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Proces en
Denkrichtingen

Inleiding
In het voorjaar van 2016 heeft het college van b&w besloten tot de start van het
project Centrumomgeving. In Doetinchem
ligt de prioriteit bij de kern van Doetinchem,
het Ei, maar de gebieden rondom het Ei zijn
eveneens van belang. Zij hebben een wezenlijke functie als entree van de stad. Puur
functioneel (denk aan de infrastructuur) en
qua beleving (uitnodigend en als prettig te
ervaren). Het Aanvalsplan Binnenstad richt
zich vooral op het Ei zelf. Het project Centrumomgeving gaat over de randen van het
Ei en de aanloopstraten, met de nadruk op
de Terborgseweg en de Veentjes.

zich op versterking van de huidige detailhandel aan de oneven genummerde kant van de
weg. Aandacht voor beleving en presentatie
moet meer bezoekers gaan trekken. Dit zal
samengaan met een verbeterde openbare
ruimte en aanpak van structurele leegstand.
Voor de even genummerde kant van de
weg wordt op de lange termijn een groener
straatbeeld nagestreefd waarin overtollige
bebouwing op den duur verdwijnt.Voor de
Veentjes is het voorstel om in te zetten
op de woonfunctie en de plinten die nu
grotendeels leegstaan te bestemmen met
woningen. De buurt zal een flinke kwaliteitsslag krijgen door vergroening. Middels het
doen van experimenten zal bekeken worden
welke mogelijkheden er zijn voor deze bijzondere transformatie. Wonen in een winkelplint is nog niet echt vanzelfsprekend.

Wat was de opgave?
Doetinchem als geheel en de aanloopstraten
in het bijzonder worden geconfronteerd
met leegstand. In al deze straten is sprake
van een mix van detailhandel, wonen, kantoren en andere functies. In het project centrumomgeving is gekeken of voor de straten
Terborgseweg en de Veentjes een eigen
identiteit kan worden geformuleerd. Hebben
ze specifieke kenmerken waarmee ze zich
van elkaar kunnen onderscheiden? Is het
mogelijk om hun kwaliteiten te accentueren
en verder te benutten? Kunnen de straten
mogelijk ook zonder bepaalde functies of
zijn ze dan zelfs beter af? In de projectopzet
stonden dit soort vragen centraal omdat we
denken dat Doetinchem interessanter wordt
als straten en gebiedjes ook echt van elkaar
verschillen.

Welke informatie vinden we terug in
dit document?
Dit document laat zien welk proces is
doorlopen en wat de uitgangspunten waren.
Er wordt ingegaan op de eerste denkrichtingen die voeding hebben gegeven aan het
opstellen van de verschillende scenario’s.
Vervolgens wordt aangegeven waarom
bepaalde scenario’s uiteindelijk toch afvielen
en waarom andere scenario’s de voorkeur
kregen. Dit wordt in beeld gebracht met een
toelichting op de volgende onderdelen:
•
Planologie en rol samenleving
•
Woningbouwcontingent
•
Economisch beleid
•
Bereikbaarheid
•
Vergroening stad
•
Aanpak leegstand
•
Karakter
Tenslotte wordt ingegaan op het vervolgtraject na de besluitvorming over de scenario’s.

Wat zijn de eindresultaten?
Voor de Terborgseweg en de Veentjes zijn
in de opeenvolgende workshops met de
samenleving voorkeursscenario’s opgesteld.
Het scenario voor de Terborgseweg richt
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Korte termijn projecten
Vooruitlopend op besluitvorming over de
voorkeursscenario’s is door de raad geld
beschikbaar gesteld voor een drietal korte
termijn projecten in het plangebied. In
dit boekje zal hier af en toe naar worden
verwezen. De projecten anticiperen op de
grotere opgaven als onderzoeksopgave of

stimulans voor meer betrokkenheid van de
verschillende partijen. Het gaat om de volgende projecten:
1.
Beleving aan de Terborgseweg
2.
Vergezichten in de Veentjes
3.
Voorkeursscenario Veentjes (woonexperiment)
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een door het ministerie van Infrastructuur
Proces
en Milieu ingestelde groep vakspecialisten
Het project Centrumomgeving is gefaseerd
 het
op het gebied van ontwerp. Zij hebben
uitgevoerd.Voorafgaand aan het opstellen

planproces kritisch bekeken en vervolgens
van de scenario’s zijn de hoofdlijnen uit
omarmd. Al deze basisinformatie plus eerder
relevante
 beleidskaders bij elkaar samenge
gedane onderzoeken en experimenten, zoals
bracht.
Dit kader is vastgesteld door b&w

de provinciale pilot stedelijke herverkaveen ter kennis gesteld aan de raad (fase I).

ling, zijn gebruikt in de workshops met de
In
fase 2 en 3 zijn er interviews afgenomen
samenleving.
bij
direct betrokkenen. Raadsleden zijn ook

geïnterviewd
en er is een kort traject door
lopen met het zogenaamde O-team. Dit is






Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

• Beleidskader centrumomgeving



• Scenario's Terborgseweg+



• Scenario's Veentjes+



• Scenariokeuze Terborgseweg en Veentjes
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Wat moet er gebeuren om
het idee te realiseren?
Grafiektitel

Op den duur zal de
detailhandel ten noorden
van het Ei verdwijnen. De
woonfunctie is de enige
passende vervangende
functie.

De Veentjes lijkt de ideale
plek om een foodhal te
vestigen. Zeker in combinatie
met het park en
parkeergelegenheid in de
nabijheid.

Het is een goed idee/ geen goed omdat …

Wat zijn de pluspunten? (groene sticker)

Er is nu teveel detailhandel
ten noorden van het Ei, maar
branchering direct rondom
het Ei kan aanvullend werken
voor de overige detailhandel.

De detailhandel in de
noordrand van het Ei is
gebaat bij een fraaie groene
uitloop richting het
Amphionpark (en weer terug)
als extra attractie.

Wat zijn de minpunten? (rode sticker)

Van wie verwacht je steun? (gele sticker)
Van wie bezwaren? (blauwe sticker)

De Veentjes is de ideale plek
om de vele vintage-zaken die
Doetinchem telt onder te
brengen en zo een unieke
buurt te creëren.

Wat moet er gebeuren om het idee te
realiseren?

Workshop – de vorm
Voor elk deelgebied (elke fase) zijn er drie
workshops georganiseerd. Er is gewerkt met
een vaste opzet. Te beginnen met een informatieve presentatie, vervolgd door groepswerk aan verschillende ronde tafels en te
besluiten met een plenaire terugkoppeling.
Bij iedere workshop zijn tijdens het groepswerk vragen of stellingen voorgelegd die
eerst door kleine groepjes zijn besproken
en vervolgens met de rest van hun groep
gedeeld. Het werkmateriaal is binnen de
gemeente vertaald naar mogelijke scenario’s.
Die zijn in de daaropvolgende workshops
weer becommentarieerd door de deelnemers. In de eerste workshop stond de ideeëncarrousel centraal. Het basisidee hiervan
is dat men zich verplaatst in een ander door
als in een carrousel letterlijk op te staan en
op een volgende stoel te gaan zitten en zo
steeds verder te werken met de ideeën, suggesties en reacties van de voorganger.
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Winkeliersvereniging nieuw
leven in blazen,
bloempotten voor de deur,
gevels scihlderen

Workshop – de deelname
Voor de workshops zijn alle direct betrokkenen uitgenodigd. Dat wil zeggen vastgoedeigenaren, ondernemers en de Verenigingen
van Eigenaren uit de betreffende straten
(Terborgseweg,Veentjes en Schouwburgplein). Daarnaast is gekeken welke relaties
relevant waren voor het project. Zo zijn
deelnemers aan de overleggen van pandeigenarenclub Heezenstraat/ Veentjes uitgenodigd, de woningbouwcorporatie Sité, leden
van de werkgroepen Aanvalsplan Binnenstad,
vertegenwoordigers van naastgelegen buurt-

verenigingen en de vertegenwoordiger van
nabij gelegen zorginstelling.Via social media
is Doetinchem in de breedte geïnformeerd.
Toen bleek dat het woonthema actueel
werd in de Veentjes is er bij de laatste workshop voor dat gebied actief op gestuurd om
bewoners aan te trekken als deelnemer.Veel
mensen toonden interesse voor het project
en volgden de ontwikkeling via de toegestuurde verslagen en de webpagina’s waar
alle informatie op werd geplaatst. Aan de
afzonderlijke workshops namen gemiddeld
35 mensen actief deel (per workshop).
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Workshop – de resultaten
Met het houden van deze workshops zijn
we er als gemeente in geslaagd om met
de samenleving voorkeursscenario’s op te
stellen die voorwaarden scheppen voor een
nieuwe toekomst voor de deelgebieden.
Het proces heeft voorstellen opgeleverd die
rechtstreeks uit de samenleving komen en
er is veel draagvlak ontstaan voor krachtige
ingrepen als het gaat om het handhaven en/
of wijzigen van functies. Daarmee wordt
ook recht gedaan aan de uitgangspunten
waar mee is gestart. Doordat de Veentjes
een nieuwe identiteit krijgt, wordt invulling
gegeven aan de bestuurlijke wens om de
detailhandel te centraliseren. Door in de
Terborgseweg op zoek te gaan naar specialisatie en focus, wordt de nog resterende
detailhandel aantrekkelijker en wint de
diversiteit in de straat aan uitstraling. De
opgeleverde voorkeursscenario’s zijn voldoende stevig om als basis te dienen voor
verdere uitwerkingsplannen. Bovendien geldt
dat bij de uitvoering van de scenario’s een
rol is weggelegd voor alle deelnemers. Dat
is een absolute meerwaarde van het proces,
maar schept ook verplichtingen
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Denkrichtingen
Voorafgaand aan het opstellen van de verschillende scenario’s hebben de deelnemers
van de workshops gezamenlijk onderzocht
wat de kracht is van hun omgeving en wat
voor verbetering vatbaar is. Zij deden dit
aan de hand van een vijftal stellingen per
deelgebied die weer voortkwamen uit de
eerder afgenomen interviews. Ze werkten
volgens het concept van de ideeëncarrousel en noteerden wat ze van de stellingen
vonden. Ze beoordeelden de stelling op

plus- en minpunten, bespraken met wie ze
zouden kunnen samenwerken om de stelling uit te voeren en wie ze daarbij mogelijk
tegen zich zouden krijgen. Tenslotte lag de
vraag voor wat er nodig was om de stelling
uit te voeren. Het resultaat van de sessie
was een akkoord onder de deelnemers over
de beste denkrichtingen voor het betreffende gebied. Dit is gebruikt om de eerste
scenarioschetsen te maken.

