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1. TERUGBLIK
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1.1

Werken aan een
vitale binnenstad
Zorg voor een vitale en aantrekkelijke bin-

Mensen geven onze stad betekenis onder andere

nenstad, dat was de maatschappelijke opgave

door mee te doen aan de uitvoering van de   

waartoe dit gemeentebestuur opdracht gaf.    

opgaven. Meerdere gemengde teams dragen

Tegelijk was het de aanzet om op een andere

hun steentje bij aan de ontwikkeling van onze

manier aan de slag te gaan, niet als overheid

stad.

boven partijen, maar als één van de spelers
in het veld. Zo startten we in 2015 met een

Met de gemeenteraad spraken we af om elk jaar

aanpak waarbij samenwerken en creativiteit

stil te staan bij de voortgang en de resultaten.

cruciaal zijn. De weg er naar toe is van even

Wat is er in het afgelopen jaar bereikt? Zijn we

groot belang als de resultaten.

op de goede weg om onze stip op de horizon
te bereiken? Zijn er belangrijke ontwikkelingen

In 2015 werd met het rapport ’Doetinchem

waarmee we rekening moeten houden? Daar

op ooghoogte’ van Gert Jan Hospers de basis

waar het zinvol is, kan deze reflectie er toe

gelegd voor de visie op de binnenstad. In 2016

leiden dat we onze doelstellingen aanscherpen

is de visie vertaald in een uitvoeringsagenda, een   

of de aanpak verbeteren.

samenhangend geheel van concrete projecten
die bijdragen aan het einddoel. Na vaststelling
van de uitvoeringsagenda zijn de projectteams
aan de slag gegaan met hun opdracht. De
betrokkenheid van bewoners, ondernemers,
experts, ambtenaren en bestuurders is daarbij
onverminderd groot!
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1.2

Doetinchem,
de gastvrije binnenstad van
de Achterhoek
Bij het werken aan de uitvoeringsagenda is het

Mensen komen alleen naar de binnenstad als er

van belang de overkoepelende visie goed voor

iets te beleven is; als de binnenstad meer is dan

ogen te blijven houden. De verschillende deel-

een verzameling van winkels. Door in te zetten

projecten zijn radartjes in een groter geheel,

op de beleving en gebruik te maken van eigen

waarbij we de samenhang en dwarsverbanden

kracht ontwikkelen we een binnenstad die meer

goed voor ogen willen houden.

tot verbeelding spreekt en mensen aantrekt.

Doetinchem koos in de visie op de binnenstad

De compacte binnenstad van Doetinchem (het

voor de gastvrije stad. Een binnenstad waar

‘Ei’) met z’n korte loopafstanden is een belang-

mensen zich welkom voelen, verrast worden

rijke troef. Tegelijk is het een belangrijke uit-

en zorgeloos kunnen verblijven. Een stad waar

daging om het ‘Ei’ nog sterker te maken, te

men graag nog eens terug komt. Doetinchem is

focussen op publiekstrekkers om een ‘dagje

de stad van en voor Achterhoekers. Een hoofd-

Doetinchem’ mogelijk te maken en te zorgen

stad voor de regio, waar je de Achterhoek kunt

voor een herkenbare profilering.

‘proeven’ en tegelijk het stadse ervaart. In de
Achterhoek hebben we oog voor elkaar. Bezoe-

Veel visies gaan over stenen. Zo niet voor onze

kers waarderen de hartelijkheid en gastvrijheid

binnenstad. Want het is fijn als de ‘stenen’ op

waarmee ze ontvangen worden, het aanbod en

orde zijn, maar het zijn de mensen die de stad

activiteiten die in onze binnenstad plaatsvinden.

maken. Vandaar dat we steeds de menselijke

Dit moeten we koesteren en optimaliseren.

maat centraal stellen en het gebruik van de
ruimte. De binnenstad is een verzameling van

Als we de blik op 2030 richten, zien we dat ver-

plekken. Elke plek verandert voortdurend en is

wachtingen van bezoekers hoger worden en

nooit af. De kwaliteit en herkenbaarheid van de

concurrentie toeneemt. Vroeger moesten mensen

plekken is afhankelijk van de mate waarin we

naar de binnenstad, tegenwoordig is het een

samen leven in en werken aan de stad. Vandaar

keuze.

ook dat we zoveel belang hechten aan de samenwerking bij de uitvoering van de opgaven.
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1.3

Opgaven
We hanteren de volgende hoofddoelstelling voor

Aan de hand van vier hoofdthema’s maken we

onze visie en agenda:

onze visie concreet:
• Een gastvrije en vitale stad

´Een vitale, gastvrije en onderscheidende bin-

• De beleving van de Achterhoek in de stad

nenstad, met zijn samenspel van het stadse en

• De beleving van het water

het Achterhoekse, maakt dat mensen er graag

• Een stad waar meer mensen komen, meer

verblijven, meer uitgeven en vaker terugkomen´.

uitgeven en vaker terugkomen

Een vitale, gastvrije en onderscheidende binnenstad,
met zijn samenspel van het stadse en het Achterhoekse,
maakt dat mensen er graag verblijven,
meer uitgeven en vaker terugkomen.

HOOFD

DOELSTELLINGEN

GASTVRIJE
EN VITALE STAD

EEN GEZELLIGE
BINNENSTAD

• Branding
• Fietsen
• Parkeren
• Pop-ups
• Evenementen

• Meer mensen
• Meer uitgaven
• Vaker terugkomen

BELEVING
VAN DE ACHTERHOEK
IN DE STAD

BELEVING
VAN HET WATER
• Oude IJssel

• Vergroenen van de
binnenstad
• Streekproducten
• Achterhoek in 3D
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Een gastvrije en vitale stad

winkelaanbod heeft. Hierin is de Doetinchemse

Een gastvrije stad legt de rode loper uit voor

binnenstad regionaal toonaangevend en kunnen

bezoekers. Voor, tijdens en na hun bezoek. In

we onze rol van centrumstad voor de regio ver-

de uitvoeringsagenda hebben we de opgaven

der versterken. Het aanbod aan evenementen

geformuleerd die deze klantreis versterken.

is verbeterd en uitgebreid, zoals de Parkparade,

Aan een betere profilering van de binnenstad

DjazzVibes, de waterfontein, Koningsdag en

was grote behoefte. Door een team van horeca-

Bevrijdingsdag laten zien. Het projectteam

ondernemers, winkeliers, cultuurmensen en

bracht evenementenorganisatoren bij elkaar om

evenementenorganisatoren werd gewerkt aan

de samenwerking en afstemming te verbeteren.

een herkenbare profilering.

Dit zal later dit jaar leiden tot een voorstel voor
de ondersteuning van evenementenorganisatoren.
Een gastvrije stad betekent ook een bereikbare
stad. Daar werd in diverse projectteams aan gewerkt met nadruk op de thema’s routes en parkeren. Veel aandacht kreeg het fietsen. Op proef
mag tot 12.00 uur door de binnenstad worden
gefietst en tijdens het Stadsfeest werd een extra tijdelijke fietsenstalling geplaatst. Een aanpassing in de Van Nispenstraat zorgt ervoor dat

De keuze viel op ‘Lekker. Doetinchem’, om-

het verkeer vanuit de Catharinagarage ook weer

dat deze het beste past bij het karakter en de      

linksaf de Hofstraat in kan rijden.

ambities van de stad. Tijdens het Stadsfeest

De invoering van de dagkaarten voor het auto

vond de lancering plaats. Bij de verdere uitrol

parkeren is een succes gebleken. Er worden

richt het projectteam marketing zich in eerste

steeds meer dagkaarten verkocht en ook het

instantie op de horeca, evenementen en cultuur.

bel-parkeren (achteraf betalen) is ingevoerd.

Dit past wat ons betreft bij de verschuiving die

Een eerste proef met de rol van de handhavers

we waarnemen in de binnenstad; waar Doetin-

is opgestart. In samenwerking met het Graaf-

chem vroeger een winkelstad met horeca was,

schap College worden deze medewerkers gast-

zien we dat we steeds meer groeien naar een

heren van de binnenstad. De opgave voor de  

evenementen- en horecastad die ook een goed

komende jaren is om gastheerschap verder
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uit te werken. De plannen voor de Terborgse-

De beleving van de Achterhoek in de stad

weg zijn inmiddels goedgekeurd. Voor de bin-

We willen bereiken dat bewoners en bezoekers

nenstad een belangrijke ontwikkeling, want zo

de Achterhoek zien, voelen, beleven en proeven

wordt straks de rode loper uitgelegd vanaf het

in de binnenstad. De projectteams zijn daartoe

OV-knooppunt. De looproutes in de binnenstad

vooral aan de slag gegaan met het vergroenen

en van de parkeerlocaties en het station naar

van de binnenstad en met streekproducten. Bin-

de binnenstad zijn voorzien van nieuwe doel-

nenkort opent in de binnenstad een pop up store

verwijsborden. Ook dat voldeed aan een veel-

met streekproducten. Deze is niet alleen bedoeld

gehoorde wens. Waar we ons in de komende tijd

om Achterhoekse lekkernijen te verkopen, maar

op willen richten is het bevorderen van goede,

juist ook om andere ondernemers te stimuleren

logische looproutes tussen de belangrijkste

om meer met streekproducten te gaan doen. In

straten in de binnenstad, waarbij met name het

het onderzoek naar dit thema is aandacht voor

gebied van de Boliestraat onze aandacht vraagt.

de samenwerking tussen producenten en ver-

We zien dat er bij ondernemers in het algemeen

kopers, distributie en promotie. Met de pop up

potentieel is om zelf initiatieven op kleine schaal

store kunnen ondernemers testen of een uit-

te ontwikkelen, zoals het creëren van knusse

gebreide foodhal haalbaar is. In elk geval zien

plekjes of een evenementje. Een bescheiden

we voor de komende jaren nog veel potentieel

(financiële) steun kan dit verder versterken. Het

om de lokale horeca en de warenmarkt met

proces van ‘placemaking ’ gebeurt juist ook op

streekproducten te verrijken.

