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Binnenstad Doetinchem in beweging
Inwoners, ondernemers en ambtenaren maken samen de stad

Wie door de binnenstad van Doetinchem loopt of fietst, ziet de stad veranderen. Tot
genoegen van wethouder Peter Drenth. Als projectwethouder is hij verantwoordelijk
voor de uitvoeringsagenda van de Doetinchemse binnenstad. Hij blikt terug, staat
stil bij en kijkt vooruit naar de initiatieven en plannen voor een gastvrije binnenstad.

“Ik had niet kunnen vermoeden dat samen nadenken over de binnenstad zoveel energie
zou genereren”, vertelt wethouder Drenth in zijn gebruikelijke enthousiasme. Als
wethouder slingerde hij in 2014 de discussie over de toekomst van de binnenstad aan. Met
het omvallen van de grote winkelketens werd zijn onderbuikgevoel bevestigd. Meer dan
zeventig inwoners, ondernemers, bezoekers en ambtenaren bleken bereid mee te denken
over de toekomst. “Het allerbelangrijkste is niet waar deze projectgroepen in StadsLAB
mee komen en welke acties we nemen, maar dat er een beweging is ontstaan voor de
binnenstad van de toekomst. Dat wij, de horeca, retailers en inwoners veel meer nadenken
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over die toekomst.”
 
Lees meer over wat er al verandert in de binnenstad

Stadsstrand verbindt IJssel met stad
 
Vakantiegevoel krijgen zonder je eigen stad te hoeven verlaten. Sinds eind juni kan het in
Doetinchem op het eerste heuse stadsstrand aan de IJsselkade. De gemeente stortte het zand en
horecaondernemer Jorg Lammers en zijn collega’s richtten in de garage van het voormalige
politiebureau een hippe strandtent in. “Het was afwachten of Doetinchem er klaar voor was, maar
er blijkt echt behoefte aan want het gaat boven verwachting. Elke doelgroep komt hier, er is ruimte
en het is iets wat er in Doetinchem nog niet was.”

Volgens Lammers dragen de horecazaak en het stadsstrand bij aan een gastvrij Doetinchem:
“Buiten de watersportvereniging is dit het eerste terras waar je aan de IJssel kunt zitten. Vanaf de
nieuwe flaneersteiger is deze plek een natuurlijke beweging. Ook is het een verbinding vanaf de
nieuwe wijk Iseldoks richting stad. Mensen van steeds verder weg komen hiernaartoe.”
 

http://www.stadslabdoetinchem.nl/binnenstad-doetinchem-beweging-interview-wethouder-drenth/


Het stadsstrand is vrij toegankelijk. Café IJsselkade blijft voor twee jaar op deze plek. 
© Foto Facebook IJsselkade

Voordelige dagparkeerkaart verkoopt goed
 
De nieuwe dagparkeerkaart van 4 euro valt in goede aarde bij
bezoekers van de Doetinchemse binnenstad. In de groene
zone direct om het historisch centrum heen koop je een
dagkaart en binnen een minuut sta je middenin de
winkelstraat. Het idee ontstond in de StadsLAB-projectgroep
Parkeren.
           
De parkeerplekken zijn herkenbaar aan het groene logo op de
parkeerpaal. Erna Wientjes, samen met inwoners,
ondernemers en ambtenaren lid van de projectgroep: “We weten dat voordelig en makkelijk parkeren
bijdraagt aan een plezierige beleving van een bezoek aan onze stad. Met dit tarief geven we bezoekers
ontspanning en rust, want ze kunnen langer ongestoord hun gang gaan. De kaarten worden goed
verkocht. Op de winkelruiten hangen stickers en ondernemers geven de flyer mee aan hun klanten. Dat is
goed, want gastvrijheid dragen we samen uit.” 

