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Deze bijeenkomst

• Deel 1 (30 min)
o Toelichting mobiliteitsplan, met enkele inhoudelijke highlights

o Participatie

o Planning

• Deel 2 (60 min)
o Bepalen richting met 25 vragen en stellingen

o Uw ideeën bij mobiliteit in de gemeente



Deze bijeenkomst

• Verhelderende vragen tussendoor

• Discussie aan het eind, bij voldoende tijd



Mobiliteitsplan

• Wat: een beleidsdocument met een looptijd van 20 jaar

• Stap 1: huidige situatie 
o Objectief in beeld

o Participatie

o Successen, aandachtspunten, knelpunten en wensen in beeld

• Stap 2: toekomstige trends en ontwikkelingen
o O.a. Doetinchem 2036

• Stap 3: bepalen richting 
o Bijdrage uw raad

• Stap 4: wensbeelden per vervoerswijze

• Stap 5: maatregelen met prioritering en uitvoeringsagenda



Mobiliteitsplan

• Waarom: 
o Optimalisatie verkeerssituaties 

o Faciliteren toekomstige ontwikkelingen 

• Doel: Een veilige, bereikbare en leefbare 
gemeente 

• Wat niet: maatregelen ‘op stoeptegelniveau’



Integraal

Ontwikkelingen o.a.:

• Doetinchem 2036
o Woningbouw

o Spoorzone

o Centrum

• Parkeren

Mobiliteitsplan

Integraal
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In beeld brengen huidige situatie

• Objectief in beeld, o.a.:

o Fietstellingen

o Doorgaand verkeer rond ‘het ei’

o Verkeersveiligheidsanalyse



Participatie

• Klankbordgroep o.a:
– Dorpsbelangen

– Ondernemers

– Politie

• Ook input, zoals motie n.a.v. rapport 
fietsersbond
– Passend in mobiliteitsplan



Participatie

• Inwoners: online
o Locaties aangeven op kaart

o Ik vind dit goed

o Ik heb een wens

o Ik zie een knelpunt

• 600 reacties

• Voor successen, aandachtspunten, 
wensen, knelpunten in de huidige 
situatie



Participatie online

◼ In totaal ca 600 reacties 
ontvangen
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Fietsverkeer 192 11,6%

Autoverkeer 128 7,7%

Snelheid 128 7,7%

Voetgangers 119 7,2%

Gevaarlijk 105 6,3%

Zicht 102 6,1%

Infra maatregelen 101 6,1%

Parkeren 83 5,0%

Oversteek 69 4,2%

Weginrichting 61 3,7%

Kruispunt 53 3,2%

Verlichting 52 3,1%

VRI 46 2,8%

School 46 2,8%

Maatvoering 44 2,7%

Beperken toegankelijkheid 38 2,3%

◼ Link naar resultaten
◼ www.doetinchem.nl/mobiliteitsplan (binnenkort)

Resultaten participatie online

https://experience.arcgis.com/experience/f40984eff8984c6a84f8ab8eb59037b5
http://www.doetinchem.nl/mobiliteitsplan
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Participatie



Voorbeeld van maatregel

• Maatregel:

o Minder prioriteit voor de auto, lagere 
snelheid, minder breedte

o Bredere fietsstroken

o Asfalt in het midden wordt klinkers

• Prioritering, oa:

o Gewenste situatie

o Huidige inrichting en knelpunten



Planning

• Tweede consultatie: bij groslijst maatregelen

• Richting vaststelling

o Tot ca. september 2023: opstellen mobiliteitsplan

o Oktober 2023: start besluitvormingstraject





Bepalen richting

• Mobiliteitsplan wordt door uw raad vastgesteld

• Sturing tijdens totstandkoming: welke kant wil uw raad op met verkeer en mobiliteit
o Inzetten op verbeteren autobereikbaarheid

o Inzetten op verbeteren gezonde bereikbaarheid

o Inzetten op verbeteren alles 

• Wensbeelden en maatregelen ook door sturing vanuit uw raad



Bepalen richting

• Mentimeter
– Digitaal beantwoorden van vragen en stellingen

– Anoniem

– Fout antwoord kan niet

– Een vraag, stelling of antwoord kan ‘kort door de bocht’ zijn

– Samenstelling raad versus vertegenwoordiging nu

– Uitkomsten niet 1-op-1 in het mobiliteitsplan

– Doel: een mobiliteitsplan in lijn met uw bijdrage 



Bepalen richting

• 25 vragen, verdeeld over:
– Stelling: eens of oneens

– Vraag: kies het antwoord dat het beste past

– Ranking: Zet in volgorde van belangrijkheid

– Woordwolk: noem enkele woorden / korte zinnen die passen bij de vraag 

• Ga naar www.menti.com

• Toegangscode invoeren

• Eerst twee testvragen

• Als er ‘Doetinchem’ staat dan wordt de hele gemeente bedoeld

http://www.menti.com/

