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In november heeft de SP gesprekken gevoerd met de ondernemers aan De Veentjes en de 
Terborgseweg. Uit deze gesprekken kwamen meerdere problemen naar voren, wat aanleiding geeft 
tot het stellen van onderstaande vragen. Zo bleek uit de gesprekken dat er volgens de ondernemers 
onduidelijke informatie werd verstrekt en werd de communicatie met de gemeente als onvoldoende 
ervaren. De ondernemers gaven aan dat zij laat geïnformeerd werden over de uiteindelijke plannen 
en dat zij daardoor onvoldoende tijd kregen om zelf iets te regelen. 
  

1. Wat gaat de Gemeente Doetinchem doen om de communicatie met de ondernemers van de 
Veentjes en de Terborgseweg te verbeteren? 

2. Wat gaat het college doen om in de toekomst te voorkomen dat de betrokkenen beter 
worden meegenomen in het gehele proces? 

  
Uit de gesprekken met de ondernemers van de Terborgseweg bleek dat zij pas laat op de hoogte 
werden gesteld van de verlengde duur van het project. Zo werden ze pas enkele weken van tevoren 
ingelicht dat het project niet 3 maanden maar zelfs 9 maanden zou duren. Hierdoor konden de 
ondernemers geen maatregelen nemen door bijvoorbeeld het tijdelijk verhuizen naar een ander 
winkelpand. Door de werkzaamheden en de onduidelijke bewegwijzering ervaren deze ondernemers 
nu een enorme daling in hun omzet. Ook hebben de ondernemers het gevoel dat er maar weinig 
gekeken is naar alternatieven zoals het werken met meerdere ploegen en het doorwerken in het 
weekend, zodat de duur van de werkzaamheden verkort zou kunnen worden. 
  

3. Hoe gaat de gemeente Doetinchem de ondernemers tegemoetkomen? 
4. Wat voor regelingen heeft de gemeente om de omzetdaling van deze ondernemers 

tegemoet te komen? 
5. Wat zou de gemeente Doetinchem eraan kunnen doen om de duur van de werkzaamheden 

te verkorten? 
  
Ook hebben we gesprekken gevoerd met de ondernemers van De Veentjes. De ondernemers van De 
Veentjes geven aan dat er veel onduidelijkheden zijn. Zo hebben de ondernemers uit blok 9 nog geen 
duidelijkheid gekregen of zij daar kunnen blijven. Bij de ondernemers uit de plint zijn er gemengde 
gevoelens. Een aantal van deze ondernemers had niet het gevoel dat de gemeente hen zou helpen 
bij het zoeken naar een ander winkelpand, ook hadden zij het gevoel dat zij onder druk gezet werden 
door de vastgoedeigenaar. Alle ondernemers van de plint gaven aan dat zij zeer laat werden 
geïnformeerd en pas in september te horen kregen dat zij zo snel mogelijk moesten verhuizen. 
  

6. Wat gaat de gemeente eraan doen om ervoor te zorgen dat alle ondernemers van De 
Veentjes in het vervolg tijdig geïnformeerd worden? 

7. Wat gaat de gemeente eraan doen om te garanderen dat deze ondernemers een betaalbaar 
en geschikt winkelpand krijgen binnen Doetinchem? 

8. Hoe gaat de gemeente de ondernemers bijstaan bij de gesprekken met de 
vastgoedeigenaar? 

 