Stellingen Terborgseweg
Voor de Terborgseweg lagen de volgende
stellingen voor:
1.
De historisch gegroeide mengfunctie
met winkels, kantoren, bedrijven en woningen, hoort bij de Terborgseweg en moet
versterkt worden.
Dit betekent dat lege plekken moeten worden ingevuld met nieuwe aanvullende functies zodat er altijd veel bedrijvigheid is in de
straat. Je moet overal langs de weg kunnen
parkeren en fietsers en voetgangers moeten
beter gefaciliteerd worden.
2.
Waar leegstand ontstaat moet de
detailhandelfunctie komen te vervallen.
Dit betekent dat de vrijkomende gebouwen
gesloopt moeten worden en/of hier en daar
moeten worden gevuld met een enkele woning. Het karakter van de weg moet worden
aangepast naar een rustige, groene straat.
3.
De detailhandel aan de Terborgseweg
is aanvullend en specifiek op wat er in het Ei
gebeurt, maar moet zich sterker profileren.
Dit betekent dat concentratie aan één
zijde van de straat noodzakelijk is en dat
oversteekpunten en de routing vanaf het
- 10 -
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station daar op aangepast moet worden. De
ondernemers moeten onderling afspraken
maken over promotie en versterking van het
specialistische karakter.

aan de Terborgseweg te vestigen. Functies als
een bakker of bloemenhandel passen daarbij,
maar verder zal de detailhandel een steeds
kleinere rol gaan spelen.

4.
De belangrijkste functie van de Terborgseweg is die van wandel- en fietsroute
vanaf het station naar het centrum. De
bezoeker wordt hier welkom geheten.
Dit betekent dat er heel veel aandacht moet
uitgaan naar de inrichting van de openbare
ruimte (aangename binnenkomst), maar ook
naar bebording. Daarnaast moeten eigenaren en ondernemers aan de Terborgseweg
er voor zorgen dat er voor de passant meer
te beleven valt en dat hij weet waar hij
voorbij komt.

Conclusies Terborgseweg
Onder de verschillende groepen was er
weinig draagvlak voor stelling 2.Veel van de
deelnemers zetten in op een levendig karakter van de Terborgseweg met ruimte voor
wonen, detailhandel en eventueel nog wat
andere bedrijvigheid. Met het parkeren voor
de deur als pluspunt genoemd ten opzichte
van het centrum. De situatie van vandaag
de dag, maar dan geoptimaliseerd. Oftewel
een mix van de verschillende stellingen. De
deelnemers gaven aan bereid te zijn om
zelf hun steentje bij te dragen waar nodig
(voornamelijk op het gebeid van profilering),
maar keken ook reikhalzend uit naar door
de gemeente aan te brengen verbeteringen
in de openbare ruimte en eventueel ook
infrastructureel.

5.
De toekomst van de Terborgseweg is
die van een dienstencentrum, zoals je vaak
ziet op wegen tussen het station en het
centrum.
Dit betekent dat kantoren en kleine bedrijven moeten worden gefaciliteerd om zich
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Stellingen Veentjes
Voor de Veentjes lagen de volgende stellingen voor:

nabijheid.
Dit betekent dat een haalbaarheidsonderzoek moet aantonen of e.e.a. ook financieel
haalbaar is. In overleg met eigenaren, potentiële investeerders en deelnemers moet
worden onderzocht welke omvang zo’n
foodhal kan hebben en welke nevenfuncties
zoals verswinkels, restaurants, leerprojecten
e.d. er verwacht kunnen worden.

1.
Er is geen ruimte meer voor detailhandel buiten het Ei. De woonfunctie is de
enige passende vervangende functie.
Dit betekent dat er geanticipeerd moet
worden op deze ontwikkeling zodat wonen
binnen de geldende kaders mogelijk wordt
gemaakt, experimenten worden toegejuicht,
een woonmilieu wordt gecreëerd en met
ondernemers wordt meegedacht op welke
wijze zij op een andere plek kunnen ondernemen.

4.
Het gebied ten noorden van het Ei is
gebaat bij een fraaie groene uitloop.Van park
(Mark Tennant plantsoen) tot park Amphionpark.
Dit betekent dat de groene beleving centraal
moet worden gesteld in de planvorming.
Bij dit concept passen kleine evenementen,
diverse woonmilieus, zorgvariaties, kinderen
en dieren. De functie kan uitlokken dat er
nieuw programma komt.

2.
Er is nu teveel detailhandel ten noorden van het Ei. Alleen direct dicht tegen het
Ei liggen er nog kansen.
Dit betekent dat er een duidelijk functieknip
moet worden gemaakt. In welk deel van het
gebied is er nog toekomst voor de detailhandel en waar moet naar andere functies
worden gekeken? Tegelijkertijd moet worden bekeken wat dan de aanpak is voor
beide gebieden.

5.
De Veentjes is de ideale plek kringloop, vintage en/of curiosa-zaken onder te
brengen en zo een unieke buurt te creëren.
Dit betekent dat eigenaren en ondernemers
actief benaderd moeten worden om dit idee
uit te werken en dat verbindingen met de
stad, openbare ruimte, parkeren en andere
gerelateerde aspecten daar op afgestemd
moeten worden.

3.
De Veentjes lijkt de ideale plek om
een foodhal te vestigen. Zeker in combinatie
met het park en parkeergelegenheid in de
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Conclusies Veentjes
Onder de verschillende groepen was er
weinig draagvlak voor stelling 5. Tegelijkertijd werd het item curiosa/vintage wel
beschouwd als een kans om speciaalzaken
toe te voegen aan de Veentjes. Het feit dat
de branche nog helemaal niet bestaat in de
Veentjes werd als een minpunt gezien. Er
was veel animo om te onderzoeken hoe de
kansen voor het gebied liggen als er meer
specialisatie plaats vindt in de richting van
food, al dan niet exotisch, als versproducten
of nog weer anders (stelling 3). Ook werd
de meerwaarde genoemd van stelling 4, het
toevoegen van groen en het maken van een
groene verbinding tussen het Mark Tennantplantsoen en het Amphionpark. Tenslotte
werd aangegeven dat woningbouw mogelijk
een optie zou zijn voor de plekken die in
de toekomst niet meer levensvatbaar zijn in
hun huidige functie. Als kritische noot kwam
regelmatig naar voren dat er al heel veel
geprobeerd is in de Veentjes.
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Scenario’s
Terborgseweg en
De Veentjes

scenario

Eenheid in verscheidenheid
Het scenario Eenheid in verscheidenheid
neemt de diversiteit aan functies aan de
Terborgseweg als uitgangspunt en wil een
clustering daarvan stimuleren waardoor je
een horecasegment, winkelsegment, bedrijvensegment en kantorensegment krijgt. Iets
wat in de basis nu al zo is. De invulling van
de openbare ruimte past zich daarbij aan
waardoor in de straat verschillende sferen
ontstaan die maximaal voelbaar zijn op de
daarvoor gecreëerde pleintjes. Het vergroten van de oppervlakte openbare ruimte
voor voetgangers, heeft als consequentie
dat de rol van de auto iets wordt verkleind.
De Terborgseweg blijft in dit scenario van
voor tot achter bereikbaar, maar er is geen
doorgaand verkeer richting Raadhuisstraat
waardoor de functie van de Terborgseweg
als doorgangsroute verdwijnt en er vooral
bestemmingsverkeer zal komen.

Karakter

+

De functieprofilering van de Terborgseweg wordt duidelijker en de herinrichting schept mogelijkheden voor meer
beleving en bijzondere aspecten. Het
blijft mogelijk om het winkelaanbod
aanvullend te laten zijn op dat binnen
het Ei.

Waardering
De meeste deelnemers aan de workshops
zien dit scenario als een mooi, maar minder
goed uitvoerbaar plan vanwege de grote wijziging in de infrastructuur. Zij vrezen dat de
binnenstad daardoor wellicht onbereikbaar
zal worden en zijn tegelijkertijd bang dat er
teveel verkeersdruk komt in de Spinbaan
en/of Melkweg. Het idee van pleinvorming
spreekt ze wel aan.
Planologie en rol samenleving
Om functies te kunnen clusteren is samenwerking tussen vastgoedeigenaren noodzakelijk. Zo kunnen zij regelen welke ondernemers in hun pand komen. Uiteraard binnen
de bandbreedte van het bestemmingsplan.
De gemeente zal voor de wijziging van de
openbare ruimte het bestemmingsplan moeten aanpassen.

0

Woningbouw

Er zijn geen consequenties voor het
woningbouwbeleid. De verwachting is
niet dat de woonfunctie in aantal groeit.
Het scenario draagt evenmin bij tot een
vermindering van het aantal woningen.
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Detailhandel

+

Er zijn geen consequenties voor het
woningbouwbeleid. De verwachting is
niet dat de woonfunctie in aantal groeit.
Het scenario draagt evenmin bij tot een
vermindering van het aantal woningen.

Terborgseweg

centrumomgeving Doetinchem
binnenstad

Vergroening

+

Er is veel aandacht voor de openbare
ruimte en dit gaat samen met vergroening. Onder andere op de pleintjes.
Het zal een behoorlijke kwaliteit slag
opleveren.

Leegstand

-

De leegstand wordt niet actief bestreden. Mogelijk wordt het vestigingsklimaat iets aantrekkelijker door de herinrichting van de openbare ruimte. De
kans is echter groot dat de slechtere
autobereikbaarheid negatief uitpakt.

Bereikbaarheid

-

De bereikbaarheid van het Ei neemt af
voor zover het vervoer met de auto
betreft. Het is niet bekend of dit kan
worden opgelost door elders andere
maatregelen te nemen.

stationsgebied
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Referentiebeelden

Veel verblijfsgebied

Verschillende pleinachtige ruimtes

De auto is ondergeschikt

Veel verblijfsgebied
- 18 -

Terborgseweg
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zijde papierfabriek

zijde stadhuis
voetpad

blokhaag
rijbaan
			

parkeren
met bomen

voetpad

Principeprofiel ‘Eenheid in verscheidenheid’

ruimte voor de weekmarkt in de richting
van de Terborgseweg. Dit kan de beleving
vergroten op de route van station naar Ei.
De concentratie van parkeerplaatsen bij het
stadhuis en de Wei van ome Karel zal ook
voor een heel ander aanzicht zorgen.