1

kleine schaal! Ook willen we de toegankelijkheidsagenda bij de binnenstadondernemers

De wedstrijd voor de eerste groene poort            

voor het voetlicht krijgen, waarbij we toeganke-

leverde 50 ontwerpen op. Het winnende ont-

lijkheid als belangrijk element van een gastvrije

werp is momenteel in voorbereiding. Voor de

binnenstad beschouwen. Het compacte centrum

totale binnenstad is een uitwerkingsplan groen

(het ‘Ei’) van Doetinchem bleek al in de analyse

in ontwikkeling, waarbij het groenstructuurplan

van Hospers een belangrijke troef. Voor een

het hogere kader vormt.

vitale binnenstad is het compacter maken van
onze stad onvermijdelijk, gelet op het veranderende winkellandschap. De ontwikkeling op
de Veentjes, waarbij dit gebied tot woongebied
wordt omgevormd, biedt een goede aanleiding
om actief winkels naar de binnenstad te verplaatsen.

1
Definitie Placemaking (Project for Public Space): Placemaking is een veelzijdige benadering voor programmering,
ontwerp en beheer van publieke ruimten. Het bouwt op
waarden, inspiratie en het potentieel van lokale gemeenschappen, met de intentie om publieke ruimten te creëren
die de gezondheid, het geluk en welbevinden van haar
‘gebruikers’ bevordert.
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Het uitwerkingsplan wordt gecompleteerd door

vorming in de gemeenteraad. Het gebied tussen

straatanalyses, waarbij die voor de belangrijk-

de Europaweg en ’t Brewinc, aan weerszijden

ste straten van de binnenstad inmiddels gereed

van het water, kan daarmee in de komende paar

zijn en eerste vergroening in gang wordt gezet.

jaar uitgroeien tot een aantrekkelijk verblijfs-

Een toolbox met concrete voorbeelden en uitleg

gebied waarin activiteiten en rust & groen prima

zorgt ervoor dat ook ondernemers en bewoners

samengaan. De studie van het afgelopen jaar

zelf makkelijk aan de slag kunnen met ver-

heeft ons geleerd dat ook het autoverkeer een

groening en het tegelijk een zorgvuldig geheel

plekje kan houden, echter meer te gast zal zijn

wordt. De beleving van de Achterhoekse sfeer

dan nu het geval is. Tijdelijke initiatieven als

in de binnenstad zit ‘m natuurlijk niet alleen in

het stadsstrand met horeca en het Oude IJssel

groen en streekproducten. Ook de gemoedelijk-

concert laten al zien dat er veel potentie is voor

heid en gezelligheid horen daarbij. We gaven

een succesvolle gebiedsontwikkeling. De verbin-

hiervoor bij het thema gastvrijheid al aan dat

ding met de binnenstad krijgt ook een letterlijke

we het belangrijk vinden om initiatieven die zich

invulling door het toevoegen van speelse water-

daarop richten verder te stimuleren.

gangen vanaf het Simonsplein richting de Oude
IJssel.

De beleving van het water
De opgave om de Oude IJssel bij de binnenstad

Na vaststelling van het inrichtingsplan, heb-

te betrekken voldoet aan een breed gehoorde

ben we een kader om het gebied in een aantal

wens. Niet voor niets werd dit een belangrijke

stappen om te toveren. Ook hier zien we dat de

opgave in de visie op de binnenstad. Het

gebruikswensen leidend zijn, op een na hebben

betrekken van het water bij de stad zien we

ze allemaal een plekje kunnen krijgen in het ge-

als een nieuwe publiekstrekker voor de stad.

bied. De gebiedsinrichting zal zeker enkele jaren

Water heeft op velen een bijzondere aantrek-

vergen, waarbij we ons er van bewust zijn dat

kingskracht. We willen de mogelijkheid bieden

dit ook het meest kostbare project is. Vandaar

om een bezoek aan de stad te combineren met

dat we veel aandacht besteden aan het vinden

ontspanning aan het water. Alle gebruikswensen

van subsidiegelden, medefinanciers en slim

voor het gebied werden door het projectteam

aansluiten op de planning van onderhoudswerk-

geanalyseerd en ingepast in een eerste concept

zaamheden. Ook willen we in een vervolgslag

ontwerp. Hierop werd feedback gevraagd en ge-

kijken hoe we de toeristische verbindingen,

kregen; meer dan 1.000 reacties in het Stads-

zoals fiets- en vaarroutes, kunnen optimaliseren.

LAB, op de markt en via het inwonerpanel laten

Overigens zijn de eerste aanzetten daartoe in

zien hoe dit onderwerp leeft. Inmiddels is een

regionaal verband reeds gezet.

ontwerp voor het gebied gereed voor besluit-
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1.4

Samen aan de slag
Het ontwikkelen van een gastvrije binnenstad is

Projectteam per opgave

een langlopend traject, dat alleen succesvol kan

De nieuwe werkwijze past bij de nieuwe rol van

zijn als gemeente, inwoners en ondernemers

onze gemeente. Door de hele stad werken ge-

samen optrekken. Daarbij gaat het niet alleen

mengde projectgroepen van inwoners, onder-

om het behalen van de einddoelen: de reis er

nemers, pandeigenaren en ambtenaren aan het

naar toe is net zo belangrijk als de bestemming.

toekomstbestendig maken van onze stad. In het

Samenwerken gaat stap voor stap. Het gaat om

afgelopen jaar ging het om negen projectteams

de vertaling van woorden naar daden, van plan

in de binnenstad en twee voor de randen. Per

naar uitvoering. Werken aan de toekomst van

opgave bekijken we samen welke mensen het

de binnenstad is een complexe aangelegenheid,

beste de opgave kunnen en willen uitvoeren.

omdat er zoveel verschillende partijen bij betrokken zijn: inwoners, ondernemers, eigenaren

De onderdelen van de uitvoeringsagenda zijn  

(al dan niet met lokale binding), culturele ver-

divers van aard. Dat maakt dat voor sommige

tegenwoordigers, evenementenorganisatoren,

onderdelen onze gemeente de trekker is,

gemeente. De mate waarin al deze betrokke-

bijvoorbeeld voor gebiedsontwikkeling de Oude

nen met elkaar samenwerken om de visie uit te

IJssel of fietsen door de stad. Voor andere      

voeren, is dan ook een kritische succesfactor.

onderdelen pakken ondernemers en inwoners

We werken opgavegericht. Dat betekent, dat al-

het initiatief op, bijvoorbeeld het uitrollen van     

les gericht is op het gezamenlijk realiseren van

Lekker. Doetinchem en het opzetten van een

concrete opgaven. Vanuit de gemeente geven

foodhal.

we vertrouwen aan de samenleving.
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Een nieuwe fase in een project kan leiden tot

leverden honderden reacties op, net als de feed-

een nieuwe samenstelling van het team; zo was

backweek voor het plan Oude IJssel. Studenten

het team dat zich bezighield met branding in de

hielpen ons bij het enquêteren in de binnenstad

‘denkfase’ veel groter dan nu in de uitvoering.

in het kader van de fietsproef en bij de plannen

Als gemeente leveren we een algemeen project-

voor het vergroenen.

leider en voor elke thema een procesleider. De
procesleiders vormen een belangrijke schakel

De uitwisseling met de gemeenteraad vond    

tussen het projectteam, dat in een tijdelijke    

onder andere plaats tijdens een informatieve

samenstelling werkt aan zijn opgave, en de

bijeenkomst in augustus 2017.

reguliere gemeentelijke organisatie.
Leerproces
Co-creatie en verbinding zoeken

Van de gemeente vergt het een nieuwe rol. Ze

We stimuleren werkvormen die passen bij de

is weliswaar opdrachtgever, maar de samenle-

groep en die recht doen aan ieders kwaliteiten.

ving neemt een groot deel van de uitvoering op

Zo maakten workshops, interviews, fotosafari’s

zich. Ook van ambtenaren vraagt het een nieu-

en excursies deel uit van het programma. We

we kijk op hun werk. Bij het ene project zijn

vinden het belangrijk dat de projectteams     

ze kartrekker, bij het andere adviseur. Loslaten,

verbindingen leggen.

vertrouwen, verbinden en luisteren worden
belangrijker dan sturen, regelen en nota´s
schrijven. Van de gemeente verwacht men
regie op het uitvoeringsproces om de voortgang
van opgaven te bewaken, mensen te verbinden
en indien nodig acties aan te jagen of processen
bij te stellen.
De werkwijze vraagt ook het nodige van inwoners
en ondernemers. Zij doen graag mee, maar tijd
is voor iedereen schaars. Zeker als je overdag in
een winkel, horecazaak of elders werkt.
Het succes van actieve participatie hangt grotendeels af van twee factoren: (1) kunnen (kennis,
ervaring, tijd) en (2) willen (motivatie, betrokkenheid, vertrouwen, plezier). Een heldere visie
met duidelijke opgaven werkt als een kompas
om te bepalen in hoeverre we samen kunnen

