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Op de voorpagina: 

 

Een sfeerbeeld van de binnenstad (ontleend aan de Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030)  

 

Bij dit sfeerbeeld is de volgende tekst opgenomen: 
 

Koers Binnenstad: HanzeHart  

De binnenstad is ook het toekomstig hart van de Hanzestad Doesburg. Door een totale vernieuwing van de 

openbare ruimte krijgt het centrum een facelift. Duurzaamheid en het historisch karakter staan voorop bij de 

nieuwe inrichting en liggen ook ten grondslag aan het autovrij maken van in ieder geval het kernwinkel-

gebied. Dit gebied is compact, multifunctioneel en biedt in alle opzichten kwaliteit. Evenzo geldt dat voor de 

omringende straten die net zo bepalend zijn voor het totaalbeeld van de binnenstad. Waar mogelijk onder-

steunen zij functioneel het kernwinkelgebied. Los daarvan zijn het in ieder geval de aders die leiden naar al 

het moois dat Doesburg nu en straks te bieden heeft.  
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1. MANAGEMENT SAMENVATTING 
 

Er is aanleiding om het kernwinkelgebied aan te pakken. De winkelstraten zouden (nog) aantrekkelijker 

gemaakt moeten worden om het huidige bezoekersaantal op z’n minst vast te houden en mogelijk te 

vergroten. Het blijft een uitdaging om leegkomende winkelpanden steeds weer ingevuld te krijgen. Dit komt 

doordat de landelijke winkelmarkt steeds meer verandert in een verdringingsmarkt. Maar ook zien wij een 

gewijzigd consumentengedrag als gevolg van de opkomst van internet-shoppen. Aan bezoekers wordt 

letterlijk meer ruimte geboden door het gemotoriseerde verkeer gedurende met name het toeristenseizoen 

zoveel mogelijk te weren uit het kernwinkelgebied. Het geeft ondernemers de gelegenheid om ruimere 

terrassen aan te leggen en desgewenst producten royaler uit te stallen voor hun winkel. Sfeerverlichting en 

fraai vormgegeven straatmeubilair moeten er voor zorgen dat de bezoeker zich welkom voelt.   

De opgave 

De herinrichting dient er toe bij te dragen dat de historische binnenstad zijn aantrekkelijkheid behoudt voor 

inwoners en bezoekers. Door de uitvoering te combineren met de herinrichting van parkeerplaats 

Kloostertuin en de aanleg van een nieuw riool kan op kosten worden bespaard. 

De projectorganisatie 

De concrete uitwerking van de plannen zal worden opgedragen aan het Team Ingenieursbureau van de 

gemeente Doetinchem. Dit team vormt samen met medewerkers van het team Fysiek Domein de 

Projectgroep Herinrichting Kernwinkelgebied. Over de voortgang en andere relevante aspecten legt de 

projectleiding verantwoording af aan projectwethouder en ambtelijk opdrachtgever. Deze drie personen 

vormen samen de Stuurgroep. Om zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de herinrichting wordt een 

Klankbordgroep geïnstalleerd. Ontwerp en ontwerpprincipes/details worden in deze groep besproken. 

Tussen- en eindproducten, zoals VO, DO, financieringsvoorstel worden na verkregen instemming van de 

Stuurgroep- ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders.  

Communicatie 

De projectleider is verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig verstrekken van relevante informatie aan de 

verschillende actoren. Mijlpalen in het ontwikkelingsproces worden gecommuniceerd via de media en 

‘gevierd’ met direct betrokkenen. De uitvoering zal de nodige hinder veroorzaken voor weggebruikers, 

omwonenden en winkelend publiek. Voorlichting moet er toe bijdragen dat aanwonenden en bezoekers 

optimaal worden geïnformeerd over wanneer welke vorm van hinder te verwachten valt, opdat zij in hun 

handelen hierop kunnen anticiperen. Voor dit herinrichtingsproject, deel uitmakende van het Programma 

Vitale Binnenstad is separaat een communicatieplan vastgesteld. In dit plan wordt een nadere beschrijving 

gegeven van de wijze waarop communicatie wordt ingezet, en waarover gedurende het gehele 

ontwikkelingsproces met de verschillende doelgroepen wordt gecommuniceerd, 

De middelen 

De inschatting is dat de ambtelijke inzet, van met name medewerkers van het team Stadsontwikkeling, 

verspreid over twee jaar circa 700 uur bedraagt. In het Clusterplan 2017 is met deze inzet rekening 

gehouden. Voor de planvoorbereiding en de hiervoor in te huren expertise is budget beschikbaar. De totale 

projectkosten worden grofmazig –afhankelijk van het ambitieniveau - ingeschat op € 1.500.000 tot € 

2.000.000. Een deel van de investeringskosten wordt betaald uit MIA 2017-2020, een ander deel uit de 

voorziening VGRP. Voor het dan nog resterende deel moeten nog middelen worden gevonden.   

