Toelichting uitvoering voorkeursscenario’s

Centrumomgeving
Samenhang en relaties
Uitvoer van de voorkeursscenario’s voor de deelgebieden Terborgseweg en Veentjes draagt
bij aan een betere functionaliteit van de centrumomgeving en het Ei. De verschillende aspecten
uit de scenario’s en hun aanvullend karakter op wat er al is en wat er op dit moment gebeurt,
zijn een meerwaarde voor de ontwikkeling van het centrum van Doetinchem als gastvrije en
groene stad. Op het moment dat deelaspecten worden losgelaten, de inzet op leegstand
bijvoorbeeld vergeten of de betrokkenheid van de stakeholders in de gebieden afneemt,
bestaat de kans dat de positieve effecten veel geringer zullen zijn dan nu wordt verwacht.
Daarom is het van belang om in het vervolgtraject te blijven sturen op verbindingen tussen de
deelaspecten in een gebied, maar ook op de relaties tussen de gebieden.

Relatiekaart Terborgseweg
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Relatiekaart Veentjes

Bestuursopdracht
De vaststelling van de voorkeursscenario’s heeft 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. Voor beide deelgebieden wordt gewerkt aan een bestuursopdracht. In die
documenten zal uitgebreider worden ingegaan op aspecten als budget, bemensing, planning en
fasering. De paraplu blijft het project Centrumomgeving.
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Organogram project Centrumomgeving februari 2017

Hoofdlijnen uitvoeringsprogramma Terborgseweg
Het voorkeursscenario voor de Terborgseweg heet De rode loper. Dit scenario bestaat uit 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 de woonwijk Iseldoks en de rivier de Oude IJssel
Voor 1 geldt dat het om een redelijk klassiek proces zal gaan zoals we dat binnen de gemeente
kennen voor diverse uitvoeringsprojecten. 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 zoals de komst van het jongerenhotel.
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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.
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 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 signaleert dergelijke kansen en organiseert hier
actie op.
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.
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Voorkeursscenario Terborgseweg

Denkrichting programma
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Hoofdlijnen uitvoeringsprogramma de Veentjes
Het voorkeursscenario voor de Veentjes heet Wonen aan het park. Het scenario bevat zes
onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Voor al deze onderdelen geldt dat de wijze waarop ze gaan plaatsvinden 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.
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 verfijnen. Op dit moment
hebben we zicht op de volgende projecten en ontwikkelingen:
Korte termijn:
1. 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.
2. 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.
3. Het tweede korte termijn project is het Woonexperiment aan de Veentjes. In de periode
tot aan de zomer zal in een aantal workshops bekeken worden hoe de plinten van de
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Veentjes bewoonbaar gemaakt kunnen worden, hoe een relatie kan worden gelegd
met de groenopgave en op welke plek men het beste kan beginnen. Het
Woonexperiment aan de Veentjes zal drie producten opleveren:
o Voorstel voor plaatsing aantal modelwoningen en eerste groenproject
o Lange termijn schets
o Ambitieakkoord
Middellange termijn:
Op de middellange termijn wordt uitgegaan van de resultaten die in de korte termijn projecten
zijn geboekt. De inspanning zal zich richten op het daadwerkelijk realiseren van de
modelwoningen en aanpalend groen. 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. Ook worden er al oriënterende
gesprekken met betrokken vastgoedeigenaren gevoerd. Direct na de besluitvorming zal het
onderwerp financiën prominent op de agenda komen te staan.
De bouw van de modelwoningen is een tussenproject en kan beschouwd worden 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 stedelijke kavelruil (I&M pilot), 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.
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. Het ambitieakkoord moet
gezien worden als het ultieme instrument om ook op de lange termijn kwaliteit van de
transformatie te garanderen.

7
20 februari 2017

Toelichting Uitvoering voorkeursscenario’s Centrumomgeving

Voorkeursscenario Veentjes

1. Transformatie naar wonen
2. Koppelstuk, vormgeving passend bij
“nieuwe” functie
3. Stadspark, uitbreiden en verbinden door
groene loper
Groene pijlen : verbinding met Nieuwstad (Eidentiteit)
en Kruisbergse bossen.
Paarse punaise (2x): Bijzondere plekken
Ster: locatie voormalig C1000 gebouw
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