Alle scenario’s voor de Terborgseweg zijn
gemaakt op basis van de ideeën en voorstellen van direct betrokkenen zoals die in de
eerste workshop zijn genoteerd. Daarbij is
in alle gevallen uitgegaan van het voortbestaan van de detailhandel in de Terborgseweg en het vergroten van levendigheid en
beleving. De Terborgseweg is in dit scenario
vorm gegeven als verblijfsgebied en neemt
afhankelijk van de functies langs de straat
veel verschillende vormen aan. Daarom kan
de breedte van het profiel wisselen in de
verschillende deelgebieden. Tegelijkertijd
zou de openbare ruimte wel moeten zorgen
voor eenheid in uitstraling en materiaal. De
accentuering van de pleinen bij het station
en het stadhuis scheppen mogelijk meer
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scenario

De rode loper
Het scenario De rode loper gaat uit van een
optimale beleving van de Terborgseweg als
aantrekkelijke winkelstraat. Startpunt is de
kracht van het huidige winkelbestand en de
wens om de Terborgseweg te handhaven als
straat met bijzondere en goed bereikbare
winkels. Er is voor gekozen om de detailhandel te concentreren aan de (vanaf het Ei)
linkerkant van de weg. Aan de rechterkant
van de weg wordt zo veel mogelijk groen
toegevoegd. Op de lange termijn zullen daar
waar aan die wegzijde gebouwen wegvallen
omdat ze niet langer invulbaar zijn, grotere
clusters groen ontstaan. Zo ontstaat op
meerdere plekken rondom de resterende
goed functionerende bebouwing een parkachtige setting die als het ware het gebied
intrekt en de Terborgseweg verbindt met
het nieuwe woongebied Iseldoks en met de
rivier.

Karakter

+

De functieprofilering van de Terborgseweg wordt veel duidelijker en schept
samen met de herinrichting van de
openbare ruimte mogelijkheden voor
meer beleving en bijzondere aspecten.
Het winkelaanbod zal aanvullend zijn op
dat binnen het Ei.

Waardering
De deelnemers aan de workshop zien de
concentratie van levendigheid aan één kant
van de weg als kans met de groene overzijde
als interessante tegenpool. De mogelijkheid
om straks het rondje Iseldoks, rivier, Terborgseweg, station te kunnen maken wordt
als heel belangrijk beschouwd voor de toekomstbestendigheid van de Terborgseweg.
Planologie en rol samenleving
Om het juiste winkelsegment aan de juiste
kant van de straat te krijgen, is samenwerking vereist tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente.Voor de ruimtelijke
ingrepen zal het noodzakelijk zijn om het
bestemmingsplan te wijzigen. Het handhaven van de winkelfunctie vereist een stevige
aanpak van de pandeigenaren die zich niet
inzetten voor een adequate invulling.

0

Woningbouw

Er zijn geen consequenties voor het
woningbouwbeleid. De verwachting is
niet dat de woonfunctie in aantal groeit.
Mogelijk komt er hier en daar één bij,
maar zullen er ook weer wegvallen aan
de groene zijde van de weg.
- 20 -

Detailhandel

+

Het scenario draagt bij aan de centralisatie van de detailhandel. Ook wordt
de herkenbaarheid groter van het type
detailhandel.

Terborgseweg

centrumomgeving Doetinchem
Vergroening

binnenstad

+

Er is veel aandacht voor de openbare
ruimte en dit gaat samen met vergroening. Het zal een behoorlijke kwaliteit
slag opleveren.

Leegstand

+

De leegstand wordt actief aangepakt.
Zowel door de vastgoedeigenaren
die op een doelgerichte manier naar
invulling zoeken als door lange termijn
maatregelen als het wegbestemmen van
functies en sloop.

Bereikbaarheid

0

De bereikbaarheid van het Ei blijft
hetzelfde.

stationsgebied
- 21 -

Referentiebeelden

Aansprekende etalages

Brede loopstrook aan zijde detailhandel

Langsparkeren met bomen

Veilige oversteken
- 22 -

Terborgseweg

centrumomgeving Doetinchem

zijde papierfabriek

zijde stadhuis
voetpad groenstrook
rijbaan
met bomen		

parkeren
met bomen

voetpad

Principeprofiel ‘Rode loper’

briek zal in de loop van de tijd steeds meer
vergroenen. Hier kan de loopstrook smaller
zijn en het is daar maatwerk waar parkeren
moet worden toegestaan. Het is nu al zo dat
de horeca geconcentreerd is richting station.
Dat kan gestimuleerd worden ten behoeve
van een aantrekkelijke route van station
naar Ei.

Alle scenario’s voor de Terborgseweg zijn
gemaakt op basis van de ideeën en voorstellen van direct betrokkenen zoals die in de
eerste workshop zijn genoteerd. Daarbij is
in alle gevallen uitgegaan van het voortbestaan van de detailhandel in de Terborgseweg en het vergroten van levendigheid en
beleving. In dit scenario zijn de twee wegzijden verschillend in aanzicht en profiel. De
openbare ruimte en beleving wordt aangepast aan de gewenste functie. De Terborgseweg heeft een groene en een rode zijde. De
rode loper ligt aan de winkelzijde. Dit is een
brede loopstrook waar voldoende ruimte is
voor parkeren. Bijvoorbeeld met een blauwe
kaart. De openbare ruimte staat ten dienste
van de detailhandel. De kant van de papierfa-
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scenario

De markt bepaalt
Het scenario De markt bepaalt gaat er
van uit dat er niet gestuurd wordt op het
faciliteren van bepaalde functies. We laten
het aan de markt over welke functie zich
waar vestigt en scheppen hier de maximale
ruimte voor. De detailhandelsmogelijkheden, maar ook het vestigen van kantoren of
andere dienstverlening blijft dus bestaan. Het
is niet ondenkbaar en dus ook mogelijk dat
er in de loop van de jaren een “functieverkleuring” plaats vindt. Het is een afweging
om woonmogelijkheden te creëren daar
waar een commerciële invulling onmogelijk blijkt. Deze denkrichting vraagt niet om
heel specifieke aanpassingen in de openbare
ruimte anders dan een beter functionerende
weg met respect voor langzaam en snel
verkeer. In het scenario is gekozen voor het
opnemen van een brede middenberm met
bomen.

veel bijval vanuit de groep workshoppers.
De waardering betrof vooral de groene
middenberm en de totaalbehandeling van
de weg. Of die berm wel of niet gesierd
zou moeten worden met bomen, een pad
er doorheen of nog weer anders bleef nog
onderwerp van discussie.
Planologie en rol samenleving
Door niet te sturen op functies geeft de
overheid zichzelf een rol van facilitator. Bij
het volgen van de markt en het creëren van
maximale vrijheden daarin, bestaat het risico
dat beleidsdoelstellingen zoals het beperken
van woningbouw of het centraliseren van
detailhandel niet worden gehaald. Omgekeerd zal het strak hanteren van beleidsafspraken afbreuk doen aan het concept de
markt bepaalt. Het risico daarvan is teleurstelling bij de indieners van plannen.

Waardering
Bij de presentatie van dit scenario was er

Karakter

-

Het gebrek aan functionele profilering
brengt onzekerheid over de toekomstige identiteit van de straat. Dit is
ongunstig voor de wens Doetinchem
met een duidelijk profiel op de kaart te
zetten.

-

Woningbouw

De kans is zeer groot dat er getornd
zal moeten worden aan het woningbouwbeleid.Van te voren is niet in te
schatten met welk aantal de woonfunctie zal toenemen.
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Detailhandel

-

Het scenario draagt niet bij aan centralisatie van de detailhandel. De kans
bestaat dat er detailhandel wordt toegevoegd of winkels komen die concurreren met het Ei.

Terborgseweg

centrumomgeving Doetinchem
Vergroening

+

De toevoeging van een groene middenberm voegt veel kwaliteit toe als het
om vergroening gaat.

binnenstad

Leegstand

+

De leegstand wordt niet actief bestreden, maar de geboden vrijheid schept
kansen op meer vulling van de panden.

Bereikbaarheid

0

De bereikbaarheid van het Ei blijft gelijk.

stationsgebied
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Referentiebeelden

Middenberm met bomen

Aansprekende middenberm, rijbaan met
langsparkeren

Middenberm met bomen als ruimtelijke drager van
de straat
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Terborgseweg

centrumomgeving Doetinchem

zijde papierfabriek

zijde stadhuis
voetpad-parkeren-rijbaan -middenberm- rijbaan-parkeren-voetpad
met bomen en pad		

Principeprofiel ‘De markt bepaalt’

de ruimtelijke drager. In de middenberm ligt
een extra looproute van station naar centrum. Dat laatste wordt niet door iedereen
als positief ervaren.

Alle scenario’s voor de Terborgseweg zijn
gemaakt op basis van de ideeën en voorstellen van direct betrokkenen zoals die in de
eerste workshop zijn genoteerd. Daarbij is
in alle gevallen uitgegaan van het voortbestaan van de detailhandel in de Terborgseweg en het vergroten van levendigheid en
beleving. In dit scenario ligt de nadruk op de
verbindende functie van de weg waardoor
reizigers zich snel, comfortabel en aangenaam van het station naar het centrum kunnen bewegen (en weer terug). De inrichting
van de openbare ruimte vormt de drager
van de straat. De straat heeft een min of
meer symmetrisch profiel, met aan beide
zijdes een voetpad en parkeermogelijkheden.
Een brede middenberm met bomen vormt
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scenario

Foodpark
Het scenario Foodpark gaat er van uit dat
de Veentjes kan gaan functioneren als een
gebied met bijzondere foodconcepten in de
productsfeer (verkoop,) gecombineerd met
horeca, workshops en aanvullende zaken.
Food is het thema voor de ondernemingen
in het gebied en buiten is dat te zien aan
de veelheid aan terrassen. Bijbehorende
opties zijn het oprichten van een foodhal,
het faciliteren van kleinere marktjes of
foodevenementen in het Amphionpark en
het onderbrengen van de zaterdagmarkt.
In deze opzet is een goede looproute van
en naar de parkeergarage Amphion vereist
evenals een passende inrichting van het park.
In dit scenario is de sloop van het voormalig
C1000 gebouw voorzien. De foodhal kan
daar terugkomen, maar kan ook op een
andere plek worden ingepast.

zetten ook vraagtekens bij het idee.Velen
vroegen zich af: Is zo’n transformatie haalbaar? Is het geschetste ruimtebeslag niet
onrealistisch groot? Wie gaat het doen?
Waar begin je? Hoe krijg je het publiek naar
de plek?
Planologie en rol samenleving
Om dit concept uit te kunnen voeren is er
een maximale inzet en afstemming nodig van
de kant van de eigenaren en ondernemers.
Alleen zij kunnen sturen op de gewenste
brachering en uitstraling van het gebied.
De gemeente kan hierin faciliteren en zich
positief opstellen bij verzoeken om planologische aanpassingen.

