. Welke evenementen, 

niet alles kan in de binnenstad: 

hardcore-metal.

Beperken dat hele grote 

evenementen voor 

veiligheidsproblemen 

zorgen. 

Gemeente (subsidies), 

bewoners, bezoekers, 

winkeliers (balans 

horeca).

Geen, wel regelgeving en 

vergunning.

Heldere regels en afspraken. Inzichtelijk voor iedereen. Tijdig 

duidelijkheid geven, soort evenement. 

tafel 4

Ja, evenementen horen in de stad. 

Beperkingen in zekere zin, ivm andere 

ondernemers/bewoners "samenspel".

Gezelligheid. Hogere omzet voor 

horeca. Werkgelegenheid.

Voor aantrekkelijkheid, geen 

beperkingen. Niet te grote 

evenementen in binnenstad 

houden.

Gemeente Dtc, OVD, 

hulpdiensten, 

bewoners, bezoekers, 

organisaties.

Bewoners, overheid, 

hulpdiensten.

Betere communicatie vanuit de gemeente! (blij dat Esther Geerligs 

er is). Eerder antwoord op vragen. Zodat horecaondernemers 

eerder iets kunnen aankondigen. Geen beperkingen opleggen.



Stelling 4Politie en handhavers zijn er niet om het publiek in de hand te houden. Dat is een verantwoordelijkheid van de horeca-ondernemers. 

Horecaondernemers die die taak niet serieus nemen, moeten stevig aangepakt. Desnoods moet de zaak tijdelijk worden gesloten.
goed/slecht idee, omdat … pluspunten minpunten steuners bezwaarmakers realisatie van het idee

tafel 1 Beiden verantwoordelijk.

Korte lijnen tussen politie, 

portiers en 

horecaeigenaars.

Het is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om een 

bruisend/levendig uitgaansklimaat te 

creeeren. X X

De politie en handhavers zijn voor de openbare 

orde. De horecaondernemers zijn ook 

verantwoordelijk voor de veiligheid en openbare 

orde rondom hun zaak. Daar kun je ook op 

handhaven en sancties op zetten. Zie ook de 

drugsnota.

tafel 2

Eens (ondernemers), eens 

(stevig aangepakt), eens (zaak 

sluiting drukmiddel). Politie-

handhavers mede 

verantwoordelijk. 

Niet mee eens! 

Gezamenlijke taak vind ik 

een betere optie! Dan 

komt het ook niet zo ver. 

Ondernemers kunnen 

niet/mogen zo worden 

gestraft.  Niet mee eens! Is 

een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

Hoeft niet zo ver te komen 

als er handhaving wordt 

Zorgt voor extra kosten horeca. 

Alle verantwoordelijheid bij horeca, 

terwijl openbare orde 

verantwoordelijkheid van overheid 

is. 

Politie/handhavers 

beloven wel te steunen.

Horeca ondernemers straffen -> 

absoluut!  Wanneer er niet aan de 

afspraken wordt gehouden.

In overleg is veel mogelijk. Overleg horeca en 

handhaving/politie. Echter blijft handhaving 

verantwoording van de beleidsmakers voor de 

openbare zone. In de horecazaak zelf is de 

ondernemer verantwoordelijk. Ondernemer moet 

niet gestraft worden voor "overlast" in de openbare 

zone. 

tafel 3 Eens.

Verantwoording voor 

horeca en dan indien goed 

overleg met overheid. 

Verantwoordelijkheid voor 

beide partijen die goed 

verloopt.

Binnen: verantwoordelijkheid 

ondernemer. Buiten: 

verantwoordelijkheid openbare orde 

(= politie).

Horecaondernemers. 

Politie en handhavers. 

Gemeente.

Horecaondernemers. Politie en 

handhavers. Bewoners.

Oplossing: Horecaconvenant. Regelgeving 

duidelijker. Optreden bevoegd gezag.

tafel 4

Oneens. Politie en handhavers 

zijn verantwoordelijk voor de 

dingen die op straat gebeuren. 