Door regelmatig voorzittersbijeenkomsten te

werken. In de uitvoeringsfase dient het Stads-

organiseren, bevorderen we de uitwisseling  

LAB opnieuw als informatie-, ontmoetings-,  

tussen de teams en houden we gezamenlijk

discussie- en werkpunt.

oog voor de rode draden, voor het grotere                
geheel. Ook bevorderen we de verbinding van

Co-produceren en co-financiering

de projectteams met de samenleving. Daarin

Aan alle projectgroepen nemen inwoners en

zijn veel projectteams heel actief geweest. De

ondernemers deel. Als we hun deelname van

prijsvragen voor de eerste groene poort en

juni 2016 tot en met heden kwantificeren

voor de mooiste gebouwen van de Achterhoek         

komen we uit op ruim 6.000 vrijwillige manuren.
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We spreken hier onze grote waardering voor

wikkeling van de stad en brengen zij hun huidige

uit. Daarnaast hebben we een EU subsidie van

acties in lijn met de uitvoeringsagenda, zodat

€ 33.000,- ontvangen voor de opgave streek-

we krachten kunnen bundelen. De Vereniging

producten. Voor de pop-up opgave hebben pand-

Van Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD)

eigenaren hun huren aanzienlijk verlaagd.

wil ook een fonds opzetten om aan te haken
op de opgaven van de uitvoeringsagenda. Bij

Wageningen Universiteit heeft haar kennis en

voldoende draagvlak komt het fonds midden

studenten beschikbaar gesteld voor de opgave

2018. Door een grotere (financiële) inbreng van

vergroen de binnenstad. Ondernemers uit de

winkeliers, horeca-ondernemers en vastgoed-

Bolie- en Heezenstraat hebben € 40.000,-

eigenaren kunnen we daadwerkelijk een hoger

geïnvesteerd in de openbare ruimte (hanging

ambitieniveau behalen. Vooruitlopend op een

baskets, sfeerverlichting, etcetera).

grotere samenwerking organiseren we één keer

Het

technasium,

per twee maanden een binnenstadoverleg met

stelt kennis en studenten beschikbaar voor het

vertegenwoordigers van OVD, VVVD, Horeca en

maken van ontwerpen. Enzovoort.

Cultuurkwartier.

Als gemeente investeren we een aanzienlijk   

Inspiratie voor anderen

bedrag in onze stad, grofweg een miljoen euro

Onze aanpak werpt zijn eerste vruchten af

Ulenhof

College,

afdeling

per jaar met een gefaseerde opbouw. In 2017

in onze stad en trekt regionale en landelijke     

was  € 700.000,- beschikbaar.

aandacht. Meerdere besturen van Nederlandse
en Duitse gemeenten hebben een werkbezoek

Voor 2018 is € 900.000,- beschikbaar. We ver-

gebracht aan onze stad en zich laten inspireren.

wachten in ieder geval voor de niet-gemeente-

Daarnaast heeft onze aanpak in diverse vakbla-

lijke of gezamenlijke taken ook een substantiële

den gestaan, waaronder Binnenlands Bestuur,

bijdrage van binnenstadspartners in de vorm

RO Magazine en Stadswerk. Binnenkort verschijnt

van vooral menskracht en geld. De taken zijn:

een artikel in een internationaal boek over

branding/marketing, pop-ups, streekproducten

Placemaking van Stipo en anderen. Door onze

en evenementen. Ondernemers investeren in

aanpak te delen, hopen we mensen te inspireren

voorgenoemde acties. Winkeliers en horeca-on-

en partijen (denk aan nieuwe retailers, horeca-

dernemers beschikken over een ondernemers-

ondernemers) te verleiden om naar ons centrum

fonds. Vanuit dit fonds dragen zij bij aan de ont-

te komen.
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1.5

Criteria plannen en
realisatie doelen
Bij de start van de ontwikkeling van de visie

In samenhang moeten alle plannen uit de

heeft onze raad vanuit haar kaderstellende rol

uitvoeringsagenda concreet bijdragen aan het

beoordelingscriteria vastgesteld, waaraan de

uiteindelijke doel, dat er (1) meer bezoekers naar

plannen voor onze stad moeten voldoen.

de binnenstad komen die (2) langer verblijven,

Het uitgangspunt van de raad is, dat een plan

(3) meer uitgeven en (4) vaker terugkomen.

moet bijdragen aan het versterken van onze

In

binnenstad.

Moventem

samenwerking

met

(leverancier

onderzoeksbureau
van

het

inwoner-

panel) hebben we een digitale binnenstadsDaarom moet een plan:

monitor opgezet om de realisatie van de doe-

• De binnenstad aantrekkelijker maken voor

len inzichtelijk te maken. Hiervoor gebruiken

inwoners, bezoekers en ondernemers;

we meerdere bronnen. Denk aan: parkeerdata

• Draagvlak hebben onder inwoners, bezoekers
en ondernemers;

van auto´s en fietsen, wifi-data, koopstromenonderzoek, leegstandskaarten en inwonerpanel.

• Juridisch en financieel haalbaar zijn;
Meting doelen

• Toekomstbestendig zijn (voor de lange
termijn houdbaar, structureel toegevoegde

Uit de laatste meting van Locatus en Moventem

waarde bieden);

(voorjaar 2017) blijkt, dat Doetinchem profi-

• Idealiter de rol als centrumgemeente

teert van de aantrekkende economie. Het aantal

bevorderen (meerwaarde/complementair

bezoekers neemt toe en de besteding per

voor de regio).

consument is groter, zowel bij het winkelen als
in de horeca. Daarnaast is de waardering van de
binnenstad toegenomen.

Binnenstadsmonitor Doetinchem

StadsLAB
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Meer bezoekers

Meer bestedingen

Gemiddeld bezoeken 101.400 mensen wekelijks

De binnenstadbezoekers geven meer uit dan

de binnenstad. In 2016 waren dat 82.500 be-

drie jaar geleden. Werd in 2014 gemiddeld         

zoekers, wat neerkomt op een stijging van 23%.

€ 68,- uitgegeven aan winkelen, in 2017 is dat

De belangrijkste reden om naar Doetinchem te

€ 83,-. In de dag-horeca stijgen de gemiddelde

komen blijft winkelen, al daalt het percentage

bestedingen van € 14,- naar € 22,- euro per

bezoekers dat naar de binnenstad komt om te

persoon.

winkelen van 81% in 2014 naar 64% in 2017.
Daar tegenover staat dat het percentage dat de

Hogere waardering

binnenstad voornamelijk bezoekt vanwege dag-

De binnenstad wordt op bijna alle punten

horeca verdubbelt van 6% naar 12%. Circa 85%

positief gewaardeerd (cijfer tussen 6 en 8,5).

van onze bezoekers komt uit onze gemeente,

Het onderzoek laat zien dat het aanbod van

Oude IJsselstreek, Montferland, Zevenaar en

de horeca, veiligheid van de winkelomgeving,

Bronckhorst.

aantal en kwaliteit parkeervoorzieningen voor
de auto, parkeertarief, bereikbaarheid per fiets
en stallingsmogelijkheden voor de fiets beter

Aantal bezoekers per week

scoren dan in 2014. Bij aantal winkels, kwaliteit

120.000

winkels, inrichting en aankleding van het winkel-

100.000

activiteiten wordt lager gescoord. De belangrijk-

gebied, sfeer en gezelligheid en aanbod van
ste drie verbeterpunten die genoemd worden
80.000

zijn: meer/diverser aanbod (speciaal)winkels,

60.000

ting.

40.000

Verwachting afname leegstand

leegstand oplossen en verbeteren van de inrich-

In de binnenstad staat 6.609 m2 detailhandel
leeg. In dit getal zijn het voormalige V&D-pand

20.000

en het voormalige COOP-pand aan de Terborgseweg niet meegenomen, omdat deze panden op

0

2014

2015

2016

2017

korte termijn een nieuwe invulling krijgen.
Op een totaal m2 detailhandel van 63.800 m2 is
dat een leegstandspercentage van 10,35%. De
leegstand in de detailhandel daalt. In de horeca
is de leegstand beperkt en blijft het gelijk (circa

Langer verblijf

1.300 m2).