De planning 

Streven is om in 2017 een definitief ontwerp vast te stellen en in 2018 (na gerealiseerde nieuwe 

parkeerplaatsen in de Kloostertuin) te starten met de herinrichting.   
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2. PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 Aanleiding 

Het blijft een uitdaging om leegkomende winkelpanden weer ingevuld te krijgen. Dit komt doordat de 

landelijke winkelmarkt steeds meer verandert in een verdringingsmarkt. Wij constateren een gewijzigd 

consumentengedrag als gevolg van de opkomst van internet, smartphones en andere technologische 

innovaties. Men hoeft nu in principe al niet meer de deur uit voor zijn/haar boodschappen. De inzet is erop 

gericht om met het (nog) aantrekkelijker maken van de binnenstad het huidige bezoekersaantal vast te 

houden en mogelijk te vergroten. Naast het aanpassen van bestrating, het toevoegen van sfeerverlichting 

en fraai vormgegeven straatmeubilair, wordt er naar toe gewerkt  het gemotoriseerde verkeer gedurende het 

toeristenseizoen (de maanden mei tot en met september ) zoveel mogelijk te weren Door dit laatste te doen 

komen er meer mogelijkheden voor terrassen en uitstallingen, waardoor onze bezoekers zich nog meer 

welkom voelen en de winkelstraten meer een verblijfsgebied worden.  

De herinrichting van het Kernwinkelgebied maakt onderdeel uit van de gebiedsopgave Vitale Binnenstad. 

Een ander in deze opgave te onderscheiden project is de herinrichting van Parkeerplaats Kloostertuin. 

Hoewel beide projecten hun eigen dynamiek kennen, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide 

projecten zijn opgenomen in de Meerjareninvesteringsagenda 2017-2022 (MIA). De Gemeenteraad heeft 

hiermee nadrukkelijk te kennen gegeven dat zij het belang van een vitale binnenstad onderkent en bereid is 

hierin te investeren.  

Met inbreng van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemingen zal worden onderzocht op welke 

wijze de winkelstraten het beste opnieuw kunnen worden ingericht en met welke materialen, passend bij het 

historisch beeld, dit het beste kan gebeuren. Ook de wijze waarop het gemotoriseerde verkeer gedurende 

het toeristenseizoen het beste kan worden geweerd, wordt met stakeholders besproken.  

2.2 Doel en resultaat  

De herinrichting dient er toe bij te dragen dat de historische binnenstad zijn aantrekkelijkheid behoudt voor 

inwoners en bezoekers. Een passage hierover uit het MIA 2017-2022:  

“Wij willen dat de stad zich gastvrij presenteert en zich mede daardoor jaarlijks mag blijven verheugen op 

een groeiende groep bezoekers. Bezoekers dragen bij aan een grotere omzet voor onze middenstand, 

horecagelegenheden, musea en galerieën. Het zorgt voor meer en blijvende lokale werkgelegenheid in 

horeca, recreatie en verblijfstoerisme.”  
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2.3 Scope / afbakening 

Het her in te richten gebied omvat in grote lijnen de Kerkstraat, Meipoortstraat en Ooipoortstraat. De 

uitvoering wordt afgestemd op de herinrichting van de Kloostertuin en de revitalisatie van het gemeenteriool 

(met eventuele aanleg van een nieuw regenwaterriool). Idealiter worden deze drie projecten gegund aan 

één opdrachtnemer. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderscheid tussen aanloopstraten en winkelstraten zal in het herinrichtingsontwerp zichtbaar worden 

gemaakt.  

 

                    De aanloopstraten:  Ooipoortstraat (van Ooipoort tot Helmichstraat), Meipoortstraat (van 

Bergstraat tot Zandbergstraat) en Kloosterstraat (deze laatste straat is al aangepast) 

 De winkelstraten:  Kerkstraat, Ooipoortstraat (tot de Helmichstraat) en Meipoortstraat 

 

AH 

Coop 



Projectplan Herinrichting Kernwinkelgebied Doesburg                     Blad 7 van 16  

2.4 Beheer 

Na realisatie blijft het beheer en onderhoud voor rekening van de Gemeente. Dit brengt ons er toe om in de 

planvoorbereiding goede afwegingen te maken over de toe te passen materialen. Deze dienen bij voorkeur 

duurzaam en onderhoudsarm te zijn. Het ontwerp  voor de herinrichting wordt onderworpen aan een 

beheer- en onderhoudstoets. 