Waardering
De deelnemers aan de workshop beoordelen dit scenario als aantrekkelijk, maar

Karakter

+

De branchering schept kansen om de
Veentjes een heel ander aanzicht te
geven. Er kan de nodige reuring ontstaan en dit kan een aantrekkingskracht
bewerkstellingen die ook goed is voor
het Ei.

0

Woningbouw

Er zijn geen consequenties voor het
woningbouwbeleid. De verwachting is
niet dat de woonfunctie in aantal groeit.
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Detailhandel

0

Het is niet in te schatten hoe de verhouding detailhandel/ horeca er uit gaat zien.
Naar verwachting kan er niet geschrapt
worden in m2 detailhandel. Branchering
kan mogelijk positief uitpakken voor de
Veentjes, maar kan ook negatieve bijeffecten hebben voor het Ei.

De Veentjes

centrumomgeving Doetinchem

Bereikbaarheid

0

Op dit vlak zijn geen consequenties te
verwachten.

-

Vergroening

In dit scenario zijn geen uitspraken gedaan over het toevoegen van groen of de
invulling van het park. De aanleg van terrassen kan tot verstening leiden. Het is
daarom onduidelijk of dit scenario meer
of minder vergroening zal opleveren.
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Leegstand

0

De leegstand wordt actief aangepakt
in de Veentjes. De aandacht voor extra
horeca kan wel negatief uitpakken voor
de typische horecaplekken binnen het
Ei en daar weer leegstand opleveren.

Referentiebeelden

Markt in het park

Foodhal

Food evenementen in het park
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De Veentjes

centrumomgeving Doetinchem

Foodhal

Alle scenario’s voor de Veentjes zijn gemaakt
op basis van de ideeën en voorstellen van
direct betrokkenen zoals die in de eerste
workshop zijn genoteerd. In dit specifieke
geval is er ook input gegeven door de werkgroep Food vanuit het aanvalsplan binnenstad. Deze groep was in eerste instantie een
groot voorstander van de plaatsing van een
foodhal in de Veentjes. In tweede instantie
was men minder optimistisch over de kans
van slagen. De werkgroep onderzoekt of de
introductie van het foodconcept in Doetinchem zinnig is en waar het dan het beste
kan landen. In dat onderzoek wordt de
Veentjes ook meegenomen, maar het is niet
langer de voorkeurslocatie.
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scenario

Wonen aan het park
Het scenario Wonen aan het park gaat uit
van de transformatie van winkelgebied naar
een woongebied. De vrijkomende plinten worden opgevuld met woningen voor
verschillende doelgroepen. Het voormalige
C1000 pand wordt gesloopt en er wordt
bekeken of en zo ja waar nog ruimte is
voor een nieuw te bouwen woningen. In
dit scenario wordt het deels al aanwezige
groene woonkarakter versterkt door de
aanleg van een groene loper van stad naar
buitengebied, het vergroten van het park,
het accentueren van de buurtfunctie van het
park en het toevoegen van eigen of gemeenschappelijke tuinen. Slimme oplossingen
op architectonisch gebied en uitruil tussen
eigenaren in en buiten het gebied zouden
er voor moeten zorgen dat deze keuze een
verantwoorde is in het licht van de beschikbare woningbouwcontingenten.

dit scenario al vrij snel als echte winnaar uit
de bus. Er was veel enthousiasme voor een
eventuele transformatie van winkel- naar
woongebied. De aanwezige ondernemers
waren niet afwijzend ten aanzien van een
verhuizing naar elders.
Planologie en rol samenleving
Om dit concept uit te kunnen voeren moet
inventief bekeken worden welke dichtheid
aan woningen verantwoord is. Dit ten opzichte van gewenste kwaliteit, verantwoorde
investeringen en het beschikbare woningbouwcontingent. Dit vraagt om een zeer
zorgvuldig proces waarbij de gemeente en
betrokken pandeigenaren zij aan zij optrekken. Uiteindelijk zullen er ook planologische
aanpassingen nodig zijn.

Waardering
Bij de deelnemers aan de workshop kwam

Karakter

+

Daar waar de Veentjes nu al kwaliteiten
heeft die aansluiten bij een woonomgeving, worden die versterkt.

+

Woningbouw

In dit scenario wordt een aanspraak
gedaan op de reservering aan woningen
voor de aanloopstraten. Dit past in
eerder geformuleerd beleid en schept
duidelijkheid ten aanzien van de voorkeurlocaties.
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Detailhandel

+

Door deze transformatie kunnen enkele duizenden m2 detailhandel geschrapt
worden waardoor er meer schaarste
ontstaat en de leegstaande winkelpanden in het Ei en aan de Terborgseweg
aantrekkelijker zullen worden.

De Veentjes

centrumomgeving Doetinchem

Bereikbaarheid

0

Naar verwachting zal er niet veel aan
de huidige situatie veranderen. Eventuele aanpassingen aan bijvoorbeeld de
ligging van parkeerterreinen zullen de
woonfunctie ten goede moeten komen.

+

Vergroening

Dit scenario zet hoog in op de vergroening van de Veentjes en het leggen van
groene verbindingen met de rest van
de stad.
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Leegstand

+

De leegstand wordt actief aangepakt in
de Veentjes op een wijze die geen negatieve impact zal hebben voor andere
stadsdelen. Integendeel.

Referentiebeelden

Woningen aan De Veentjes

Omvormen van de plint

Wonen aan het park
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De Veentjes

centrumomgeving Doetinchem

Woningen met tuin aan het park

Alle scenario’s voor de Veentjes zijn gemaakt
op basis van de ideeën en voorstellen van
direct betrokkenen zoals die in de eerste
workshop zijn genoteerd. Na het afpellen
van talloze andere opties, kwam de transformatie naar wonen als een heel vanzelfsprekende optie bovendrijven. Op dit moment
wonen er al veel mensen in het gebied
met een verschillende achtergrond en van
verschillende leeftijden. De transformatie
van het voormalig belastingkantoor naar een
gebouw met huur en koopwoningen is een
geslaagd voorbeeldproject en er is dit pand
is nauwelijks sprake geweest van leegstand.
De verwachting is, dat de getransformeerde
plinten te zijner tijd ook goed verkoop-, of
verhuurbaar zullen zijn.
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scenario

Wonen aan het park
Het scenario Wonen aan het park + gaat
er van uit dat de huidige woningen in de
Veentjes en directe omgeving niet allemaal
even toekomstbestendig zijn en soms ook
de nodige kwaliteit missen. Door deze
bebouwing deels te slopen, kan er voor een
nieuwe stedenbouwkundige opzet gekozen
worden met aandacht voor kwaliteitsbouw.
Denk hierbij aan de ligging (gericht op het
park), duurzaamheid, toekomstbestendig
voor ouderen en aangepast voor minder
validen. Ook kan het woningbouwcontingent
in mindering gebracht worden door minder woningen terug te laten komen dan er
nu staan. Met de sloop en het bouwen van
nieuwe woningen verdwijnt de detailhandel
uit het plangebied. Hetzelfde geldt voor het
voormalig C1000 gebouw. Het scenario kent
meerdere varianten met onder andere sloop
op de Veentjes zelf, aan het Schouwburgplein
en wonen op verschillende plekken in het
park.

Karakter

+

Daar waar de Veentjes nu al kwaliteiten
heeft die aansluiten bij een woonomgeving, worden die versterkt.

+

Waardering
De deelnemers aan de workshop hebben
dit scenario vrij snel afgekeurd omdat ze het
niet realistisch achten. Eén van de redenen
is, dat er heel veel particuliere kleine eigenaren van woningen in het gebied zijn.
Planologie en rol samenleving
Om dit concept uit te kunnen voeren het
bestemmingsplan in elk geval gewijzigd worden. Afhankelijk van de uitwerking van het
plan, het proces en de fasering kunnen ook
zaken als onteigeningsprocedures, afkoop
verhuiskosten en dergelijke aan de orde
komen.

+

Woningbouw

Het is nog niet duidelijk of dit scenario
meer woningen zal opleveren dan nu.
Als dat zo is, dan kan aanspraak worden
gedaan op de reservering voor de aanloopstraten. Dat past in eerder geformuleerd beleid en schept duidelijkheid ten
aanzien van de voorkeurlocaties.
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Detailhandel

+

Door deze transformatie kunnen enkele duizenden m2 detailhandel geschrapt
worden waardoor er meer schaarste
ontstaat en de leegstaande winkelpanden in het Ei en aan de Terborgseweg
aantrekkelijker zullen worden.

De Veentjes

centrumomgeving Doetinchem

Bereikbaarheid

0

Naar verwachting zal er niet veel aan
de huidige situatie veranderen. Eventuele aanpassingen aan bijvoorbeeld de
ligging van parkeerterreinen zullen de
woonfunctie ten goede moeten komen.

+

Vergroening

Dit scenario zet hoog in op de vergroening van de Veentjes, een groot stadspark en het leggen van groene verbindingen met de rest van de stad.
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Leegstand

+

De leegstand wordt actief aangepakt in
de Veentjes op een wijze die geen negatieve impact zal hebben voor andere
stadsdelen. Integendeel.

Referentiebeelden

Stadspark met evenementen

Stadspark met evenementen

Wonen aan het park
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De Veentjes

centrumomgeving Doetinchem

Groot stadspark met woningen aan de rand

kozen tot voorkeursscenario zit ‘m in de
grootschalige aanpak, de consequenties
daarvan voor direct betrokkenen en de omvang van gevraagde investeringen. Het is niet
onmogelijk dat onderdelen van dit concept
in de toekomst alsnog in beeld komen, maar
voor het moment lijkt het een brug te ver.