De verkoop van het aantal dagkaarten (4 euro
parkeren) is het afgelopen jaar met 30% toegenomen. Mensen verblijven langer in de stad.
Dat zien we ook terug in de gemiddelde parkeerduur; deze is van anderhalf uur naar twee
uur gestegen.
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2. AGENDA 2018:

Aanpakken en doorpakken
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We bouwen samen aan de gastvrije hoofdstad

Volgend jaar willen we de eerste stappen zetten

van de Achterhoek. Met een visie, een concrete

in het vergroenen van de Veentjes en de ver-

agenda en uitnodiging aan de stad om mee te

binding tussen het Ei en de Veentjes aantrek-

blijven doen. In het vorige hoofdstuk zijn we in-

kelijker te maken. Afhankelijk van de voortgang

gegaan op onze ambities en bereikte resultaten

en co-financiering bepalen we het vervolg. Deze

tot op heden. In de bijlage staan de resultaten

bijdrage is een flinke impuls voor het veranderen

per project. In dit hoofdstuk gaan we in op de

van het gebied en versterken van het Ei.

uitdagingen voor volgend jaar.
Een gastvrije en vitale stad
We willen van een bezoek een beleving maken.
Die beleving begint thuis, het eerste waarheids-

2.1

moment van een klantreis. Het onderscheidende

Focus op gastvrije stad,
achterhoekbeleving
en het water

en complete aanbod (horeca, evenementen,
cultuur en winkels) kunnen we op gevoelsniveau
in één sterk en herkenbaar woord vatten:
‘Lekker’. We zetten ‘Lekker. Doetinchem’ in om
onze stad in de regio en daarbuiten actief te
promoten

(online

en

offline),

beleving

te

Er zijn veel factoren die de toekomstige vitali-

versterken

teit van een binnenstad bepalen, dat het lastig

Het opzetten van een krachtig marketing- en

is om te ver vooruit te kijken. Met een stip op

promotieteam is hierbij van belang.

en

vindbaarheid

te

vergroten.

de horizon en concrete jaarlijkse agenda spelen
we in op veranderingen in de binnenstad en

Het tweede waarheidsmoment is de bereikbaar-

samenleving. Onze inhoudelijke focus ligt op

heid en toegankelijkheid van de stad. De afge-

(1) het ontwikkelen van een gastvrije en vitale

lopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het

stad, (2) het versterken van de beleving van de

optimaliseren van de parkeerlocaties, achteraf

Achterhoek in de stad en (3) het betrekken van

betaald parkeren en voordeligere tarieven.

het water bij de stad. Door het toevoegen van

Bezoekers

publiekstrekkers, zoals de herinrichting bij de

dagtarief parkeren van € 4,- continueren en

Oude IJssel met een boulevard en wandelbrug,

het traject van handhaver naar gastheer verder

kunnen we ons meer onderscheiden van het

implementeren.

waarderen

dit.

We

willen

het

internet en andere plaatsen, denk aan Arnhem,
Zevenaar

met

toekomstige

outlet,

Didam,

Hengelo, Ulft, Emmerich/Kleve, Bocholt.

De auto was lang het belangrijkste vervoermiddel. De trend is, dat er steeds meer mensen
met een (elektrische) fiets naar de stad komen.

Sterke, compacte binnenstad

Mensen konden tot 12 uur in onze stad fietsen

Op ruimtelijk gebied willen we onze kern ster-

en sneller hun boodschappen doen. We evalue-

ker maken; van een roer ‘Ei’ naar een hard ‘Ei’.

ren deze proef in het najaar en doen voorstellen

De transformatie van de randen (Veentjes en

om het fietsen door de stad te optimaliseren.

Terborgseweg) speelt hierin een belangrijke rol.

Voor volgend jaar leggen we de nadruk op het

De Terborgseweg wordt, als verlengstuk van het

realiseren van extra fietsenstallingen, zodat de

opgeknapte stationsgebied en belangrijke entree

fietser zich welkom voelt in onze stad. De be-

van de stad, een rode loper. De transformatie

voorrading van winkels en horeca vindt over het

van de Veentjes tot woongebied zal gefaseerd

algemeen en in de regel voor 12.00 uur plaats.

plaatsvinden.
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We zien dat vrachtauto’s steeds later op de dag

Evenementen en festivals zorgen daarvoor en

onze stad aandoen. Met als gevolg, dat voet-

die uitwisseling is essentieel voor de ontwik-

gangers overlast ervaren. Daarom willen we

keling van onze stad. Met evenementen willen

de binnenstad autoluw maken door middel van

we brede doelgroepen in de stad en regio

beweegbare palen. Er komen uiteraard uitzon-

verwelkomen en daarmee tevens een bijdrage

deringen voor bijvoorbeeld bewoners en leve-

leveren aan de economie van de stad. We willen

ranciers van horeca in het weekend. Met de    

bestaande evenementen bestendigen door het

gebiedsontwikkeling Oude IJssel stimuleren we

verhogen van het subsidiebudget. Het gefaseerd

de recreatieve vaart. In het plan van Iseldoks

opzetten van een serviceloket draagt bij aan de

en Oude IJssel komen extra aanlegplaatsen voor

professionalisering van evenementen. De eerste

kleine boten. Toeristen kunnen onze stad ook

taak van het loket is het optimaal faciliteren van

aandoen met een camper. We willen op termijn

organisatoren. Denk aan het digitaliseren van

camperplaatsen toevoegen aan de kant van de

het vergunning- en subsidietraject, voorzien in

Stokhorstweg (plan Oude IJssel). Naast de be-

voorbeelddocumenten, opstellen en beschikbaar

reikbaarheid willen we de toegankelijkheid van

stellen van locatieprofielen, realiseren van basis-

winkels, horeca en cultuur op de agenda zetten.

faciliteiten (water/stroom) op locaties en het
centraal verzorgen van promotie.

Het derde waarheidsmoment is het bezoeken

Daarnaast willen we leegstand tegengaan en

van en de beleving in onze stad. Zoals aangege-

hiervoor een ‘gebiedsmakelaar’ inzetten die

ven in de terugblik wijzigt het winkellandschap

snellere matches maakt tussen pandeigenaren

razendsnel. Evenementen, cultuur en horeca

en potentiële ondernemers. We willen in de Bolie-

gaan een belangrijkere rol in onze binnenstad

straat beginnen en hopen nieuwe concepten te

spelen. Een gastvrije binnenstad ontvangt haar

verleiden en te verwelkomen. We investeren

bezoekers in een levendige omgeving waarin

veel in de buitenruimte, vooral om de belevings-

ruimte is voor nieuwe initiatieven. Evenementen

waarde van de binnenstad te vergroten.

spelen een prominente rol in de ontwikkeling en

Het succes van de waterfontein willen we

profilering van de gastvrije stad. Een gastvrije

verzilveren door een permanente fontein aan

stad impliceert onder andere dat mensen elkaar

te leggen die we in de winterdagen ook kunnen

kunnen ontmoeten.

gebruiken als ijsbaan.
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We willen het plan uitwerken met betrokkenen,

Tot slot, zien we een kans om straten, bijzon-

zoals

dere gebouwen en objecten beter aan te lichten.

winkeliers

Simonsplein,

en

horeca-ondernemers

projectgroep

Oude

IJssel

en

evenementen-organisatoren. Voor de realisatie

Waardoor we onze straten ook ’s avonds
verlevendigen.

reserveren we een budget. Na realisatie vervalt
de jaarlijkse subsidie voor de Playfontain en

De beleving van de Achterhoek in de stad

ijsbaan. Verder nodigen we ondernemers en

We versterken de achterhoekbeleving door het

inwoners uit om zelf met ideeën te komen voor

toevoegen van groen. Op groene wijze markeren

het verlevendigen van hun straten. Hiervoor

we de historische begrenzing van het Ei. Het Ei

stellen we een stimuleringsbudget beschikbaar.

maken we gezelliger door het vergroenen van
straten, hoekjes en gevels. De eerste groene

Een ondernemer uit de Grutstraat heeft het

poort komt begin 2018. Daarna volgt al gauw de

initiatief genomen om op de plek van het   

tweede poort aan de kop van de Heezenstraat.

Gelderlander pand een horecaplein te ontwikke-

Het vergroenen van de straten gaat stapsgewijs.

len, buitenruimte te vergroenen en een betere

Eerst de hoofdstraten, daarna de zijstraten.

doorsteek te maken naar de Catharinastraat.

Ondernemers kunnen gebruik maken van een

Tijdens evenementen en horecatijden is de

toolbox met voorbeelden en met initiatieven

Grutstraat een drukbezochte straat. Een plein

komen. Waar mogelijk stimuleren en faciliteren

geeft ruimte, verbetert de veiligheid en vergroot

we als gemeente.

de beleving/gastvrijheid. Vooruitlopend op de
ruimtelijke procedure stellen we een budget be-

Een andere opgave is het verkopen van streek-

schikbaar voor het ontwikkelen van een plein

producten. De projectgroep begint klein; met

onder voorbehoud van goedkeuring benodigde

een pop-up winkel. Zij hebben de ambitie om

vergunningsaanvragen en co-financiering van

mee te doen aan de Achterhoek Plaza van het

eigenaar en provincie. Door het realiseren van

Graafschap College, een plek waar leren (retail

een plein halen we vierkante meters winkelen,

en horeca) en praktijk (ondernemers) samen-

wonen en horeca uit de markt.

komt. Ook wel hybride leren genoemd.
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Een nieuw en bijzonder concept voor de binnen-

van het water te genieten en van activiteiten

stad. Als gemeente willen we het onderzoek

op het water zoals een concert of roeiwedstrijd.

naar het concept mede faciliteren, mits betrok-

De verschillende delen van het gebied worden

kenen ook bijdragen aan het onderzoek en het

met elkaar verbonden door wandelpaden en een       

onderdeel streekproducten in het concept verder

extra wandelbrug maakt het aantrekkelijk om

wordt uitgewerkt en een volwaardige fysieke plek

een rondje Oude IJssel te maken. De brug met

krijgt in de nieuwe Plaza. Naast het vergroenen

een kleine horecagelegenheid krijgt een bijzon-

van onze binnenstad en een Achterhoek Plaza

dere uitstraling en heeft daardoor ook de functie

versterken we de achterhoekbeleving door het   

van publiekstrekker.