2.5 Uitgangspunten 

Met de verschillende stakeholders worden de ambities vastgelegd voor: 

a. Eventueel toe te voegen functies in het kernwinkelgebied en 

b. De gewenste kwaliteit van de openbare ruimte.  

Ad b 

De herinrichting zal tot op zekere hoogte afhankelijk zijn van de ruimte, die letterlijk aan het gemotoriseerde 

verkeer wordt gegeven. Uitgangspunt is om de winkelstraten gedurende de maanden mei t/m september 

voor het gemotoriseerde verkeer af te sluiten.1 De wijze en tijden van afsluiten, hoe wordt omgegaan met 

bestemmingsverkeer, het bevoorraden van bedrijven en een gegarandeerde vrije doorgang voor 

reddingsvoertuigen, wordt meegenomen in de planvoorbereiding.     

In de MIA is een eerste aanzet gegeven voor de herinrichting van het kernwinkelgebied. De hiervoor in de 

MIA geformuleerde uitgangspunten zijn hieronder integraal weergegeven: 

Bestrating 

1 De bestrating wordt van gevel tot gevel aangepakt 

2 Profilering en materialisatie zal met name zijn gericht op fietser en voetganger, auto is hier te gast 

(á la Kloosterstraat)  

3 Herstraten en beperkt nieuwe bestrating in de aanloopstraten  (circa 4300 m2) 

4 Herstraten, deels nieuwe bestrating (50%) in kernwinkelgebied (circa 2700 m2); Kernwinkelgebied 

wordt zaterdag en tijdens evenementen afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. In overweging 

wordt gegeven om deze straten ook af te sluiten tijdens het toeristenseizoen, de maanden juni t/m 

augustus.  

5 De bestrating in het kernwinkelgebied zal onderscheidend zijn van alle andere bestrating. 

6 Goten uit te voeren in natuursteen (á la Kloosterstraat) 

7 Terugbrengen van een beperkt aantal parkeerplaatsen 

Riolering 

8 Relinen hoofdriool 

9 Afkoppelen regenwater 

10 Eventueel aan te leggen extra rioolbuis voor afvoer regenwater (zie paragraaf 2.7) 

Verlichting 

11 Herpositioneren bestaande lichtmasten, uitbreiding lichtmasten 

12 Uitbreiding verlichting. Aanlichten gevels, kunstobjecten, oriëntatieverlichting, wegwijsverlichting 

(led)  

Straatmeubilair 

13 Uniforme fietsenstallingen/standaards ter hoogte van de supermarkten en enkele andere winkels 

14 Kunstwerken, bloembakken, trellissen, digitale publicatie- c.q. welkomstbord(en), zithoekjes, 

fonteintje(s) 

                                                 
1  De meeste  ondernemers zijn vóór een afsluiting, zo is onder andere gebleken tijdens gehouden interviews met 

verschillende stakeholders over de Detailhandelstructuurvisie 
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Uniforme indeling publiek domein  

15 Spelregels omtrent (fysieke afbakening van) dat deel van de openbare ruimte, die winkels en horeca 

mogen betrekken bij hun zaak (reclame, uitstallingen, terras) 

Open wifi (hotspots) 

16 Leg op een aantal plaatsen een hotspot aan (in overleg met horeca), waar men kan werken (en 

consumeren) 

   

2.6 Risico’s 

Het risico kan zich voordoen dat het project niet als zodanig uitvoerbaar is als gevolg van: 

1. Onvoorziene omstandigheden. Project kan niet worden gerealiseerd binnen de financiële kaders als 

gevolg van onvoorziene uitgaven. Hierbij moet met name gedacht worden aan archeologische 

bodemvondsten, ernstige bodemverontreinigingen en niet geregistreerde kabels en leidingen. Om dit 

risico zoveel mogelijk uit te sluiten, vindt voorafgaand aan de definitieve planvorming veldonderzoek 

plaats op die terreingedeelten waar bodemingrepen plaatsvinden.  

2. Onvoldoende financiering. Project kan niet worden gerealiseerd omdat te weinig (co)financiering 

aanwezig is. Om zoveel mogelijk te voldoen aan de verwachtingen zal parallel aan het ontwerpproces 

een ‘zoektocht’  naar middelen plaatsvinden. Dit gebeurt op basis van een eerste grofmazige 

berekening van de kosten van het voorlopig ontwerp (VO). Blijven de middelen ontoereikend, moet als 

ultimum remedium genoegen worden genomen met een lager ambitieniveau.  

 

2.7 Samenhang met andere projecten/onderwerpen 

Herinrichting Kloostertuin  

Voor de voorgenomen herinrichting is in april 2016 een projectplan vastgesteld. Streven is om  in het 

voorjaar van 2017 een definitief ontwerp met kostenindicatie vast te stellen. Uitvoering van dit project zal 

idealiter voorafgaande aan de herinrichting van het Kernwinkelgebied plaatsvinden. 