Alle scenario’s voor de Veentjes zijn gemaakt
op basis van de ideeën en voorstellen van
direct betrokkenen zoals die in de eerste
workshop zijn genoteerd. Na het afpellen
van talloze andere opties, kwam de transformatie naar wonen als een heel vanzelfsprekende optie bovendrijven. Op dit moment
wonen er al veel mensen in het gebied
met een verschillende achtergrond en van
verschillende leeftijden. De transformatie
van het voormalig belastingkantoor naar een
gebouw met huur en koopwoningen is een
geslaagd voorbeeldproject en er is dit pand
is nauwelijks sprake geweest van leegstand.
De reden dat dit scenario is afgeschreven
door de deelnemers aan de workshop en
het scenario Wonen aan het park is ver-
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Voorkeurs
scenario’s

voorkeursscenario
De rode loper
In de bijeenkomsten met de samenleving
is naar voren gekomen dat het scenario de
Rode Loper er uitspringt als het gaat om
kansen voor de Terborgseweg. Het scenario
biedt de meest duidelijke antwoorden op
lastige vraagstukken rondom de woningbouw, de detailhandel en de leegstand. Tegelijkertijd bevatten andere scenario’s voor
de direct betrokkenen ook aantrekkelijke
onderdelen. Die hebben vooral te maken
met de invulling van de openbare ruimte.
Om die reden is het scenario de Rode
Loper het voorkeursscenario geworden
met toevoeging van een nieuw principeprofiel. Het bestuur wordt geadviseerd om dit
voorkeursscenario als basis te nemen bij de
verdere uitwerking van de plannen voor de
Terborgseweg.
Karakter
Het scenario De Rode Loper oogst waardering bij de deelnemers aan de workshop.
Het idee doet recht aan de trots van direct
betrokkenen. Aan de Terborgseweg ligt een
aantal bijzondere winkels, zoals een theepottenwinkel, een winkel voor naaimachines, de
bakwinkel, een beddenwinkel met aandacht
voor de wensen van ouderen, een bijzondere bloemenwinkel, ga zo maar door. Het zijn
winkels waar men speciaal voor komt en het
winkelpubliek in de Terborgseweg is daarmee niet de man of vrouw die graag door

de stad slentert op zoek naar een toevallige
aankoop. Het gaat met een doel naar de
Terborgseweg.
Datzelfde publiek komt in veel gevallen ook
van buiten Doetinchem, omdat er in de hele
regio en soms zelfs nog daarbuiten geen vergelijkbare winkel te vinden is. Dat is één van
de redenen dat de winkels goed bereikbaar
moeten zijn voor de auto.
Variatie en concentratie
Door aan de Terborgseweg in te zetten op
de vestiging van winkels met een speciaal
karakter is en zal het nog meer een genre
worden met een aanvullend karakter op de
winkels in het Ei. Daarnaast zijn sommige
winkels en horecagelegenheden ook van
belang als voorziening voor de naastgelegen
woonwijk De Pas. Denk bijvoorbeeld aan
de Echte bakker. Een winkel waar ook de
voorbijlopende treinreiziger graag even naar
binnen gaat.
Maar het gaat in de Terborgseweg niet
uitsluitend om winkels. Dicht bij het Ei ligt
de kantorenconcentratie. Meer richting
het stationsgebied neemt het aantal horecazaken toe. Door de extra aandacht voor
concentratie en de geleidelijke omvorming
naar een straat met een heel eigen karakter
en verschillende karakteristieken, wordt hij
ook steeds interessanter als belevingsroute
van de stad naar het station en omgekeerd.
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Terborgseweg

centrumomgeving Doetinchem

speerpunten openbare ruimte

Profilering en eigen inzet
De combinatie van een ruimtelijk en functioneel onderscheid tussen de twee wegzijdes
wordt door de deelnemers aan de workshops gewaardeerd. Zij zien de verschillende
profilering als een kans en hopen dat de
gerichte sturing van voorbijgangers goed uitpakt voor hun zaak. Tegelijkertijd moet ook
het loopje aan de groene zijde aangenaam
zijn. Om dit soort zaken goed uit de verf te
laten komen, is het een voorwaarde dat de
direct betrokkenen, net als in de workshops
ongeacht hun achtergronden en belangen
samenwerken aan een totaalbeleving.

fraaie groene aansluiting vanaf de invalswegen hoort daarbij met laanbeplanting,
pocket(mini)parkjes en groene verbindingen
naar aanliggend gebied. De kansen voor de
Terborgseweg zijn op dit terrein groot.
Bomen
In het verleden werden al vaak voorstellen
gedaan om de weg meer allure te geven met
het planten van bomen. De plannen stuitten
meerdere malen op technische (on)mogelijkheden door de aanwezigheid van kabels
en leidingen of een gebrek aan financiën. Nu
staat de gewenste laanbeplanting opnieuw
op de agenda. Ditmaal niet aan de bebouwingskant, maar in een middenberm. Een optie die tot op heden nog niet serieus werd
onderzocht, maar zeer waarschijnlijk minder
problemen oplevert dan een laan langs de
bebouwing. De bomen die daar nu staan,
doen het over het algemeen heel slecht. Er
is de laatste jaren op diverse plaatsen ervaring is opgedaan met de aanplant van bomen
in bijzondere situaties waardoor er vele

Vergroening
Doetinchem wordt al heel lang gewaardeerd vanwege de groene verbindingen
naar buiten, de groene naoorlogse wijken
en de inzet op natuurlijk groen in diverse
woonwijken. Sinds de start van het Aanvalsplan Binnenstad staat vergroening van
de binnenstad ook hoog op de agenda. Een
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denkrichting programmatische invulling

voorkeursprofiel Terborgseweg
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Terborgseweg

centrumomgeving Doetinchem
workshops. Tenslotte is bij de scenario-ontwikkeling meerdere keren een relatie gelegd
tussen de bereikbaarheid van de winkels aan
de Terborgseweg en evenementen die zich
hoofdzakelijk in het Ei afspelen. Het is goed
om in het vervolgtraject aandacht te besteden aan de verschillende belangen.

referenties zijn voor mogelijke oplossingen
en daadwerkelijke realisatie van dit plan.
Ultieme vergroening
Als we het over groen hebben, dan gaat het
uiteraard niet alleen over bomen. Winkeliers en vastgoedeigenaren kunnen kleinere
groeninitiatieven realiseren zoals het ophangen van hanging baskets, het neerzetten
van plantenbakken en dergelijke. De ultieme
vergroening zal aan de zijde van de papierfabriek moeten plaats vinden en een relatie
moeten leggen met de nieuwe woonwijk
Iseldoks en de rivier. Het eindbeeld is een
kwestie van lange adem omdat veel plekken
nu nog bebouwd zijn. Mogelijk komen die in
de toekomst vrij.Vergroening van het gebied
levert niet alleen een aangename leefomgeving op, maar kan ook belangrijk worden bij
de aanpak van negatieve verschijnselen als
gevolg van de klimaatverandering zoals hittestress en de inzet op duurzaamheid. Een
dynamische kansenkaart kan er voor zorgen
dat dit lange termijn plan niet ongemerkt
weer uit beeld verdwijnt.

Auto en bus
In het voorkeursscenario verandert er niets
aan de intenties om de binnenstad bereikbaar te houden voor het autoverkeer via
de Terborgseweg. De routing van de bus is
nauwelijks een gespreksonderwerp geweest,
maar zal wel aan de orde moeten komen bij
de uitwerking van het scenario omdat de
aanwezigheid van de bus en (vooral) bijbehorende haltes consequenties hebben voor
de profilering van de weg. Duidelijk mag zijn
dat het openbaar vervoer optimaal moet
blijven functioneren, maar mogelijk zijn er
aanpassingen voorhanden die het karakter
van de Terborgseweg ten goede komen en
een neutraal of zelfs positief effect opleveren voor het busverkeer.
Snelheidsbeperkingen
Bij de herprofilering van de weg is een belangrijk hoofddoel het terugdringen van de
snelheid waarmee sommige automobilisten
door de Terborgseweg rijden. Dat betekent
niet automatisch dat de weg moet worden
veranderd in een 30 kilometerweg. In de
uitwerking van het voorkeursscenario moet
bekeken worden waar de snelheid beperkende maatregelen uit moeten bestaan.
Denk aan de versmalling van het profiel,
zonering, aanleg van drempels of nog weer
anders. Alles binnen de kaders van de mobiliteitsvisie.

Bereikbaarheid
Als we het over bereikbaarheid hebben, dan
gaat het hier om de functie van de Terborgseweg als entree van de stad, als verbindingsroute tussen treinstation en centrum
en als doorgaande verbindingsweg voor het
openbaar vervoer, auto en fiets. Daarnaast
heeft de term bereikbaarheid een heel eigen
betekenis gekregen in de workshops in relatie tot de bereikbaarheid van het vastgoed.
Het gaat dan vooral om de parkeergelegenheid, maar ook de begaanbaarheid van het
trottoir en de oversteekbaarheid van de
weg. Die punten vragen stuk voor stuk om
verbetering, volgens de deelnemers aan de
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Wonen
In dit voorkeursscenario speelt de woonfunctie een kleine rol. Dat wil zeggen dat er
niet specifiek op wordt ingezet. Op verschillende plekken aan de Terborgseweg wordt
gewoond in een woon-winkelpand of in
appartementengebouwen al dan niet boven
kantoren. Die situatie zal niet veranderen en
voldoet goed.
De centrumbestemming maakt het nu nog
mogelijk dat er automatisch woonfuncties
worden toegevoegd op de eerste verdieping
en hoger. Binnen afzienbare tijd komt die
mogelijkheid te vervallen.Vanuit de herziene
woningbouwstrategie (beleid) loopt daar
een procedure voor.

Parkeren
Om ook de bezoekers uit de regio maximaal te faciliteren in hun bezoek aan winkels
aan de Terborgseweg, staat een goede parkeervoorziening hoog op de agenda. Passend
bij de uitgangspunten van het scenario zal
het parkeren hoofdzakelijk aan de (oneven
genummerde) winkelzijde worden gesitueerd, maar er kunnen aanleidingen zijn om
dat niet overal precies hetzelfde doen. Ten
eerste omdat de weg niet overal even breed
is en ten tweede omdat de functieprofielen niet overal hetzelfde zijn. Denk aan de
kantorenconcentratie bij het Ei. In de workshops is uitgesproken dat de voorkeur uitgaat naar het instellen van een blauwe zone.
Er is aangegeven dat dit bespreekbaar is. Bij
de uiteindelijke afweging zullen voorstellen
als deze moeten aansluiten bij het beleid. In
dit geval de parkeernota.

