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‘Betrek de Oude IJssel bij de binnenstad’ is een van de hoofdopgaven voor de binnenstad 
van Doetinchem. Een bijzonder projectteam bestaande uit bewoners, ondernemers en 
ambtenaren van gemeente en waterschap heeft met veel enthousiasme en inzet aan deze 
opdracht gewerkt.
Vanuit het waterschap was het ons een genoegen om ons steentje bij te kunnen dragen in 
menskracht en expertise. Het resultaat van dit proces van co-creatie legt uw college aan de 
gemeenteraad voor. Bij dit mooie resultaat staat het waterschap samen met u graag stil.

De uitwerking laat zien dat de ambities en waarden vanuit de overheid en wensen uit de 
samenleving prachtig samenkomen. De belevingswaarde van de Oude I Jssel neemt toe; 
water als drager van een sprankelende leefomgeving. Tevens is er oog voor behoud en 
versterking van ecologische waarden, de vaarwegfunctie en de waterhuishoudkundige 
functie. Ambities op het gebied van duurzaamheid en energie krijgen een prominente plek.

Het inrichtingsplan is een plan op hoofdlijnen. Wij beschouwen het als een kader voor 
verdere uitwerking en uitvoering. Een kader dat richting geeft maar ook nog ruimte laat voor 
inzichten, kansen en beperkingen die tijdens de uitwerking naar voren komen.

Bij de uitwerking en uitvoering van het plan levert het waterschap graag weer zijn bijdrage. 
Onze organisatie heeft veel expertise en ervaring op alle water gerelateerde thema's, maar 
ook op het gebied van ecologie, energie en educatie. Deze kennis stellen wij u graag ter 
beschikking.
Tegelijkertijd bespreken we graag met u op welke wijze wij verder nog kunnen participeren 
in dit project met als doel om onze gezamenlijke ambities te versterken of versnellen.

Wij zien de verdere stappen met vertrouwen tegemoet en treden graag met u in overleg over
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de invulling van onze samenwerking. 

Met vriendelijke groet,

ir. R.B.M. Immink 
manager Waterbeheer
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