Uitbreidingen Supermarkten 

Zowel AH als Coop hebben aangegeven op korte termijn hun winkelvloeroppervlak te willen uitbreiden. De 

uitbreidingen vinden plaats aan de zijde Kloostertuin. 

Aanpak wateroverlast Binnenstad.  

Om overlast bij extreme regenbuien te beperken is enige tijd geleden het idee gelanceerd om regenwater 

via een aparte regenwaterafvoer rechtsreeks af te voeren naar de stadsgrachten in plaats van op het riool. 

Om kosten te besparen en hinder voor aanwonenden tot een minimum te beperken zal deze maatregel 

vooruitlopend op de herinrichting van het Kernwinkelgebied en dus in één werkgang worden uitgevoerd. 

Openbaar (invaliden)toilet.  

Eind februari 2017 is besloten een tijdelijk volautomatisch (invaliden)toilet te plaatsen op de Markt voor een 

periode van twee jaar. De zoektocht naar een betere permanente locatie wordt voortgezet. De voorkeur gaat 

hierbij uit naar een toilet in een (semi) openbaar gebouw.  
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3. FASERING 
 

3.1 Initiatieffase 

In deze fase gaat het erom voldoende duidelijk te krijgen op welke wijze vorm zal worden gegeven aan het 

project, welk doelen we willen bereiken (functioneel, qua beeldkwaliteit) en wie bij het project zal worden 

betrokken en wat zijn/haar rol hierin is. Beschikbare middelen (tijd en geld), de na te streven kwaliteit, 

informatieoverdracht en de wijze waarop de projectorganisatie vorm wordt gegeven, zijn hierin essentieel.   

Tijd Rekening wordt gehouden met de benodigde voorbereidingsuren voor dit project. De realisatie ervan is 

gepland in 2018 onder voorwaarde dat voldoende middelen voor de uitvoering beschikbaar zijn.  

Geld Voor de planvoorbereiding is een budget beschikbaar vanuit de voorziening KAN-Versnellingsgelden 

ter grootte van € 80.000. Voor de planuitvoering is nog geen vastgesteld budget voorhanden. Een bijdrage 

uit het door de Gemeenteraad beschikbaar gestelde MIA- budget ligt in de rede maar zal naar verwachting 

niet toereikend zijn. Eventuele subsidies en middelen vanuit verschillende onderhoudsbudgetten, waaronder 

het VGRP2, moeten zorgen voor de resterende dekking.  

Kwaliteit Normen en verwachtingen worden in een Programma van Eisen vastgelegd. 

Informatie Doel, aanleiding en verwachtingen dienen voor alle actoren duidelijk te zijn. Het vastgestelde 

projectplan zal daarbij worden ingebracht en besproken. 

Organisatie Deze zal bestaan uit een stuurgroep, projectgroep en klankbordgroep.  

Het voorliggende projectplan kan worden gezien als een eerste aanzet tot mogelijke herinrichting, waarbij in 

een eerder stadium ‘de politiek’ zich hierover al heeft uitgesproken.3  Na vastgesteld projectplan zal een 

Plan van Aanpak (PvA) worden opgesteld door het Team Ingenieursbureau van de gemeente Doetinchem. 

Dit team, dat opdrachtnemer is voor de vormgeving en engineering van de aangrenzende Kloostertuin - is al 

voor deze opdracht benaderd.  

3.2 Definitiefase 

Nadat het projectplan is goedgekeurd en voor de engineering contractafspraken zijn gemaakt, komt het 

project in de tweede fase: de definitiefase. In deze fase worden de eisen en wensen die aan een 

projectresultaat worden gesteld zo goed en compleet mogelijk bepaald. Er zal een klankbordgroep worden 

geformeerd. Het Klankbord zal worden betrokken bij het op te stellen Programma van Eisen.  Alvorens te 

praten over de herinrichting moet er duidelijkheid komen over de wijze van (gedeeltelijke) afsluiting van de 

winkelstraten.   

3.3 Ontwerpfase 

Met de eisen- en wensenlijst uit de definitiefase worden met inbreng van een Klankbordgroep ontwerp-

keuzes gemaakt. Omdat de herinrichting méér zou moeten zijn dan een technisch vraagstuk, levert het 

Team Ingenieursbureau van de gemeente Doetinchem een ontwerper. Het eindproduct in deze fase is een 

Definitief Ontwerp (DO). 

In deze fase zal op basis van vastgesteld DO een verkeersbesluit conform de Wegenverkeerswet worden 

voorbereid en bekend gemaakt voor het periodiek afsluiten van de binnenstad c.a. 