Maatwerk
Voor dit voorkeursscenario is het wegvallen
van woningbouwmogelijkheden geen belemmering. Hooguit zal het op termijn wenselijk
zijn om hier en daar een enkele woning toe
te voegen. Een vraag die kan ontstaan om
een nieuwe ontwikkeling rendabel te maken.
Of om structurele leegstand waar sloop onwenselijk is, op te vullen. Denk aan de pandjes aan de winkelzijde (oneven genummerde)
die in het verleden ook als woning werden
gebruikt. Tegelijkertijd zal gestimuleerd
worden om panden die aan de kant van de
papierfabriek (even genummerd) structureel
leeg staan te slopen zodat er ruimte komt
voor verdere vergroening. Bekend is dat er
woonhuizen in bezit zijn van de papierfabriek die mogelijk in de nabije toekomst een
kantoorfunctie krijgen. Doordat er hier iets
wegvalt en daar weer iets bij moet komen,
kan er maatwerk worden geleverd en worden de grenzen van het toegestane aantal
woningen (woningbouwcontingent) gerespecteerd. In het nieuwe beleid vanuit de

- 46 -

centrumomgeving Doetinchem

afhaalpunten. Er zijn steeds meer interessante formules op dit gebied en de vestiging daarvan aan de Terborgseweg zou een
meerwaarde zijn voor de weg en verlichting
bieden aan het Ei.

herziene woningbouwstrategie is rekening
gehouden met dit maatwerk. Het college
heeft de mogelijkheid om af te wijken van
de nieuwe bestemming. Uiteraard vereist
het toevoegen van een extra woningfunctie
altijd een bijzonder goede onderbouwing.

Samenwerking
De zojuist benoemde aspecten kunnen niet
in een bestemmingsplan of ander planologisch instrument worden geregeld. Ze
komen tot stand door actieve inzet van
vastgoedeigenaren in combinatie met de
denk- en organisatiekracht van de ondernemers. Samenwerking is daarbij cruciaal. In
eerste instantie tussen de belanghebbenden
aan de Terborgseweg, maar vervolgens ook
tussen vertegenwoordigers van die straat
en de rest van het centrum. Het centrummanagement kan daar een rol in spelen. De
gemeente zet een studente in die haar afstudeerscriptie toespitst op het onderwerp
samenwerking tussen publieke en private

Detailhandel
De uitwerking van dit voorkeursscenario
kan ervoor zorgen dat het winkelbestand
aan de Terborgseweg aanvullend blijft en
misschien nog meer wordt, ten opzichte van
het aanbod in het Ei. Maar er liggen meer
kansen voor de Terborgseweg en in het verlengde daarvan voor het Ei. Het is belangrijk
om dwarsverbanden te organiseren met
de detailhandel in de stad. De Terborgseweg kan een etalagefunctie bekleden en er
kunnen een soort dependances ontstaan
over en weer waardoor de bezoeker wordt
uitgedaagd beide gebieden te bezoeken. Een
nog te weinig benutte branche, is die van de
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Een aanpassing van het bestemmingsplan
voor de even zijde (kant papierfabriek)
lijkt op de lange termijn wel wenselijk. Aan
die zijde zouden op de lange termijn functies weg-bestemd kunnen worden waarbij
tegelijkertijd een groenbestemming wordt
toegevoegd.
Voor de voorgestelde herinrichting van de
openbare ruimte lijkt geen aanpassing van
het bestemmingsplan nodig. De gehele openbare ruimte kent de ‘globale en flexibele
bestemming ‘Verkeer’.

partijen. Zij kan de betrokkenen mogelijk
helpen met suggesties voor samenwerkingsvormen en dergelijke.
Planologie en rol samenleving
Het geldende bestemmingsplan voor de Terborgseweg biedt veel ruimte voor ontwikkelingen. De ‘centrumbestemming’ staat veel
functies toe, zoals detailhandel, commerciële
dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en horeca en wonen. Het toevoegen van
functies in het bestemmingsplan lijkt daarom
niet direct nodig. Het is altijd mogelijk om
via een korte ruimtelijke procedure medewerking te verlenen aan initiatieven die
wel bij het voorkeursscenario passen, maar
net niet passen in het bestemmingplan. Als
gevolg van de herziene woningbouwstrategie zullen vanaf eind 2017 alleen bestaande
woningen toegestaan zijn.

Invoering van de leegstandverordening
biedt mogelijkheden om in te grijpen als er
sprake is van structurele leegstand. Doel van
een dergelijke verordening is dat via, een
gemeenschappelijk proces van vastgoedeigenaar en gemeente, een nieuwe invulling
voor een leegstand pand wordt gevonden of
wordt overgegaan tot sloop.
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Een ander instrument is de excessenregeling.
Deze wordt ingezet bij ernstige verwaarlozing van een pand (exces). Doel van deze
regeling is om met de eigenaar van het pand
afspraken te maken over het herstel van het
pand en de termijnen daarbij. Ook hier geldt
dat er ook voor gekozen kan worden om
over te gaan tot sloop. De beslissing daarover ligt bij de eigenaar.
De Terborgseweg kent veel verschillende
eigenaren die vaak zelf ook ondernemer
of bewoner zijn van het gebied. Zij spelen
een belangrijke rol in de verdere uitwerking
van het voorkeursscenario. De hoeveelheid
aan eigenaren en ondernemers, vraagt om
het opzetten van een samenwerkingsvorm.
Vanuit gemeentezijde zal dit gestimuleerd
worden, onder andere door een bijdrage
van een afstudeerstage. Deze op te zetten
samenwerkingsvorm is aanjager voor het ‘op
de kaart zetten’ van de Terborgseweg door
bijvoorbeeld:
• Passende functies aan te trekken als
nieuwe invulling van leegstaande panden;
• Het gezamenlijk verbeteren van de uitstraling van de individuele panden.
• Contactorgaan te zijn naar de gemeente
welke, afhankelijk van de vraag vanuit
een ondersteuningsgroep faciliteert,
begeleidt of aanjaagt.
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Wonen aan het park
In de bijeenkomsten met de samenleving
is naar voren gekomen dat de toekomst
van de Veentjes als winkelgebied er niet
erg rooskleurig uitziet. Een aanvulling met
andere mogelijke functies is bekeken, maar
niet als zinvol beoordeeld. Er is veel draagvlak om de winkels aan de Veentjes en het
verlengde daarvan bij het park te transformeren tot woningen en een aantrekkelijk
woongebied te maken. In de workshops zijn
verschillende varianten van het scenario
gepresenteerd. De meest extreme Wonen
plus is afgevallen. Het uiteindelijke voorkeursscenario Wonen aan het park ligt nu
voor in een abstracte tekening. Die vorm is
de meest wenselijke, omdat fasering van de
transformatie de voorkeur heeft en er dus
langere tijd van een menging van functies
sprake zal zijn. Daarnaast is het belangrijk
om het transformatieproces samen met de
vastgoedeigenaren te doorlopen en ook af
te stemmen met de huidige gebruikers van
de winkels.Verdere detaillering in dit stadium zou alleen maar verwarring geven.

enorme kwaliteitsslag gemaakt. De nabijheid
van het Ei en daarmee van het winkelgebied
en de evenementen maakt de omgeving aantrekkelijk, evenals het Amphionpark. Dit park
werd enkele jaren terug samen met omwonenden door de gemeente ontworpen. Een
belangrijk element is de Floriadetuin die
wordt beheerd door een bewonerscommissie.

Karakter
Het is nu al goed wonen op en rondom de
Veentjes en er wordt gebruik van gemaakt
door een gemengd publiek. Problemen in
het verleden, zoals overlast in de bewonerstuin aan de kant van de Dr Huber Noodtstraat, zijn aangepakt en opgelost.
Met de transformatie van het voormalig
belastingkantoor naar wonen, is er een

Aanvulling
Een transformatie van de (voormalige) winkelpanden naar wonen sluit goed aan bij de
al breed aanwezige woonfunctie. Door het
woonkarakter verder te versterken zullen
de Veentjes en omgeving een mooie aanvulling gaan vormen op de stadse winkelomgeving, het Ei.

Leegstand en verloedering
Andere appartementencomplexen dan
het voormalig belastingkantoor, zijn van
minder recente datum en vragen in sommige gevallen wel om aanpassingen willen
ze toekomstbestendig zijn. Het gaat om
huur- en koopappartementen. Een steen
des aanstoots in het gebied is de toenemende leegstand en daaraan gekoppelde
verloedering van de buurt. De voormalige
supermarkt (C1000) drukt een uitermate
negatieve stempel op zijn omgeving, maar de
lege plinten gaan er door te weinig gebruik
ook snel op achteruit.
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speerpunten Veentjes

1) Transformatie naar wonen.
2) Koppelstuk, vormgeving passend bij ‘nieuwe’ functie.
3) Stadspark, uitbreiden en verbinden met omgeving door ‘groene loper’.
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‘Groene loper’

Vergroening
Het voorkeursscenario wonen gaat over
meer dan het verbouwen van de winkelruimtes naar woningen. Er is door de deelnemers aan de workshops nadrukkelijk gevraagd om een flinke toevoeging van groen.
Dat kan deels gebeuren door het aanleggen
van privé-tuinen bij de nieuwe woningen,
maar er wordt ook zwaar ingestoken op
een groene verbinding met het Ei, waarbij
aangetekend dat groen kan worden aangevuld met blauw (water). Uitgangspunt is aan
te sluiten bij de bestuurlijk vastgestelde visie
Eidentiteit waarvan aan de Nieuwstad en
Kapoenistraat in 2016 al delen zijn uitgevoerd. In de provinciale subsidie-aanvraag

Centrum en centrumrand hand in hand is
deze beweging ook gekoppeld aan ontwikkelingen in de Veentjes.
Stapstenen
Er liggen kansen om bijzondere stapstenen
te ontwerpen bij het voormalig Gevang
waar de stadsgracht ooit langs liep (Nieuwstad 76) bij de Heezenstraat (voormalige
locatie Heezenpoort), in het koppelstuk
(overgang van Plantsoenstraat naar de Burgemeester van Nispenstraat en Dr Huber
Noodtstraat) en ter hoogte van de kruising Hovenstraatje/ Dr Huber Noodtstraat
(achteraanzicht voormalig postkantoor).
Deze aanpak kan tot stand komen in nauwe
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zorgbehoefte. Als deze gedachte concreet
wordt gemaakt, zal dat ook invloed hebben
op de aanleg van de openbare ruimte en
de toegankelijkheid. Studies die door het
zogenaamde O-team voor de gemeente
Doetinchem zijn uitgevoerd, gaan hier op in
en kunnen bij de uitwerking in het vervolgtraject worden meegenomen. Zo doen zij
voorstellen voor de aanleg van een zilveren
zone, het meest ideale èn fraaie verblijfsgebied voor de generatie die zich soms minder
makkelijk beweegt.

samenwerking met de werkgroep groen van
het Aanvalsplan Binnenstad. Ook verdient
het aanbeveling om de vastgoedeigenaren
van het koppelstuk te betrekken.
Groene verbinding
Naast deze stadse stapstenen, behoeft de
aansluiting met het Amphionpark aandacht
en zijn vanaf daar weer groene verbindingen
mogelijk via de Ambtsbegraafplaats in de
richting van de door groen omgeven villa
Ruimzicht en de Kruisbergse bossen. Op
deze manier kan de behoefte aan cultuurlijk
groen worden ingevuld, maar kan er ook
een bijdrage worden geleverd aan het naar
binnen trekken van de natuur in de stad. Het
lijkt een vanzelfsprekendheid dat deze toevoegingen worden aangepakt in samenhang
of na voltooiing van de transformatie van
het voormalig C1000 pand.