tentoonstellen van de Achterhoekse gebouwen
in 3D in de openbare ruimte.
Beleving van het water
Met het inrichtingsplan voor het gebied bij de
Oude IJssel voldoen we aan een belangrijke
behoefte in onze samenleving, namelijk de
mogelijkheid om het water veel meer te kunnen
beleven. Het inrichtingsplan dient als kader om
het gebied in een aantal stappen om te toveren
tot een aantrekkelijk verblijfsgebied, waarbij we
uitgaan van een realisatietermijn van maximaal
vijf jaar. In het plan zijn het steeds de gebruikswensen die centraal staan, waarbij mensen op

De eerste belangrijke stappen in de uitvoering

diverse plekken kunnen relaxen, actief sporten

zijn het verbeteren van de oversteek Wijnbergse-

of spelen en er veel ruimte is voor wandelaars,

weg – Waterstraat, realisatie van een fietsen-

bootjes en fietsers. De automobilist zal ‘te gast’

stalling, openbaar toilet en poort. Vervolgens de

zijn en voor doorgaand verkeer worden alter-

aanpak van het deel aan de stadszijde tussen de

natieve routes aantrekkelijker. Met de aanleg

fietsbrug en ’t Brewinc. En het verbeteren van

van een boulevard met zitkade, ‘plekjes’, groen

het groengebied en het realiseren van camper-

en een waterpartij ontstaat de gelegenheid om

plaatsen aan de Stokhorstweg.
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2.2

Financiën
Voor de fysieke ingrepen is met name de             

De hoofddoelstelling van onze visie en agenda

gemeente aan zet. De grote projecten, zoals

is:

Oude IJssel en het vergroenen van de binnenstad,

rechtvaardigen

daarom

een

grotere

‘Een vitale, gastvrije en onderscheidende

gemeentelijke bijdrage. Het budget voor de bin-

binnenstad, met zijn samenspel van het

nenstad kent criteria (hoofdstuk 1) en financieel

stadse en het Achterhoekse, maakt dat

gezien

mensen er graag verblijven, meer uitgeven

grenzen.

Voor

wat

betreft

fysieke

ingrepen proberen we slimme verbindingen te

en vaker terugkomen.’

maken, denk aan: onderhoudsplannen naar
voren schuiven en optimaal gebruikmaken van

Aan de hand van de focus en criteria van de raad

provinciale en EU subsidies. Voor volgend jaar is

zijn de gemeentelijke middelen naar prioriteit

€ 900.000,- beschikbaar om onze stad vitaler en

en zwaarte van de opgaven per hoofdthema

aantrekkelijker te maken.

verdeeld. We verwachten in ieder geval voor de
niet-gemeentelijke en gezamenlijke taken ook
een substantiële bijdrage van binnenstadspartners in de vorm van menskracht en geld. Pas
met gezamenlijke investeringen is het mogelijk
om daadwerkelijk een hoger ambitieniveau te
behalen.
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Bestedingsplan 2018
Investering
(incl.
uren gD)
Binnenstad is goed
vindbaar (marketing)

• Opzetten marketing- en promotieteam

Binnenstad is goed
bereikbaar en toegankelijk
(voet, fiets, auto, OV,
camper, boot)

• Realisatie permanente fietsparkeerplekken
(overhevelen budget 2017 (70.000,-) naar 2018)
• Fietsen door de stad
• Fietsen stallen (pop-up stallingen)
• Autoluwe binnenstad
• Continueren dagkaart/4 euro parkeren (incl. promotie)
• Implementatie traject van handhaver naar gastheer

Binnenstad is een beleving
(aanbod, sfeer, veiligheid)

Achterhoekbeleving
(Achterhoeks karakter)

•
•
•
•
•
•
•

Inzetten gebiedsmakelaar
Bestendigen evenementen, verhogen subsidiebudget
Aangewezen evenementenlocaties voorzien van basisfaciliteiten
Opzetten evenementen serviceloket
Permanente speelfontein en ijsbaan in één op het Simonsplein
De Veentjes transformeren tot woongebied met park
Initiatieven van inwoners en ondernemers in openbare
ruimte stimuleren en faciliteren
• Ontwikkeling horeca plein Grutstraat

• Vergroenen en verlevendigen van straten
(budget in 2016 vastgesteld)
• Groene poorten (4 stuks)
• Verrassend 3D
• Achterhoek in 3D buiten (overhevelen budget 2017
(15.000,-) naar 2018)
• Objectverlichting (straten, bijzondere gebouwen en objecten)

Achterhoekbeleving
(producten)

• Onderzoek concept Achterhoek Plaza

Beleving van het water
(bezoekers weten het
water te vinden, water en
stad hebben een mooie
aansluiting)

• Gebiedsontwikkeling Oude IJssel (fase 1, 2 en 4)

totaal
structureel

200.000

Minimale
co-financiering

80.000

80.000

80.000

5.000

5.000

30.000
100.000

10.000
15.000
50.000
15.000

30.000

10.000
15.000
32.067
50.000
15.000

10.000

30.000
100.000
30.000
60.000
81.353
26.800
50.000

30.000
100.000

260.000
400.000

60.000
31.353
26.800

300.000

20.600

20.600

600.000

400.000

37.467

37.467

PM

200.000

28.733

7.000

28.733
7.000

PM
3.000

125.000

125.000

50.000

50.000

50.000

50.000

45.250

PM

750.000

45.250

2.510.000

497.270
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totaal
lasten
voor gD

32.067

totaal
incidenteel

50.000
50.000

402.000

899.270

30.000
PM
80.000

2.3

Werkwijze
We zijn ruim anderhalf jaar onderweg. Bestaande

opgaven

veranderen

qua

fase.

In het bestuur zullen winkeliers, horeca, cultuur,

Enkele

vastgoed en gemeente vertegenwoordigd zijn.

opgaven komen in uitvoering. Andere opgaven

In december/januari volgt een voorstel over de

kunnen we afsluiten, één op één oppakken of

doorontwikkeling / het opzetten van een nieuw

overdragen aan een toekomstige organisatie

bestuur. Mogelijk kunnen we op termijn enkele

van de binnenstad. Daarnaast komen er nieuwe

taken met budget vanuit de uitvoeringsagenda

opgaven bij. Kortom; reden om de indeling van

overdragen aan de nieuwe organisatie.

de projectgroepen tegen het licht te houden en
na te denken over de inhoud van de opgaven,

In verband met de omvang van het project en

welke middelen (kennis, vaardigheden, geld,

het groot aantal betrokkenen blijft eenduidige

etc.) nodig zijn voor het uitvoeren van de op-

aansturing van de agenda een kritische succes-

gaven en welke processtappen de aankomende

factor. Vanuit de gemeente begeleiden we het

tijd gezet moeten worden. Hieronder staan de

proces (leveren daarvoor een algemeen project-

hoofdthema’s, subdoelstellingen en opgaven

leider en procesleiders) en nemen aan project-

voor 2018 in één overzicht.

groepen deel. Onze rol verschilt per project, van
adviseur tot kartrekker. We voeren structurele

Op dit moment loopt een onderzoek over de

overleggen met alle projectgroepen. Hiermee

doorontwikkeling van het centrummanagement.

zorgen we voor de nodige afstemming en

Het centrummanagement wordt aangestuurd

bewaken we de voortgang van de opgaven. Via

door winkeliers en horeca-ondernemers (het

de binnenstadsmonitor evalueren we de doelen

OFD bestuur). De binnenstad wil een nieuw be-

(hogere bestedingen, langer verblijf, enz.). Ook

stuur oprichten dat verantwoordelijk wordt voor

zorgen we voor informatie aan het college, de

taken die een ieder aan gaan, zoals marketing,

raad en waar nodig bestuurlijke besluitvorming.

acquisitie, evenementen en/of facilitair.

Hoofdthema	

Subdoelstelling

Opgaven 2018

Gastvrije en
vitale binnenstad

Binnenstad is goed vindbaar
(online en offline)

• Marketing

Binnenstad is goed bereikbaar
en toegankelijk (voet, fiets, auto,
OV, camper, boot)

• Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Binnenstad is een belevenis
(compleet en gevarieerd aanbod,
sfeer, veilig)

•
•
•
•
•
•

Beleving
Achterhoek
in stad

Achterhoekse karakter
(zien en proeven)

• Vergroening binnenstad (straten, poorten,
   horecaplein)
• Streekproducten / Achterhoek Plaza
   Achterhoek in 3D

Beleving van
het water

Rondom het water en tussen
stad-water

• Oude IJssel

Evenementen
Tegengaan leegstand / nieuwe concepten
Waterfontein en ijsbaan in één
Placemaking: initiatieven van onderop
Verlichten objecten en straten
Transformatie de Veentjes tot woongebied
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3. VOORTGANG
per project

Op de volgende pagina’s treft u de voortgang

De formats hebben dezelfde opbouw:

van de opgaven afzonderlijk aan. Alle project-

(1) Opgaven in 2017

groepen hebben hieraan een bijdrage geleverd.

(2) Wat hebben we bereikt en gedaan?
(3) Uitdagingen voor 2018
(4) Een kader met informatie over
doelstellingen, effecten, kosten en dekking
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Marketing
Opgaven in 2017
• Opstellen van een plan van aanpak voor
het uitvoeren van gezamenlijke
publieksmarketing.
• Vorming van een ‘platform’ of organisatie
die gezamenlijke marketing op gaat pakken.
• Proefondervindelijk eerste activiteiten
uitvoeren om meer bezoekers te trekken.