 

                                                 
2   VGRP staat voor: Vernieuwd Gemeentellijk Riolerings Plan. In dit plan worden uitgaven voor de komende jaren 

geprognosticeerd. De hieraan gekoppelde voorziening wordt gevoed door de ontvangsten uit rioolheffingen. 
3  Gedoeld wordt op de MIA 2017-2022, vastgesteld in oktober 2016  
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3.4 Voorbereidingsfase 

In de voorbereidingsfase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van het project. Nadat de 

financiering rond is (raadskrediet + subsidie derden), wordt het DO uitgewerkt  tot een bestek en wordt een 

directiebegroting opgesteld. Na goedkeuring van deze documenten wordt conform het gemeentelijk inkoop-

beleid  een aanbestedingsprocedure opgestart resulterend in een uiteindelijke gunning.  

Op basis van het definitieve ontwerp en na een uitgebreide voorbereidingsprocedure zal een definitief 

verkeersbesluit voor het afsluiten van de winkelstraten worden genomen. In dit besluit worden ook 

aanvullende maatregelen voor de aangrenzende straten  geformuleerd, zoals het instellen van één-

richtingsverkeer. Daarnaast wordt beleid geformuleerd voor de uitzonderingen (bijvoorbeeld hoe om te gaan 

bij verhuizingen) en eventuele maxima gesteld aan  hoogte, breedte en aslast van vrachtwagens.  

3.5 Realisatiefase 

Op het werk wordt dagelijks toezicht gehouden en wordt een directievoerder aangesteld, die -met inacht-

neming van het aan hem/haar verleende mandaat- de projectleider op de hoogte houdt over de voortgang. 

Eventuele dreigende budgetoverschrijdingen worden tijdig gemeld aan projectwethouder c.q. College van 

Burgemeester en Wethouders. 

3.6.Nazorgfase 

 Het gerealiseerde werk wordt financieel verantwoord aan ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en aan 

eventuele subsidieverstrekkers. 

 Revisietekeningen en beheercontracten met derden / gemeentelijke beheerders worden opgesteld en 

doorgenomen. 

 De functiewijzigingen in de openbare ruimte worden ingemeten, verwerkt in de BGT (Basisregistratie 

Grootschalige Topografie)  

 Het project wordt geëvalueerd, waarna het projectteam wordt ontbonden. 
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4. PROJECTORGANISATIE, INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
 

4.1 Organisatiestructuur en betrokken partijen 
 
4.1.1   Planvoorbereiding 

 
 
4.1.2   Planuitvoering 
 

 
 

Gemeenteraad 

Stuurgroep Herinrichting 

Kernwinkelgebied (KW) 

 
- Projectwethouder 

- Projectleider Realisatie 
- Ambtelijk opdrachtgever 

Projectgroep 

Realisatie KW & KT 

& AW ** 

- Projectleider 
- (beheermedewerker CT) 
- Directievoerder 
- Opzichter 

 

College van B&W 

** streven is de herinrichting 

en de riolerings-
werkzaamheden aan één 

opdrachtnemer te gunnen 

Stuurgroep Projecten 

Verstrekken van relevante 
projectinformatie t.b.v. d 
gewenste afstemmingen  

Gemeenteraad 

Stuurgroep Herinrichting 

Kernwinkelgebied (KW) 
- Projectwethouder 

- Projectleider Voorb. 
- Ambtelijk opdrachtgever 

Projectgroep 

Voorbereiding KW 

- Projectleider 
- Beleids- en beheer- 
medewerkers openbare 
ruimte 
- Team Ingenieursbureau 
Gemeente Doetinchem 
 

Klankbordgroep 
- ‘omwonenden’ /eigenaren / 
belanghebbenden 
- Stichting Centrumbelang 
Doesburg 
- Wijkraad Binnenstad 
- Gehandicaptenraad 

College van B&W 

Projectgroep Aanpak 

Wateroverlast (AW) en 

Kloostertuin (KT) 

Stuurgroep Projecten 

Verstrekken van relevante  
projectinformatie t.b.v. de 
gewenste afstemmingen  
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4.2  Rolverdeling 
 

Wie Rol Taken en verantwoordelijkheden Begroot urenbeslag 

Voorb. ’17  Uitv. ‘18 

Ellen Mulder (EM) Projectwethouder, lid van de 

Stuurgroep en bestuurlijk 

opdrachtgever 

Bestuurlijk eindverantwoordelijke   

André Putker (AP)  Ambtelijk opdrachtgever en 

formeel lid van de Stuurgroep 

Ambtelijk eindverantwoordelijke   

Antoon van Buren 

(AVB) 