Wonen
De keuze voor transformatie van winkels
naar wonen is een ingrijpende. Ten eerste
voor wat betreft de programmering en de
aansluiting op de herziene woningbouwstrategie (beleid). Op dit moment kunnen er
in het gebied nog woningen worden toegevoegd op de eerste verdieping en hoger,
maar daar komt een einde aan. De woonfunctie zal op den duur op de plekken waar
nog niet wordt gewoond komen te vervallen.Vanuit de herziene woningbouwstrategie loopt daar een procedure voor. Op de
begane grond is wonen nu al onmogelijk via
het bestemmingsplan.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de Veentjes is geen
belangrijk issue geweest tijdens de workshops. Het autoverkeer kan eenvoudig in
de buurt komen en er zijn momenteel veel
parkeervoorzieningen. Dat er toch wat zal
moeten gebeuren op dit terrein, heeft er
mee te maken dat er sprake is van een functieverandering. Nieuwe parkeeroplossingen
zullen samen moeten gaan met de ideevorming over de groene verbindingen. Het is
wenselijk om zo tot een verkaveling te komen die concentratie van kwaliteit beoogt.
Of het nu gaat om parkeren en/of groen.

Leegstand
In de herziene woningbouwstrategie is
bepaald welke nieuwbouwprojecten worden afgerond, maar er zijn ook aantallen
gereserveerd om de transformatie naar
wonen mogelijk te maken in de zogenaamde
aanloopstraten en knelpunten op te lossen in belangrijke gebieden. Door nu bewust te kiezen voor transformatie van de
Veentjes en omgeving, wordt het voorlopig
onmogelijk om in de andere aanloopstraten
woonfuncties toe te voegen. De keuze leidt

Zilveren zone
Bij de eerste denksessies over de programmering van het wonen, is ook geopperd
een deel van de capaciteit geschikt te maken voor ouderen en/of groepen met een

- 53 -

het letterlijk bewoonbaar maken van een
winkelplint. In Nederland zijn er weinig
voorbeelden voorhanden, maar juist op dit
moment starten wel hier en daar initiatieven
voor vergelijkbare transformaties. Niet verbazingwekkend: Amsterdam en Rotterdam
gaan voorop.
De gemeente Doetinchem kan meeprofiteren van die ontwikkeling en zelf een bijdrage
leveren aan de innovatie in de Achterhoek.
We doen dat door, nog voordat de uitwerking van het voorkeursscenario start,
verkenningen te doen naar de transformatiemogelijkheden in het korte termijnproject
Woonexperiment aan de Veentjes. Daar
komt nog bij dat de grootste vastgoedeigenaar in de Veentjes ook een ontwikkelaar
van woningen is en deze opgave als een
uitdaging beschouwt.

er echter ook toe dat er geen incidentele
stapjes worden gezet of dat er hap snap
beleid ontstaat. In plaats daarvan zal een
buurt van formaat, direct grenzend aan het
echte centrum een gedaanteverwisseling
ondergaan in positieve zin. Problemen als
leegstand en verloedering worden opgelost
en er worden enkele duizenden vierkante
meters detailhandel ruimte uit de markt gehaald. Dat laatste kan een positief effect hebben op de leegstand in het centrum èn aan
de Terborgseweg. De andere aanloopstraat
waar vanuit het project centrumomgeving
aandacht naar uitgaat en waar een ander prioriteit is gelegd. Namelijk het handhaven van
de winkelfunctie.
Innovatie
Een tweede reden waarom de keuze voor
de transformatie naar wonen als ingrijpend
wordt benoemd, is de onbekendheid met
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Onrendabele top
De complexiteit van de transformatie en
het inleveren van de huidige functie zal met
zekerheid maken dat er na het opstellen van
de definitieve plannen sprake is van een onrendabele top. Goede samenwerking tussen
gemeente, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars
en mogelijke investeerders zullen moeten
leiden tot een plan waarin dekking wordt
gevonden voor deze onrendabele top, maar
waarin ook de zekerheid wordt gevonden
dat de vastgoedtransformatie een meerwaarde is voor het gebied en gekoppeld
is aan een opwaardering van de openbare
ruimte van Nieuwstad tot Amphionpark.
De opgave is aangemeld bij de provincie om
in aanmerking te komen voor beschikbare
gelden in de subsidieregeling gebiedsopgaven. Mogelijk wordt het instrument kavelruil
ingezet om tot realisatie van de plannen te
komen.

Mogelijk zal een deel van de gebruikers nog
voor langere tijd blijven, zal een ander deel
op korte termijn verhuizen en zullen sommige gebruikers ook binnen het plangebied
verhuizen.

Detailhandel
De transformatie van de Veentjes en omgeving naar winkelgebied zal er voor zorgen
dat op termijn duizenden vierkante meters
winkelruimte kunnen worden wegbestemd.
De ontwikkeling draagt zo bij aan de gewenste centralisatie van de detailhandel met
de concentratie op het Ei.

Place making
Om te voorkomen dat het gebied tijdens
het transformatieproces er op achteruit
zal gaan en oude problemen weer de kop
opduiken, is het wenselijk om tijdelijke
gebruikers aan te trekken. Ook kan er
actief gewerkt worden aan het geven van
een nieuwe identiteit aan het gebied met
behulp van kleine ingrepen en activiteiten.
Het korte termijnproject Vergezichten aan
de veentjes speelt daarop in en er wordt
onderzocht of de toevoeging van een zogenaamd place making traject iets kan
toevoegen. De opzet van zo’n project heeft
tot doelstelling aantrekkelijke plekken tot
stand te laten komen in een gebied met de
inzet van direct betrokkenen en partijen uit
aangrenzende gebieden.

Fasering
Het zal wel met recht een ontwikkeling zijn,
waarbij fasering een belangrijk instrument
wordt. Een laatste reden voor het benoemen van deze transformatie als ingrijpend,
is het feit dat delen van de winkelplinten nu
nog in gebruik zijn voor horeca of als winkel.
De loopduur van de contracten met deze
gebruikers verschillen van elkaar evenals
de intentie om wel/niet en zo ja op welke
termijn uit te zien naar een andere ruimte.
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Gebiedsmakelaar
Een actueel idee is om een gebiedsmakelaar
in te schakelen om vastgoedeigenaren en
huurders te ondersteunen bij de bedrijfsverplaatsingen. De gemeente zou daarin
mogelijk kunnen faciliteren. Een belangrijke
voorwaarde in dit proces is, dat alle verplaatsingen in redelijk overleg tot stand komen. Er zal geen gedwongen sanering plaats
vinden.

is besloten. Deze afstemming is van groot
belang om te voorkomen dat er aanspraak
wordt gedaan op planschadevergoeding. In
individuele gevallen kan er voor worden
gekozen om de woonfunctie samen te laten
met de functie maatschappelijke voorzieningen. Ook die beslissing komt tot stand in
overleg.
Op het moment dat bij sloop en/of nieuwbouw van individuele panden ook buiten de
bestaande bouwblokken wordt ontwikkeld,
is een langere ruimtelijke procedure nodig.
In overleg met eigenaren zal beoordeeld
worden welke wettelijke procedures er mogelijk zijn en welke het beste past.

Planologie en rol samenleving
Het geldende bestemmingsplan biedt veel
ruimte. De ‘centrumbestemming’ staat veel
functies toe, zoals: detailhandel, commerciële
dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, instellingen voor cultuur en ontspanning, horeca, sportscholen en woningen. Als
gevolg van de herziene woningbouwstrategie
zullen vanaf eind 2017 alleen bestaande woningen toegestaan zijn. Om met maatwerk
woningbouw in de plint toe te kunnen staan,
moet de besluitvorming over dit scenario
zijn afgerond. Dan kan een korte ruimtelijke
procedure opgestart worden. Het college
heeft in het nieuwe beleid vanuit de herziene woningbouwstrategie de mogelijkheid
– mits goed onderbouwd – om af te wijken
van de nieuwe bestemming.

Voor de voorgestelde vergroening van de
openbare ruimte lijkt geen aanpassing van
het bestemmingsplan nodig. De gehele openbare ruimte kent de globale bestemming
‘Verkeer’. Hierbinnen zijn ook openbare
groenvoorzieningen mogelijk.
Bij realisatie van de nieuwe ‘voortuinen’ (van
openbaar naar privé) is, afhankelijk van de
situering, een korte ruimtelijke procedure
nodig.
Indien nodig kan in dit gebied de excessenregeling worden ingezet. Dit gebeurt bij
ernstige verwaarlozing van een pand (exces). Doel van deze regeling is om met de
eigenaar van het pand afspraken te maken
over het herstel van het pand en de termijnen daarbij. Ook hier geldt dat er ook
voor gekozen kan worden om over te gaan
tot sloop. De beslissing daarover ligt bij de
eigenaar.