A. Doelstellingen

Wat hebben we bereikt en gedaan?
• Deskresearch en lokale interviews over
identiteit, positionering en profilering.
• Identiteit (met wezenlijke aspecten) in
kaart gebracht en vastgesteld.
• Positioneringsrichtingen bedacht en keuze
gemaakt voor de profilering ‘Lekker.
Doetinchem’. Deze profilering sluit het
beste aan op het karakter en ambities
van onze stad.
• Focus in eerste instantie op horeca, cultuur
en evenementen. Bij succes verder uitrollen
over andere branches.
• Brandteam (bestaande uit vertegenwoordigers van horeca, cultuur, evenementen,
winkeliers en gemeente) opgericht die de
introductie en uitrol van ‘Lekker. Doetinchem’
coördineert.
• Profilering gevisualiseerd.  
• Eerste acties in de binnenstad.
Uitdagingen voor 2018
• Profilering vertalen in een jaarplan met concrete acties en deze tot uitvoering brengen.
• Profilering Lekker. Doetinchem stroomlijnen;
andere projectgroepen en partijen uitnodigen
om actief mee te doen. Denk aan ontwikkelingen Oude IJssel en evenementen.
• Een krachtig marketingteam opzetten die
ideeën/concepten kan uitwerken tot
succesvolle activiteiten.
• Met belanghebbenden online en fysieke activiteiten voortvarend oppakken en uitvoeren.
• Een promotieteam opzetten die bezoekers
wegwijs maken in de stad.
• Aansturing marketing- en promotieteam
vindt plaats door een nieuw te vormen
bestuur van winkeliers, horeca, vastgoed,
cultuur en gemeente.

• Centrale en professionele publieksmarketing voor de binnenstad
opzetten, die het verhaal van
Doetinchem in de markt zet.
• Allereerst gericht op bewoners van
Doetinchem en buurgemeenten,
vervolgens nieuwe doelgroepen.
• Voor taken en organisatie een
centrale locatie kiezen.

B. Effecten
• Positionering en profilering van
Doetinchem, in het bijzonder
binnenstad vergroten.
• Positieve bijdrage leveren aan het
vergroten van het aantal bezoekers.
• Creëren van meer werkgelegenheid.

C. Kosten en dekking
• Kosten marketingteam: € 160.000,• Minimale co-financiering: € 80.000,• Gemeentelijke bijdrage: € 80.000,(structureel)
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Fietsen in de binnenstad
Opgaven in 2017
• Het uitvoeren van de proef fietsen in de
binnenstad tijdens winkelopeningstijden.
• Uitbreiden permanent fietsparkeren nabij
Cultuurkwartier/(kop van de) Grutstraat.
• Het opstellen van een plan van aanpak voor
het inzetten van mobiele, pop-up en/of
structurele fietsparkeerlocaties tijdens
horecatijden en/of evenementen.

A. Doelstellingen
• Langdurig bezoek aan binnenstad
stimuleren door het vergroten van de
mogelijkheden voor fietsen door de stad
en parkeren in de stad.
• Gastvrij onthaal voor fietsende
bezoekers en bewoners.

Wat hebben we bereikt en gedaan?
• Start proef fietsen in de binnenstad tijdens
winkelopeningstijden in de ochtend.
• Onderzoek naar beleving van bezoekers en
bewoners binnenstad m.b.t. de proef fietsen
in de binnenstad en onderzoeken voorkeursroutes door de binnenstad als input
voor besluit over definitieve situatie.
• Pop-up fietsenstalling tijdens Dancetour
Doetinchem.
• Onderzoek naar stallingsbehoefte en
gewenst straatbeeld.
• Extra stallingen ter hoogte van de D-Toren
(kop Grutstraat) gerealiseerd.

B. Effecten
• Snel, veilig en efficiënt verplaatsen
door de binnenstad.
• Net straatbeeld en duidelijke
stalmogelijkheden.

C. Kosten en dekking

Uitdagingen voor 2018
Onderdeel: fiets door de stad
• Uitrol evt. vervolgstap pilot fietsen door
de binnenstad.
• Doorgaande routes in de stad verder
onderzoeken, en evt. uitrol d.m.v.
slimme bebording.
• Onderzoek naar routes vanuit periferie
Doetinchem naar binnenstad en evt.
realisatie.
Onderdeel: fiets stallen in de stad
• Vaker pop-up stallingen tijdens grote
evenementen.
• Op meer “natuurlijke” locaties realiseren
van duidelijke fietsstalplekken (kleinschalig).
• Onderzoek naar oplossingen uitdagingen
fietsstallen tijdens horecatijden en evt. uitrol.
• Onderzoek naar permanente fietsstalplek
noord- en/of westelijke binnenstad
(grootschalig) en evt. uitrol.

Onderdeel: fiets door de stad:
€ 10.000,• Minimale co-financiering: PM
• Gemeentelijke bijdrage: € 10.000,Onderdeel: fiets stallen in de stad
(1) Realiseren permanente locatie:
€ 70.000,- (reeds beschikbaar
vanuit 2017)
• Beheers/onderhoudskosten:
€ 5.000,- (structureel)
(2) Pop-up stallingen: € 15.000,• Minimale co-financiering: PM
• Gemeentelijke bijdrage: € 15.000,-
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Gastvrij parkeren
Opgaven in 2017

A. Doelstellingen

• Continueren van het € 4,- dagtarief.
• Promoten van belparkeren en dagtarief.
• Onderzoek naar organisatie en tarifering
parkeerproduct.

• Gastvrij onthaal voor bezoekers en
bewoners die met de auto naar de
binnenstad komen.

• Plan van aanpak: “Van handhaver naar
gastheer/-vrouw”.

B. Effecten

Wat hebben we bereikt en gedaan?
• Oplopend gebruik van parkeren voor € 4,dagtarief.
• Parkeervisie vastgesteld met continuering
dagtarief.
• Twee pilots “gastheerschap” gedraaid met
Graafschap College.

• Snel, veilig en efficiënt parkeren in
en rondom de binnenstad.
• Betaalgemak.
• Duidelijke tarifering en betaalbare
tarieven.

• Hernieuwde aandacht/campagne voor
dagtarief en belparkeren.

C. Kosten en dekking

Uitdagingen voor 2018

• Totale kosten continueren dagkaart

• Continueren van het € 4,- dagtarief.
• Implementatie traject van handhaver naar
gastheer.
Vanuit de profilering Lekker. Doetinchem
acties oppakken c.q. in samenwerking met
• Binnenstad autoluw maken.

• Minimale co-financiering: PM
• Gemeentelijke bijdrage: € 50.000,-

• Promoten van belparkeren en dagtarief.

projectgroep marketing.

(incl. promotie): € 50.000,-

• Totale kosten implementatie van
handhaver naar gastheer: € 25.000,• Minimale co-financiering: € 10.000,• Gemeentelijke bijdrage: € 15.000,• Autoluw maken binnenstad: € 200.000,• Gemeentelijke bijdrage: € 200.000,= € 32.067,- (structureel)
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Pop-ups
Opgaven in 2017
• Eigenaren vinden die hun panden tijdelijk en
voor een lager tarief willen verhuren aan
pop-uppers.
• Tevens actief partijen zoeken die een pop-up
winkel/concept willen starten en vraag en
aanbod bij elkaar brengen. Het stimuleringsbudget inzetten voor coaching, het aanjagen van pop-up concepten, het opzetten
van promotie, het onderhouden en beheren
van relaties.

A. Doelstellingen
• Nieuwe concepten (winkels/horeca)
toevoegen.
• Startende ondernemers een kans geven
om in de binnenstad te ondernemen.
• Proactief werven en promoten.

Wat hebben we bereikt en gedaan?
• Relaties met enkele eigenaren opgebouwd.
In kaart gebracht welke voorwaarden/
condities zij stellen.
• Wensen (potentiële) ondernemers
geïnventariseerd.
• Eerste matches gemaakt en ondernemers
geholpen. Denk aan: Fietscafé, verhuizing
van een woonwinkel naar binnenstad, pop-up
winkel van het AOC en diverse dienstverleners.
• Winkeliers denken mee en willen het oude
pand van het StadsLAB (Hamburgerstraat 67)
huren voor tijdelijke invullingen door derden.
• Samenwerking met vereniging van vastgoedeigenaren binnenstad geïntensiveerd.
Uitdagingen voor 2018
• Proactief contact leggen met eigenaren en
ondernemers werven is een voorwaarde voor
succes en continuïteit.
• Klassieke pop-up (korte tijd) lost het
probleem van structurele leegstand niet op.
• Per straat een aanpak maken, te beginnen
met een proef in de Boliestraat. Bij zittende
ondernemers en eigenaren wensen en ideeën
ophalen over toekomst van hun straat en rol.
Een ‘gebiedsmakelaar’ inzetten die het
proces faciliteert. Daarnaast materiaal
ontwikkelen om de straten te promoten.
Denk aan een bidbook.
• Winkels uit de randen interesseren voor
vestiging in het Ei, denk aan de Veentjes.