Projectleider, voorzitter van 

de project- en klankbordgroep 

en lid van de Stuurgroep 

Verantwoordelijk voor voortgang, planning, 

communicatie, financiering 

250 150 

Judith van Baast 

(JVB) 

Lid van de project- en 

klankbordgroep 

Levert relevante bijdrage op het gebied van 

economie en toerisme 

50 20 

Kasper Wienk 

(KW) 

Beleidsmedewerker Verkeer, 

lid van projectgroep  

Verantwoordelijk voor verkeer- en 

parkeerbeleid 

30 10 

John Boerdam 

(JB)  

Beheermedewerker 

Openbare Ruimte, lid van 

projectgroep 

Verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en 

beheer riolering  

40 40 

Rick Schonis (RS) Beleidsmedewerker Riolering 

en Water, agendalid  van de 

Projectgroep 

Draagt bij aan een goede en juiste afstemming 

van het project Preventie Wateroverlast met 

Project Herinrichting Winkelstraten   

0 0 

Ronnie Joling (RJ) Beheermedewerke 

rOpenbare Ruimte, lid van 

projectgroep  

Verantwoordelijk voor onderhoud en beheer 

wegen.  

20 50 

Wim Roelofs (WR) Beheermedewerker 

Openbare  Ruimte, lid van 

projectgroep 

Verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en 

beheer openbaar groen 

30 20 

Harm Schuiling 

(HS) 

Beleidsmedewerker RO, 

agendalid van de project-

groep 

Levert desgevraagd een relevante bijdrage op 

het gebied van zich voordoende ruimtelijke 

ordeningsvraag-stukken 

0 0 

Marinus Lenselink 

(ML) 

Beleidsmedewerker voor o.a. 

Monumentenzorg en 

Archeologie, agendalid van 

de projectgroep  

Levert desgevraagd een relevante bijdrage op 

het gebied van archeologie en hoe om te gaan 

met beeldkwaliteit 

 

0 

 

0 

Sander Wentink 

(SW)  

Medewerker Bouwen, 

agendalid van projectgroep 

Levert desgevraagd relevante informatie over 

de te doorlopen vergunningstrajecten 

 

0 

 

0 

Sjoerd van Andel 

(SVA) 

Medewerker Communicatie, 

agendalid van de 

projectgroep 

Adviseert desgevraagd over communicatie-

aspecten 

 

0 

 

0 

Armand Rood 

(AR) 

Operationeel manager 

Stadswerf, agendalid van 

projectgroep 

Verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

openbare ruimte 

 

0 

 

0 

Michel de Croes 

(MDC) 

Engineering, lid van 

projectgroep en 

klankbordgroep 

Verantwoordelijk voor uitwerking ontwerp en 

directiebegroting 

 

€ 

 

€ 

Cees-Jan de Rooi 

(CJDR) 

Maken van ontwerp, lid van 

projectgroep en 

klankbordgroep 

Verantwoordelijk voor ontwerp herinrichting 

Kloostertuin 

€ € 
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 Inschatting is dat voor het project een ambtelijke inzet benodigd is tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase van 

respectievelijk 420 en 290 uur, hetgeen een financiële waarde vertegenwoordigd van € 63.900.  

  Engineering en vormgeving wordt ingehuurd bij het Team Ingenieursbureau van de Gemeente Doetinchem. Tot en 

met vastgesteld Definitief Ontwerp is budget beschikbaar. 

 0 Betreft uren, die niet specifiek op dit project worden geboekt, omdat de te leveren bijdragen beheren tot het normale 

takenpakket van deze medewerkers.  

 

 

4.3 Overlegstructuur 

 

Naam overleg Onderwerp(en) Deelnemers Frequentie/Aantal 

Projectgroepoverleg VB Voorbereiding project AVB, JVB, KW,  JB, RJ, 

WR, MDC, JDR, RS 

1 x 6 weken 

Projectgroepoverleg 

Realisatie 

Realisatie project AVB, RJ, 

directievoerder, 

toezichthouder 

1 x per 6 weken 

Klankbordgroep PvE, VO, DO, start 

realisatie 

AVB, JVB, MDC, CJDR, 

leden klankbord 

4x 

Stuurgroep PvE, VO, DO, start 

realisatie, oplevering 

EM, AP, AVB  5x 

Stuurgroep REO Voortgang ** 1x per maand 

**  Alle ruimtelijke en economische ontwikkelingen worden regulier besproken in de Stuurgroep REO ter bewaking van 

budget, voortgang en eventuele samenhang tussen projecten.   

 

4.4 Informatievoorziening 

Projectgroep ontvangt detailinformatie over oplossingen, alternatieven, financiën, planning, communicatie 

en informatie over andere projecten, die een zekere samenhang vertonen met dit project. 