Afhankelijk van de omvang van de transformatie en de gewenste snelheid is de aanpassing van het bestemmingsplan ook een optie.
Als de woonfunctie wordt toegekend, dan
zullen de overige functies voor de betrokken panden komen te vervallen. Dit kan
gezien worden als een verevening voor het
toegekende woningbouwcontingent. De
overige functies worden actief wegbestemd.
Dit gebeurt pas nadat met de betrokken
eigenaar definitief tot de functieverandering

De Veentjes kent, voor zover het de te
transformeren commerciële ruimten betreft,
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hun grondeigendom (al dan niet bebouwd)
inbrengen. De inbrengers onderzoeken of
het ruilen van eigendommen kan leiden tot
meerwaarde voor het gebied. Dit is een
meerwaarde ten opzichte van de situatie
waarin niets gebeurt en zal in veel gevallen
het beperken van verlies zijn.
Een door partijen onderschreven gebiedsvisie vormt het kader voor dergelijke ruilafspraken. De gemeente kan dit proces faciliteren, maar ze kan ook één van de partijen
zijn. Bijvoorbeeld als inbrenger van gemeentegrond ten behoeve van de aanleg van tuinen. Nadat partijen onderling ruilproposties
hebben gedaan en ook op financieel vlak tot
elkaar zijn gekomen, volgt de ruildeal.

slechts enkele eigenaren. Ook het aantal
ondernemers is beperkt. Toch is het geen
eenvoudige opgave om de transformatie
als vanzelfsprekend te laten verlopen. Rekening houdend met de belangen van alle
partijen in het gebied. De transformatie
naar woongebied zal langere tijd in beslag
gaan nemen en naar verwachting gefaseerd
uitgevoerd worden. Het initiatief en fasering
van de transformatie naar wonen ligt bij de
vastgoedeigenaren. De gemeente zal daarbij
waar mogelijk faciliteren.
Om het transformatieproces vorm te geven,
wordt in overleg met de vastgoedeigenaren
gezocht naar partners die een rol kunnen
spelen en de haalbaarheid kunnen vergroten.
Daar kan het instrument kavelruil mogelijk
een bijdrage in leveren.
Het principe van kavelruil berust op het gegeven dat meerdere partijen (minimaal drie)
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Uitvoering
projecten. Dit verloopt van voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp tot uitvoering
waarbij het de bedoeling is dat de klus eind
voorjaar van 2018 is afgerond.
Op basis van de uitgangspunten in het voorkeursscenario, worden direct betrokkenen
gevraagd mee te denken over de uitwerking
daarvan. Dit gebeurt in ontwerpateliers. Een
belangrijke randvoorwaarde in het ontwerpproces is de aansluiting bij recente projecten
rondom het station.

De vaststelling van de voorkeursscenario’s
hebben per gebied uiteenlopende consequenties. De uitvoering van de opgaven zal
dan ook van elkaar verschillen qua vorm,
dynamiek, onderdelen en tijdspad.Voor
beide trajecten geldt dat er een vervolg
wordt gegeven aan de samenwerking met
betrokken partijen. De inzet van de korte
termijnprojecten loopt daar al op vooruit.
Ook geldt voor beide projecten dat er
meer aspecten aan de orde zijn, dan alleen
de inrichting van de openbare ruimte. In de
adviezen aan B&W en raad om over te gaan
tot het vaststellen van de voorkeursscenario’s wordt nader ingegaan op het vervolg.
Hier volgt een korte samenvatting van de
belangrijkste aspecten.

Voor 2 geldt dat de verschillende juridische
instrumenten die de aanpak van structurele
leegstand mogelijk maken verder worden
uitgewerkt. Het voornemen is om de raad
nog voor de zomer advies uit te brengen en
om besluitvorming te vragen op dit onderdeel.

De Terborgseweg
Het voorkeursscenario De rode loper bevat
vier onderdelen:
1.
De inrichting van de openbare
ruimte
2.
Actieve monitoring van de leegstand
en inzet juridisch instrumentarium
3.
Het stimuleren van samenwerking
tussen ondernemers, eigenaren en bewoners met als doelstelling de beleving aan de
Terborgseweg te vergroten en de functionaliteit van panden te optimaliseren
4.
Het anticiperen op kansen voor
groen aan de oneven zijde van de Terborgseweg en de terreinen richting Iseldoks en
Oude IJssel

Voor 3 geldt dat hier al aan wordt gewerkt
binnen het korte termijn project Beleving
aan de Terborgseweg. Dit is een project
waar de samenleving zelf aan het werk is,
maar de gemeente faciliteert. Daarnaast begeleidt de gemeente een afstudeerstudente
(Bedrijfskunde MER) die kansen op het vlak
van samenwerking onderzoekt en resultaten
ook actief zal overdragen aan de belanghebbenden aan de Terborgseweg. Bij afronding
van deze twee trajecten komen we met
aanbevelingen voor een vervolg, zodat de
gemaakte keuzes ook op langere termijn
effect hebben.
Voor 4 geldt dat hier op dit moment geen
projectplan voor wordt geschreven. De
transformatie van het deels industriële

Voor 1 geldt dat het om een redelijk klassiek proces zal gaan zoals we dat binnen de
gemeente kennen voor diverse uitvoerings- 58 -

centrumomgeving Doetinchem
Voor al deze onderdelen geldt dat de wijze
waarop ze gaan plaats vinden nog moet
worden ingevuld. Elk onderdeel is nader uit
te werken en de meeste onderdelen hebben een directe relatie tot elkaar en zijn
daarmee complex. De eigendomsverhoudingen in het gebied zijn bijzonder. Er zijn veel
kleine woningbezitters verenigd in een VVE,
maar er zijn ook twee grote, één middelgrote en twee kleine eigenaren van commercieel vastgoed en nog een enkele kleine
medespeler. En iedere partij heeft zijn eigen
verantwoordelijkheden.
De gemeente heeft zelf met uitzondering
van het onderkomen van kunstenaarsvereniging Het Web geen vastgoed, maar wel veel
grond in de vorm van openbare ruimte. De
gemeente heeft ook een rol in de planologische processen in het gebied en heeft zich
verbonden aan een gebiedsproces met veel
ruimte voor de inbreng van de samenleving.
Het komt de belangen van alle partijen ten
goede om in gezamenlijkheid te werken aan
de uitvoering van het voorkeursscenario.

gebied naar een groen stadslandschap is een
dusdanig grote opgave dat die in een nieuwe
context moet worden geplaatst. Denk aan
de actualisatie van de structuurvisie of de
invoering van een omgevingsvisie. In die
context zal hij ook als nieuwe gebiedsopgave
kunnen worden opgevoerd om in aanmerking te komen voor benodigde financiering.
Wel is het van belang dat ook op korte
termijn iedere kans wordt benut. De procesleider van het project Centrumomgeving
is degene die dergelijke kansen signaleert en
hier actie op organiseert.
De vier uitvoeringsonderdelen verschillen
in aard en omvang van elkaar, maar leiden
samen tot de volledige uitvoering van het
voorkeursscenario De rode loper. Het project is dus niet uitsluitend een fysiek opgave
en de afstemming op onderdelen vraagt om
regie. Dit aspect wordt in eerste instantie
opgepakt door de procesleider van het project Centrumomgeving.
De Veentjes
Het voorkeursscenario Wonen aan het park
bevat zes onderdelen:

De uitvoering van Wonen aan het park
wordt gerealiseerd in een meerjarig transformatieproces. Dit mag niet leiden tot
uitzichtloosheid en onzekerheid bij partijen.
Daarom is de doelstelling om stapsgewijs
en inspelend op de dynamiek met regelmaat
zichtbare resultaten te boeken. Op die manier is het mogelijk om de inzet en energie
van alle partijen vast te houden. Ook wordt
voorkomen dat we in een overgangssituatie
belanden waarin verloedering de overhand
krijgt. Fasering en het sturen op korte, middellange en lange termijn is het instrument.
De afronding van iedere fase zal ingrediënten opleveren voor de vervolgfase die we op
dat moment weer verder kunnen invullen en

1.
De letterlijke omvorming van winkelpanden in de plint naar wooneenheden
2.
Sloop van het voormalige C1000
gebouw en daaropvolgend nieuwbouw
3.
De verhuizing van huidige ondernemers naar andere locaties.
4.
De aanleg van groen ten behoeve
van de nieuwe woningen
5.
Het creëren van aantrekkelijke plekken in de hernieuwde openbare ruimte
6.
Het maken van groene verbindingen
tussen de Nieuwstad, het Amphionpark en
omliggend gebied.
- 59 -

aanpalend groen daadwerkelijk te realiseren.
De financiering van het project en verdeling
van investeringen tussen de verschillende
partijen is uiteindelijk bepalend voor de termijn waarop de realisatie kan plaatsvinden.
Daarom is dit nu al onderwerp van gesprek
in de overleggen tussen provincie en gemeente over mogelijke subsidies.
Dit tussenproject moet worden gezien als
een pilot. De woonvorm wordt getest, de
samenwerking met nog zittende winkeliers,
bewoners op de eerste verdiepingen of
andere partijen wordt beproefd, de eerste
plintbewoners arriveren in het gebied en
diverse aspecten van het nieuwe element
zullen als aanjager voor de verdere ontwikkelingen worden gebruikt.
Waar de inzet van nieuwe instrumenten zoals de stedelijke kavelruil, place making, nog
niet bekende pilots of het betrekken van
nieuwe partijen zoals de BNG zinvol lijken
zal dat gebeuren. Ook zal de blik steeds naar
buiten zijn gericht. Daar waar ontwikkelingen rondom de Veentjes het transformatieproces positief kunnen beïnvloeden, kan het
zinvol zijn hier in te participeren.

verfijnen. Op dit moment hebben we zicht
op de volgende projecten en ontwikkelingen:
Korte termijn:
Momenteel wordt gewerkt aan het
korte termijn project Vergezichten aan de
Veentjes. Hier staat centraal hoe de openbare ruimte beter beleefbaar kan worden
gemaakt, zonder direct tot onomkeerbare
fysieke ingrepen te komen. De wens is geuit
om het zicht vanaf de Heezenpoort op de
Veentjes te verbeteren en het voormalige
C1000 gebouw aan het zicht te onttrekken.
De grootste vastgoedeigenaar van
het gebied staat open voor het invullen van
zijn lege panden met tijdelijke functies. Het
aantrekkelijk maken van lege etalages hoort
daar ook bij. Zo zou ook een Veentjes-lab
kunnen ontstaan, een ruimte waarin het
proces van de transformatie wordt bijgehouden, waar werkbijeenkomsten plaats
vinden en tussenproducten te bezichtigen
zijn. Deze optie wordt nu serieus bekeken.
Een tweede korte termijn project is
het Woonexperiment aan de Veentjes. In de
periode tot aan de zomer zal in een aantal
workshops letterlijk bekeken worden hoe
de plinten van de Veentjes bewoonbaar gemaakt kunnen worden, hoe een relatie kan
worden gelegd met de groenopgave en op
welke plek men het beste kan beginnen.

Lange termijn:
Het voorkeursscenario schept voldoende
duidelijkheid over het hoofddoel om nu al
na te denken over de lange termijn ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het maken van een
lange termijn schets en het sluiten van een
ambitieakkoord tussen betrokkenen van
belang om ook gezamenlijk de vervolgstappen te kunnen zetten. De lange termijn
schets zal de basis zijn voor vervolgafspraken over de transformatie van andere delen
van de Veentjes. Daarmee is dit product een
opmaat naar de lange termijn en nieuwe
deelprojecten.

Middellange termijn:
Het Woonexperiment aan de Veentjes zal drie producten opleveren:
• Voorstel voor plaatsing aantal modelwoningen en eerste groenproject
• Lange termijn schets
• Ambitieakkoord
Op de middenlange termijn wordt inspanning geleverd om de modelwoningen en
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