B. Effecten
• Diversiteit aanbod en beleving
vergroten.
• Leegstand verminderen en tegengaan.

C. Kosten en dekking
• Inzetten gebiedsmakelaar: € 60.000,• Minimale co-financiering: € 30.000,• Gemeentelijke bijdrage: € 30.000,(structureel) (bijdrage van eigenaren
verdubbelen tot maximaal
€ 30.000,-)
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Evenementen
Opgaven in 2017
• Aanvullend budget (€ 74.000,-)
beschikbaar stellen voor nieuwe en
succesvolle evenementen.
• Het ondersteunen van organisatoren.
Uitvoeren onderzoek ‘Evenementen Serviceloket’.  

A. Doelstellingen

Wat hebben we bereikt en gedaan?
• Evenementencafés voor organisatoren
opgezet en georganiseerd; kennismaken en
kennis delen.
• Meer evenementen financieel gesteund o.a:
Playfontain, Parkparade, DJazzVibes,
Kunstroute 20 op een rei, Koningsdag,
Bevrijdingsfestival winterfeest/ijsbaan.
Daarnaast meerjarige evenementen
gesteund.
• Inzichtelijk gemaakt hoe een Evenementen
Serviceloket in andere steden eruitziet.
• Lokale interviews gehouden over de
toekomst van evenementen en benodigde
ondersteuning.
• Advies uitgebracht over het oprichten van
een Doetinchems Evenementen Serviceloket;
mogelijke doelstellingen, taken en
activiteiten. Onderzoek en advies volgt
separaat.  
Uitdagingen voor 2018
• Bestaande evenementen bestendigen door
het verhogen van het subsidiebudget.
• Evenementenlocaties voorzien van basisfaciliteiten water en stroom, te beginnen met
het Simonsplein. Beheer waar mogelijk
overdragen aan binnenstad.
• Professionaliteit evenementen vergroten door
het opzetten van een serviceloket. Organisatoren vanuit één punt optimaal faciliteren.
• Vooruitlopend op het besluit over de
definitieve invulling van het loket een budget
reserveren en deze t.z.t. inzetten voor het
opbouwen van een serviceloket.    

• Gemeente profileren als gastvrije stad
waarin evenementen een prominente
rol spelen.
• Werven van (nieuwe) bezoekers.
• Evenementenorganisatoren
ondersteunen.
• Ruimte bieden aan nieuwe initiatieven.

B. Effecten
• Het vergroten van het aantal bezoekers.
Bezoekers dragen bij aan een sterke
economie van de binnenstad.
• Het vergroten van de beleving.
• Continuïteit van evenementen
waarborgen en professionaliseren.

C. Kosten en dekking
• Bestendigen evenementen: € 200.000,• Minimale co-financiering: € 100.000,• Gemeentelijke bijdrage: € 100.000,(structureel)
• Aanleggen basisvoorzieningen:
€ 30.000,• Minimale co-financiering: kosten
beheer t.z.t.
• Gemeentelijke bijdrage: € 30.000,• Opzet service loket: € 60.000,• Gemeentelijke bijdrage: € 60.000,(structureel)

StadsLAB

28
DOETINCHEM

project •

Gastvrije en vitale stad

De Terborgseweg
Opgaven in 2017

A. Doelstellingen

• Project laat zien wat er aan de Terborgseweg
gebeurt en waarom de straat bijzonder is.

• Positionering en profilering van
Terborgseweg als entree van de

Wat hebben we bereikt en gedaan?

binnenstad.

• Er is een werkgroep opgericht die regelmatig

• Toename aan beleving creëren.

contact heeft met de gemeente.

• Anticiperen op leegstand en leegstand

• Ontwikkeling huisstijl.

bestrijden.

• Er wordt aandacht gevraagd voor de
Terborgseweg middels flyers/ advertenties
en activiteiten.

B. Effecten

• In aansluiting van de opening van het

• Positieve bijdrage leveren aan het

Stationsplein op 2 september 2017 is op de

vergroten van het aantal bezoekers.

Terborgseweg een open dag georganiseerd.  

• Bestrijden leegstand.
Uitdagingen voor 2018
• Fysieke uitvoering herinrichting de
Terborgseweg in 2018.

C. Kosten en dekking

• Vervolg geven aan ingezet traject met ruime
mate aan creativiteit en (nog) meer

• Initiatieven van inwoners en

betrokkenheid.

ondernemers in openbare ruimte

• Uitrollen van de huisstijl: gebruik van logo

(in de hele stad) stimuleren en

in publicaties, etalages en andere uitingen.

faciliteren: € 100.000,-

Aanhaken op profilering Lekker. Doetinchem.  
• Aankleden van de straat middels banners en

• Minimale co-financiering: € 50.000,• Gemeentelijke bijdrage: € 50.000,-  

daarmee een accent aanbrengen en identiteit
creëren.
• Advertentie- en communicatieplan
completeren en uitvoeren.
• Ook andere straten uitnodigen om
initiatieven te ontplooien/op te zetten die
aansluiten bij het gastvrijer maken van
onze stad.
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De Veentjes
Opgaven in 2017
• Bestuurlijk verankeren van keuze samenleving om Veentjes te transformeren naar
woongebied.
• Toetsen van technische haalbaarheid voorkeursscenario Wonen aan het park.
• In co-creatie kunstwerk of aanverwant
ontwerpen en oprichten om voormalig C1000
gebouw aan het zicht te onttrekken.
Wat hebben we bereikt en gedaan?
• Op 12 april heeft de raad het voorkeursscenario Wonen aan het park vastgesteld.
• In de maanden mei en juni hebben expertmeetings plaatsgevonden waarin de technische mogelijkheden zijn onderzocht voor
de transformatie van de Veentjes naar een
woongebied. Resultaat: de transformatiewens is haalbaar.
• Er is een ambitiekaart opgesteld die laat zien
hoe het gebied en de te transformeren
panden er volgens betrokkenen uit zou
moeten zien.
• Er is een plan van aanpak geschreven voor
de oprichting van een expositieruimte in de
Veentjes en aanverwante startactiviteiten.
• Er is een provinciale bijdrage gegenereerd
voor de kleinere startactiviteiten.
• Er is samenwerking ontstaan op diverse
fronten.
• De Groene Wand is ontworpen. Deze is
op 22 september onthuld.
Uitdagingen voor 2018
• Energie vasthouden bij diverse partijen door
middel van kleine acties.
• Voldoende financiële middelen genereren
voor transformatie winkels naar woningen.
• Start verandering buitenruimte.
• Start verplaatsing winkels.

A. Doelstellingen
• Bijzonder proces in co-creatie een
vervolg geven en daarmee energie
genereren bij betrokkenen.
• Voorsoorten op verplaatsing van
detailhandel naar het Ei.
• Versterken aantrekkelijkheid
Doetinchem door betere verbinding Ei/
Amphionpark en daarmee ontsluiting
voor meer mensen en vestigingsklimaat
gebied Lyceumkwartier verbeteren.

B. Effecten
• Versterken winkelhart Doetinchem in
combinatie met herprofilering
aanliggend gebied.
• Toevoeging nieuw woonmilieu met
daarbij kans op nieuwe inwoners c.q.
vasthouden jonge inwoners.
• Meer waardering voor groene
kwaliteiten Doetinchem.

C. Kosten en dekking
• Toevoeging entreepartijen (poorten):
€ 60.000,- .
• Verbinding Ei en Veentjes benadrukken
d.m.v. groene loper: € 50.000,-.
• Vergroening van de Veentjes: € 200.000,• Plan- en beheerskosten: € 90.000,-.
• Totale kosten maatregelen 2018:
€ 400.000,-.
• Minimale co-financiering: PM
• Gemeentelijke bijdrage voor eerste
fasen in 2018: € 400.000,= € 26.800,- (structureel).
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Vergroen de binnenstad
Opgaven in 2017
• Het realiseren van groene poorten.
• Het opstellen van een uitwerkingsplan voor
de verdere vergroening van het Ei.

A. Doelstellingen

Wat hebben we bereikt en gedaan?
• Ontwerpwedstrijd 1e groene poort
uitgeschreven. Ruim 50 inzendingen.
Tien ontwerpen voorgelegd aan samenleving.
Meer dan 1.700 stemmen op ontwerpen.
• Aanpassen winnende ontwerp groene poort
in realiseerbaar model.
• Produceren van de 1e poort.
• Ontwikkeling uitwerkingsplan vergroening
binnenstad met bijdragen van Wageningen
Universiteit en Saxion Hogescholen.
• Ondernemersinitiatieven in Heezenstraat
en Boliestraat.
• Een toolbox ontwikkeld, inspiratie
(voorbeelden en handvatten) voor het
concreet vergroenen van straten.
• Draagvlak gecreëerd bij ondernemers.
• Voorstel gemaakt voor het vergroenen van
eerste straten, zichtbare maatregelen in
december.
• Parallel daaraan toolbox doorontwikkelen,
straatanalyses afmaken, voorstellen doen
voor het vergroenen van andere straten/
plekken.
Uitdagingen voor 2018
• Het plaatsen van de 1e poort.
• Voorstel doen voor ontwerp en realisatie
van 2e poort.
• Het vergroenen van straten en plekken en
toevoegen kunstgroen, waar mogelijk in
nauwe samenwerking met ondernemers en
eigenaren.
• Straten, bijzondere gebouwen en objecten
verlichten.  

•
•
•
•

Entrees binnenstad vergroenen.
Makeren historische begrenzing Ei.
Vergroenen van het stenige Ei.
Het creëren van verrassende hoekjes
en plekjes.
• Het Ei op natuurlijke wijze verbinden
aan de Veentjes, Terborgseweg en
Oude IJssel.