Klankbordgroep ontvangt informatie over PvE, VO, DO, Realisatie tijdens bijeenkomsten of informatie 

wordt - afhankelijk van het onderwerp – van te voren per E-mail aan de leden toegezonden 

Stuurgroep Herinrichting Kernwinkelgebied. Projectleider deelt informatie  schriftelijk en mondeling over 

pve, vo, do, uitvoeringsproces, wijze van communiceren en financiering met portefeuillehouder en ambtelijk 

opdrachtgever 

Raad en College van B&W ontvangen informatie in de vorm van een advies, raadsvoorstel, 

raadsinformatienota en  tussenrapportages 

Stuurgroep Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen ontvangt informatie van Projectleider tijdens 

vergadering en middels tussenrapportages  

De informatie -vastgelegd in verslagen en adviezen- wordt gearchiveerd. Zo ook naar aanleiding van de te 

ontvangen adviezen te nemen besluiten door College en Gemeenteraad. 

 

4.5 Communicatie  

Voor alle plannen, die geschaard kunnen worden onder het programma Vitale Binnenstad is een 

Communicatieplan opgesteld. Dit plan fungeert als spoorboekje voor de gedurende de verschillende 

projectfasen in te zetten communicatie en communicatiemiddelen. De taak voor een goede communicatie / 

informatieverstrekking ligt primair bij de projectleider. Hij is verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig 

verstrekken van relevante informatie aan de verschillende doelgroepen. In het communicatieplan worden de 

verschillende doelgroepen in kaart gebracht, geordend op hun belangen, en welke informatie voor hen van 
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belang is. Ook wordt in het communicatieplan beschreven op welke wijze de verschillende doelgroepen in 

de planvoorbereiding en –uitvoering dienen te worden betrokken.   

 

1. Startbijeenkomst 

Belanghebbenden(organisaties) worden uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 

zullen nadrukkelijk de ontwikkelingskaders (de uitgangspunten van paragraaf 2.5) aan de orde worden 

gesteld om te hoog gespannen verwachtingen te voorkomen. Maar ook wordt gelegenheid geboden aan 

een ieder om de ‘dingen’,  die behouden of juist veranderd moeten worden in te brengen.  

2. Klankbordgroepbijeenkomsten  

Uit de te onderscheiden doelgroepen van belanghebbenden zal een klankbordgroep worden geformeerd. 

Deze groep zal in 3 tot 4 sessies ‘aan de hand’ van de landschapsontwerper ‘worden meegenomen’ in het 

planvoorbereidingsproces. Over de tussenresultaten worden de belanghebbenden, die niet (kunnen) deel-

nemen in de klankbordsessies, geïnformeerd. 

In de realisatiefase, waarvan voorshands vaststaat dat dit voor ondernemers en bezoekers tot enige mate 

van hinder zal leiden,- worden de belanghebbenden periodiek via mail en nieuwsbrieven geïnformeerd over 

de voortgang en noodzakelijke afsluitingen.   

       

3. Informatieoverdracht 

Met wie Waarom Waarover Wanneer Hoe Door wie 

Stuurgroep 

herinrichting  

Kernwinkelgebied 

Besluitvorming Ontwerp, 

financiering 

Per te 

doorlopen 

fase 

Collegevoorstellen Projectleider 

Klankbordgroep Vinden van 

draagvlak 

Ontwerp Per te 

doorlopen 

fase 

In bijeenkomst 

(vast te leggen in 

verslagen) 

Projectleider 

Gemeenteraad Besluitvorming  Beschikbaar 

stellen van 

middelen 

Vaststelling 

DO op basis 

van een 

directieraming 

Raadsvoorstel College 

Ambtelijk 

opdrachtgever 

Ter bewaking 

voortgang 

Evt. stagnatie 

in voortgang 

Incidenteel Mondeling / 

schriftelijke 

rapportage 

Projectleider 

Pers Uitdragen 

plannen 

De mijlpalen 

in het project 

Per fase / 

incidenteel 

Mondeling / 

schriftelijk 

Project-

wethouder 

 

Voor een nadere beschrijving van de wijze waarop communicatie wordt ingezet, en waarover gedurende 

het gehele ontwikkelingsproces met de verschillende doelgroepen wordt gecommuniceerd, wordt verwezen 

naar het Communicatieplan Vitale Binnenstad Gemeente Doesburg. 
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5. PLANNING 
 

Cruciaal voor de planning is het tijdig vinden van voldoende cofinanciering. Wanneer deze (lang) uitblijft, 

dient de planning te worden bijgesteld. Als alles naar wens verloopt moet het mogelijk zijn om in 2018 te 

starten met de uitvoering. In de uitvoering zal de renovatie en  uitbreiding 4  van het rioolstelsel worden 

meegenomen. De werkzaamheden vinden plaats in meerdere fasen om zo tijdens de werkzaamheden de 

bedrijven (winkels en horeca) zoveel mogelijk voor het publiek bereikbaar te houden.  