Wij als horecaondernemers zijn 

verantwoordelijk voor de dingen 

die binnen gebeuren. Wij 

hebben geen ogen op straat. 

Klanten die bij ons weg gaan, 

daar wordt voor gezorgd (bv. 

taxi bellen). Sanctie van tijdelijk 

sluiten, dat werkt niet! De 

verantwoordelijkheid ligt bij de 

mensen zelf. Taxi bellen.

Uitbaters zijn geen objectieve 

handhavers. Uitbater heeft dubbele 

belangen. 

Ondernemers, gD, 

Politie. X

Realisatie? Huidige regelgeving is helder. Horeca 

moet zorgen voor zijn gasten, maar wel in alle 

redelijkheid. Men kan niet verantwoordelijk zijn 

voor problemen die aan het eind van de straat 

ontstaan. Samenspraak tussen horeca, handhaving 

en hulpdiensten absoluut noodzakelijk! Terras is 

onderdeel van de horecagelegenheid en dus 

verantwoordelijkheid van de ondernemer. De 

verantwoordelijkheid van de ondernemer is niet 

grenzenloos (openbare weg). Buiten de zaak is de 

verantwoording voor de politie. In de zaak voor de 

eigenaar + terras. Ligt aan de situatie. Samen in 

overleg is het beste.



Stelling 5Een bruisende binnenstad is prima, maar zorg dan ook voor voldoende fietsenstalling in de omgeving.
goed/slecht idee, omdat ... pluspunten minpunten steuners bezwaarmakers realisatie van het idee

tafel 1

Mee eens. Geen goed idee; je hebt 

niet alleen fietsen. Een bruisende 

stad is van meerdere factoren 

afhankelijk. 

Zijn voldoende 

fietsenstalling; echt niet!!!

Mensen willen toch zo dicht mogelijk bij 

winkels/uitgaansgebied. Stalling ver weg 

helpt dan niet.

Hulpverleners. Buurtbewoners. 

Horeca. Stappend publiek.

Gemeente moet luisteren naar mensen (bewoners) 

van de binnenstad.

tafel 2

Idee is goed. Over de uitwerking 

valt veel te zeggen. Huidige situatie 

zorgt voor overlast/vervuiling: 

reguleren/bewaken (denk aan 

overlast door vernieling/vervuiling); 

spreiding van officiele fietsen 

stalplaatsen -> spreiding van 

overlast.

Er moeten meer 

fietsenstalling komen bij 

de toegangswegen naar 

binnenstad. Dit zal de 

overlast verminderen.

Mee eens! Is er ook een onderzoek gedaan, 

waar en hoe werking ervan.

Horeca. Evenementen. 

Bewoners. Politie. Bezoekers 

binnenstad. X

Ondergrondse fietsenstalling. Betere handhaving op 

fietsparkeren in de stad.

tafel 3

(On)eens, langer open blijven en 

wat meer do. vrij. zat.

< Fietsenstallingen, 

langere openstelling. 

Effect-> fietsers op 

straat. Uitbreiding op 

drukke dagen en 

avonden. 

Neg: Prijskaartje! Wie gaat dat betalen? Als 

de consument/bezoeker dat moet doen, 

worden de fietsen overal gedropt. Als de 

gemeente betaald, betaald ook eigenlijk de 

burger die niet op stap gaat!

Bewoners, stadhouder, 

bezoekers. Winkeliers. Burger -> geld.

Zou goed zijn om wat meer bewaakte P plaatsen te 

hebben en dan do. vrij. zat. open tot bv. 03.30 uur. 

tafel 4

Eens met de stelling: extra / 

voldoende fietsenstalling is altijd 

verstandig. De vraag is wel waar? 

Waar zit nu de overlast? Is die er 

wel? Toegang met een fiets is altijd 

beter als volle parkeerplaatsen. 

Eens, fietsenstallingen wel 

langer los, ook 's nachts 

zo voorkom je ook 

diefstal. Waar… 

Grutstraat, Korte 

Kapoeniestraat.