B. Effecten
• Meer kleur en sfeer in de straten.
• Inspelen op klimaatverandering en
welzijn/gezondheid.

C. Kosten en dekking
• Vergroenen binnenstad: € 400.000,• Minimale co-financiering: PM
• Gemeentelijke bijdrage: € 400.000,= € 37.467,- (structureel)
• Groene poorten: € 200.000,• Minimale co-financiering: PM
• Gemeentelijke bijdrage: € 200.000,= € 28.733,- (structureel)
• Objectverlichting: € 175.000,• Minimale co-financiering: € 50.000,• Gemeentelijke bijdrage: € 125.000,-
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Achterhoek in 3D
Opgaven in 2017

A. Doelstellingen

• Het uitvoeren van de 3D prints.
• Presentatie van beeldbepalende gebouwen
uit omliggende Achterhoekse gemeenten in
de binnenstad van Doetinchem.

• Bezoekers met behulp van innovatieve
technieken verrassen in en rondom
de Doetinchemse binnenstad.
• Presentatie van beeldbepalende

Wat hebben we bereikt en gedaan?

gebouwen uit omliggende gemeenten

• Verkiezing gehouden, negen gebouwen

in binnenstad.

gekozen.
• Digitaliseren van objecten door vrijwilligers,
scholieren en studenten.

B. Effecten

• Eerste prints zijn gereed.
• Bezoekers worden verrast;

• Ontwerp van expositie + communicatie

• We creëren één of meerdere

daarover (okt. 2017).

publiekstrekkers;

• Expositie in Stadsmuseum (nov. 2017).

• We presenteren vernieuwende
techniek op een toegankelijke wijze.

Uitdagingen voor 2018
Onderdeel: Achterhoek in 3D Buiten
• Verplaatsen van de geprinte gebouwen/
expositie naar de buitenruimte in en rond de
Doetinchemse binnenstad: bijv. middels een
wandelroute.

C. Kosten en dekking
Onderdeel Achterhoek in 3D buiten
• Totale kosten: € 25.000,(budget reeds beschikbaar vanuit 2017)

Onderdeel: Verrassend 3D
• Onderzoeken en creëren van unieke
projecten/objecten in de binnenstad, die
bezoekers uitdagen en verrassen, middels de
techniek van 3D-printing. Verbinding zoeken
met DRU innovatiecentrum/Fablab 3D-

Onderdeel Verassend 3D
• Totale kosten: € 10.000,• Minimale co-financiering: € 3.000,• Gemeentelijke bijdrage: € 7.000,-

printing. Inwoners en ondernemers kennis
laten maken met 3D-printing en actief
uitnodigen om mee te doen aan het
ontwerp- en printproces.
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Streekproducten
Opgaven in 2017
• Onderzoek starten naar de haalbaarheid van
de verkoop van streekproducten in de stad.
• Ondernemers uitnodigen om alvast een
eerste ‘proeve’ van streekproducten te
organiseren.
• Foodmakelaar aanstellen die productieen afzetmarkt bij elkaar brengt met behulp
van EU subsidie.
Wat hebben we bereikt en gedaan?
• Onderzoek naar de potentie van en de
feitelijke start van een pilot in de vorm van
een pop-up winkel met een uitgebreid
aanbod van streekproducten.
• Analyse en start van een samenwerkingsverband ter optimalisatie van logistieke food
gerelateerde diensten en een distributiesysteem.
• Communicatiestrategie opgezet, gericht
op Achterhoekse producten en verhalen over
streekgebonden producten en diensten.
• Analyse van een online bestelsysteem met
afhaalpunten en/of bezorgfaciliteit aan huis.
Uitdagingen voor 2018
• Eerste proeve in de praktijk realiseren,
pop-up winkel openen.
• Het concept in de praktijk toetsen, door
ontwikkelen en laten uitgroeien tot een
stijlvolle ‘foodhal’ in een groter pand c.q.
koppelen aan het initiatief van het
Graafschap College (Achterhoek Plaza in
V&D). Voor het onderzoek naar het
opstarten van Achterhoek Plaza € 50.000,beschikbaar stellen, mits betrokkenen ook
bijdragen aan het onderzoek en het
onderdeel streekproducten in het concept
verder wordt uitgewerkt en een volwaardige
fysieke plek krijgt in de nieuwe Plaza.

• Promoten van verkoop en toepassen
streekproducten op warenmarkt en in
andere horeca.
• Verbinden van producenten, ondernemers
en andere ketenpartners: toewerken naar
een samenwerkingsverband. Hiervoor een
foodmakelaar inzetten (met beschikbaar
EU-budget).

A. Doelstellingen
• Het opzetten van een foodhal waar men
al het lekkere uit de Achterhoek kan
proeven en kopen.
• Daarmee schakels tussen boer en bord
wegnemen en waardering voor
ambachtelijk en echt eten vergroten.
• Samenwerking met en tussen
producenten optimaliseren.

B. Effecten
• Regionale functie van binnenstad
vergroten.
• Gastvrijheid en beleving toevoegen
aan de stad.

C. Kosten en dekking
• Totale kosten onderzoek: € 100.000,• Minimale co-financiering: € 50.000,• Gemeentelijke bijdrage: € 50.000,(onderzoek Achterhoek Plaza)
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project •

Beleving van het water

Oude IJssel
Opgaven in 2017
• Onderzoek naar de mogelijkheden om de
C. Missetstraat/Gaswal te ‘knippen’ of
‘knijpen’.
• Duurzaam ontwerp maken voor het gebied.
• Ruimte voor tijdelijke initiatieven.

• In tussentijd voorbereidingen treffen voor
o.a. infrastructurele, technische en
planologische maatregelen voor alle fasen,
als mede het organiseren van co-financiering.  
• Studenten Ulenhof (technasium) maken
ontwerpen voor nieuwe brug.
• Partijen actief uitnodigen voor het
organiseren van evenementen/activiteiten
langs en op het water.

Wat hebben we bereikt en gedaan?
• Verkeersonderzoek door gespecialiseerd
bureau: verkeersvarianten met gevolgen
voor Doetinchem doorgerekend.
• Twee proefafsluitingen gebied: ervaren
belevingswaarde tijdens evenement en
praktijktoets verkeer.
• Kleinschalige horeca op het stadsstrand:
faciliteren van tijdelijke initiatieven die
gebied verlevendigen.
• Gebruikswensen, kernwaarden,
randvoorwaarden op een rij.
• Met deze ingrediënten een eerste
ideeënschets gemaakt.
• Feedback gevraagd op de ideeënschets:
ruim 1.000 reacties ontvangen.
• Feedback geanalyseerd en plan verfijnd
en verbeterd.
• Berekening gemaakt van uitvoeringskosten.
• Duurzaam ontwerp voor gebied ter
besluitvorming in raad november.

A. Doelstellingen
• Aantrekkelijk verblijfsgebied waar
bewoners en bezoekers genieten van
het water.
• Ondernemers kunnen er (water)activiteiten, evenementen en
kleinschalige horeca aanbieden.
• Een gebied waar het in alle jaargetijden
aangenaam vertoeven is, aantrekkelijk
en geschikt voor alle doeleinden.

B. Effecten

Uitdagingen voor 2018
• Gefaseerde uitvoering, te beginnen met
fase 1 (gebied Waterstraat – Wijnbergseweg;
o.a. verbeteren oversteek, openbaar toilet,
fietsenstalling, poort), fase 4 (gebied toekomstige boulevard); o.a. aanleggen watergoot tussen Simonsplein-Oude IJssel,
parkeerplaats Handelskade transformeren
tot een tijdelijk / levendig gebied met
evenementenvoorzieningen (water +
stroom), mobiele bloembakken en aanleg
van een waterbassin en fase 2 (gebied
Stokhorstweg); realiseren groengebied en
camperplaatsen.

• Aantrekkelijke aanvulling op verblijf
in de binnenstad.
• Zorgvuldige oplossing voor verkeer.

C. Kosten en dekking
• Fase 1 en gedeelte fase 4: € 750.000,• Minimale co-financiering: PM
• Gemeentelijke bijdrage: € 750.000,= € 45.250,- (structureel)
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Uitgave van de binnenstad, totstandkoming gefaciliteerd door gemeente Doetinchem,
november 2017.

MET DANK AAN
Alle projectgroepen en andere betrokkenen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van de uitvoeringsagenda.
In het bijzonder de projectgroepvoorzitters en vertegenwoordigers
van binnenstadspartijen:
Gerrit Jan van Ochten, Robby Welling, Jels ten Pas, Tom Kuipers, Gerard Jansen,
Albert Gerritsen, Charles Droste, Mark Cornelissen, Jos Tiemessen, Rob Voorhuis,
Marcel Somsen, Ester van de Haar, Chris Derksen, Martin Buunk, Madelon Nolsen.
Team binnenstad
Bart Teunissen • algemeen projectleider
Tessa Baars • procesleider
Robin Meinen • procesleider
Frederike Jager • procesleider
Yana van Tienen • projectleider centrumomgeving
Ellen Prummel • communicatieadviseur
Jacqueline van Zetten • communicatiemedewerker
Alie de Jong • ondersteuner
Opdrachtgevers
Eric Wijnroks • afdelingshoofd fysieke ontwikkeling
Peter Drenth • projectwethouder binnenstad
College van burgemeester en wethouders
Fotografie
Jan Ruland van den Brink, Theo Cock, Simon Schutter, Gemeente Doetinchem
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