 

Onderdeel:  
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Kloostertuin (KT)                                                 
Winkelstraten (WS)                                         
Openbaar Toilet (OT)                                        
Aanpak Wateroverlast (AW) 

             Initiatieffase                         

Collegeakkoord Stroomopwaarts (2014)                         

MIA (oktober 2016)                         

Definitiefase                         

Projectplan KT (februari 2016)                         

Projectplan WS                         

Bestuursopdracht OT (november 2016)                         

Ontwerpfase                         

Definitief ontwerp + directieraming KT                         

Voorlopig ontwerp                          

Definitief ontwerp + directieraming WS + Ontwerp 
Verkeersbesluit 

                        

Locatiekeuze + keuze uitvoeringsniveau                         

Definitief ontwerp + directieraming (AW)                         

Voorbereidingsfase                         

Bestek + Besteksraming KT                          

Verkeersbesluit inzake seizoensafsluiting c.a.                         

Bestek + Besteksraming WS                         

Kostenraming investering + exploitatie OT                         

Bestek + Besteksraming AW                         

Kredietaanvraag KT + WS + AW                         

Aanbesteding bestek KT + WS + AW                         

Realisatiefase                         

Plaatsing Openbaartoilet (tijdelijk/permanent)                         

Herinrichting Kloostertuin                         

Herinrichting Winkelstraten                         

Aanpak riool (AW)                         

Nazorgfase                         

Onder andere financiële afhandeling                          

                                                 
4  De noodzaak om een apart regenwaterriool aan te leggen, alsmede het hiervoor meest geschikte tracé wordt 

momenteel onderzocht.   
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6.  DE MIDDELEN 

6.1  De kosten 

Op basis van een eerste globale kostenindicatie is becijferd dat –afhankelijk van het ambitieniveau- een 

bedrag van maximaal € 2.000.000 nodig is. Dit bedrag is inclusief planvoorbereiding- en begeleiding. Voor 

de planvoorbereiding ( t/m de oplevering van een DO met kostenraming) is een budget beschikbaar van € 

80.000 (Ontleend aan de Voorziening KAN-Versnellingsgelden. 

 

6.2   Financiering 

Voor dit project zijn 2 potentiële financieringsbronnen voor handen: 

1. MIA 2017-2022. Door de gemeenteraad is een top drie van strategische investeringen vastgesteld, 

waarvoor zij  maximaal  €3,3 miljoen beschikbaar stelt. Deze top drie bestaat uit: 1) Vitale Binnenstad 5, 

2) Doesburg Energie Neutraal en 3) Doesburg Werkt! 

2. Aanpak riolering winkelstraten. Het gemengd rioolstelsel is ruim 80 jaar oud en behoeft nodig 

gerenoveerd te worden. De voorkeur gaat hierbij uit naar relinen van het riool, zoals eerder is gebeurd 

met de aanpak van de Kloosterstraat en de singels. De investeringen in het rioolstelsel worden 

bekostigd uit de voorziening Verbeterd Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP). Deze voorziening wordt 

gevoed met opbrengsten uit de rioolheffing.  

In de MIA 2017-2020 wordt als vuistregel gehanteerd dat 25% van de investeringskosten moet  worden 

gefinancierd door derden (andere overheden, bedrijfsleven). Hierbij wordt met name gekeken naar 

provinciale subsidie en meer in het bijzonder naar de regeling Steengoed Benutten. ‘De echte zoektocht 

naar middelen’  start op het moment dat een Voorlopig Ontwerp beschikbaar is en een indicatie kan worden 

afgegeven van de projectkosten. Op dat moment is ook bekend wat voor kosten  zijn gemoeid met de 

herinrichting van de Kloostertuin en de aanpak van de riolering. Het streven is om deze drie projecten in één 

opdracht aan te besteden voor een zo groot mogelijke efficiency (en naar verwachting een zo gunstig 

mogelijk aanbestedingsresultaat).  

 

                                                 
5  Onder Vitale Binnenstad dienen te worden gerekend de projecten Herinrichting Kloostertuin, Herinrichting 

Kernwinkelgebied en de Implementatie van het Doesburgs Cultuurbeleid. De drie projecten hebben met elkaar 

gemeen dat zij –mits de juiste maatregelen en voorzieningen worden getroffen – direct dan wel indirect bijdragen 

aan een toenemend bezoekersaantal  