© Foto Gemeente Doetinchem

Doetinchem vibreert tijdens DjazzVibes
 
Twintig jaar moest Doetinchem wachten op een nieuw jazzfestival en in juni werd het wachten
beloond: de eerste editie van DjazzVibes was een feit. Medegefinancieerd vanuit de
uitvoeringsagenda was er drie dagen lang jazz, soul en hiphop in Doetinchemse cafés,
theaterzalen, op straat en in de Catherinakerk. Jong en oud, aanstormend talent en gevestigde
artiesten trakteerden bezoekers op swingende sessies in de hele binnenstad. De Jazz Express
stond klaar om 120 basisschoolleerlingen in de rijdende concertzaal van muziek te laten genieten.

Gino van Zolingen, mede-organisator van het festival en lid van de StadsLAB-projectgroep
Evenementen: “DjazzVibes is er zeker in geslaagd om meer levendigheid in de binnenstad te
brengen. Vooral de afsluiting op zondag was voor ons spannend. Het ZO! Gospel Choir met



Shirma Rouse was geïntegreerd in de kerkdienst van de Catherinakerk. De kerk was vol en het
koor was in staat om mensen aan het springen te krijgen. Dat was wat we voor ogen hadden.
Mooi dat dit in Doetinchem kan!”
 
DjazzVibes dit jaar gemist? Zet dan 19-21 mei 2017 vast in je agenda.
© Foto Gemeente Doetinchem

Projectgroep: 
‘Pop-ups en flexplekken’
 
In StadsLAB hebben projectgroepen
hun thuisbasis. In elke projectgroep
bedenken en werken inwoners,
ondernemers en ambtenaren goede
ideeën voor de binnenstad uit.
Voorzitter Tom Kuipers aan het woord. 

Bijdrage
“In StadsLAB wilde ik iets met ondernemerschap
doen, want daar krijg ik energie van. Het
onmogelijke voor elkaar krijgen, dat hoort bij
ondernemerschap. En focus, focus, focus…heel
gericht op je doel af gaan.”
 
Kansen
“Onze focus moet niet zijn om leegstand in de
binnenstad tegen te gaan. Daar red je het niet
mee, want dat is alleen pleisters plakken. Richt je
op hoe Doetinchem zich onderscheidt van de
rest. Voor de pop ups meldden zich onlangs twee
geïnteresseerden bij ons. De grootste uitdaging
van pop ups is het vinden van vastgoed, bij
voorkeur van lokale eigenaren.” 
 

Doetinchem gastvrij
“Mensen in Oost- en Zuid-Nederland zijn over het
algemeen vriendelijk en staan open voor
anderen. Mensen uit het westen verbazen zich
dat mensen je hier gedag zeggen als je voorbij
loopt. Dat vind ik gastvrijheid, een vorm van
aandacht.”
 
Samenwerking
“Binnen StadsLAB kunnen we dingen meer
verbinden. Een van de werkgroepen hield zich
bezig met een markthal in Doetinchem. Dat kan
ook starten als een pop up. En het Stadsfeest in
september leent zich ook voor pop up-
initiatieven.”
 
Meer over pop ups van de projectgroep:
https://www.facebook.com/popupdoetinchem

Wat is er te doen in de binnenstad? 

Vanaf 20 juli - Play Fountain op het Simonsplein
Spetteren in duizend waterstralen
 
Zo 31 juli - Koopzondag ' Zomerkriebels' 

Wo 17 augustus - Zomerfestival binnenstad
Braderie in de Hamburgerstraat en op het
Simonsplein

https://www.facebook.com/popupdoetinchem


Met vele kramen verspreid door de binnenstad
en vlooienmarkt op het marktplein

Wo 3 augustus - Zomerfestival binnenstad
Braderie in de Hamburgerstraat en op het
Simonsplein

5 en 6 augustus - Boekenmarkt Catharinakerk
Allerlei soorten boeken, cd's en platen. 

Zo 28 augustus - Koopzondag 'Doetinchem
beweegt' 
Altijd gratis parkeren op koopzondagen! Ook in
de garages. 

1 t/m 4 september - Stadsfeest Doetinchem
Muziek, kramen en kermis
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