Bewaakte fietsenstalling 's nachts en bij 

evenementen, langere periode. Meer 

voorzieningen in het horecagebied (kies). Gemeente Dtc. Bewoners in de buurt van! Zorg voor een kostenloze, veilige omgeving.



Parkeerlijst
1 Geen fietsproef in de binnenstad.

2 Moet het loketverkoop later open dan de natte horeca?

3 Er zijn maar ongeveer 100 personen nog aanwezig om 03.30 uur

4 Uitbreiding melding incidentele evenementen (artikel 4:3) geluidsoverlast, naar bijvoorbeeld 24x in plaats van 12x -> aantrekkelijk voor de binnenstad

5 Uitbreiding verantwoordingsgebied horeca

6 Ondernemen: bijvoorbeeld pool van beveiligers, gezamenlijk

7 terrassen ma. Tot en met do. Tot 00.00 uur, waarom niet tot 02.00 uur.Terrassen ma. tot en met do. tot 24.00 uur, waarom niet tot 02.00 uur

8 Te druk/gevaarlijk kruispunt Kapoeniestraat/Grutstraat
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Kernpunten/bevindingen/leuke, nieuwe, verrassende uitkomsten.
Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3 Tafel 4

Handhaving Loketverkoop moet stoppen! Preventief: camera's en jeugd toezichthouders Eerder sluiten is goed maar dan moet dit landelijk

7 dagen per week tot 02.00 uur terras Zaak mag open blijven "Droge Horeca" Meer (bewaakte) fietsenstallingen Maak het toegankelijker voor bezoekers en gasten van Doetinchem

03.00-05.00 uur overlast in het weekend Discussie over sluitingstijden Meer taxi-vervoer (nacht) Verdeel belastingen over meerdere jaren bij startende ondernemers

Fietsparkeeroverlast do. avond Camera toezicht!

Kruising Kapoeniestraat/Grutstraat/Walstraat gevaarlijk (zie parkeerlijst)

P bij Brothers (overlast)



Ideeen/korte samenvatting
Ideeen/sluitingstijden Overlast Beleid Handhaving/toezicht/controle/verantwoordelijkheid

Cameratoezicht geluid 

Algemeen: maak duidelijke en heldere regels, welke 

snel gewijzigd/aangepast kunnen worden door 

"landelijke / lokale ontwikkelingen". Leg daarbij niet 

te veel beperkingen op, maar maak wel duidelijk waar 

de verantwoordelijkheden liggen en tot welk gebied. meer blauw (ook straatjes erachter)

Geen loketverkoop! Droge horeca geen sluitingstijd. parkeren (voornamelijk fietsen / P Brothers) handhaven, helder en duidelijk

Jeugdtoezichthouders in het weekend (03.00-05.00 u.) samenwerking politie, horeca en handhaving

Terras 7 dagen per week tot 02.00 uur.

loketverkoop -> publiek blijft hangen (binnen 

bedienen)

horecagebied duidelijk aangeven evenals het evenemententerrein als 

er een evenement plaatsvindt in de binnenstad

Inzet gecertificeerde toezichthouders gezamenlijk vervuiling (plassen/spugen)

Verantwoordelijkheid: binnen de horecainrichting en op het terras -

> horeca, openbare ruimte -> politie

Belastingvoordeel startende ondernemers / tegengaan 

leegstand

klinken van de kerkklokken (buiten de reguliere 

diensten)

Sluitingstijden helemaal loslaten bladblazer van de gemeente

Meer fietsenstalling (bewaakt / toegangswegen) Muziek ijsbaan, niet te hard/eentonig

Meer taxi vervoer Glas deponeren/glascontainers niet te vroeg 

Uitbreiding incidentele festiviteiten (24 ipv 12) Laden en lossen

Doordeweeks rustig

Communicatie Overig

Goed en snel communiceren en ook meer met 

alle partijen Onveiligheid verkeerspunten (zie parkeerlijst)

Verlichting aanpassen Walstraat (feller/doortrekken 

calamiteitenverlichting)

Goede balans evenementen - horeca (niet 

beperken/wel kijken wat geschikt is/elkaar goed 

informeren)


