Transscript Gemeentebezoek Doetinchem
Voiceover:
Op 21 juni bezocht commissaris van de Koning Clemens Cornielje de gemeente Doetinchem.
Burgemeester bij commissaris voor stadhuis:
Hartelijk welkom hier in onze gemeente, wat fijn dat u er bent. Dat stellen wij zeer op prijs.
Commissaris:
Toch een zonnetje meegenomen.
Burgemeester:
Opeens, jij komt het plein op rijden en de zon schijnt.
Voiceover:
Het college ontvangt de commissaris in het stadhuis. Het bezoek begint zoals gebruikelijk met
een besloten bijeenkomst waarin verschillende bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen
worden besproken. De gemeente Doetinchem telt ruim 57.000 inwoners verdeeld over vijf kernen.
De stad Doetinchem heeft met een verzorgingsgebied van 250.000 inwoners een centrumfunctie
in de regio. In de gemeente liggen verschillende natuurgebieden. In het westen vind je de
Kruisbergse bossen, in het oosten vind je bosgebied de Slangenburg, waar ook het gelijknamige
kasteel staat.
Commissaris in hal stadhuis:
We gaan kijken.
Voiceover:
Na het overleg met het college wandelt het gezelschap naar de Veentjes. In dit deel van de stad
werkt de gemeente samen met de gemeente aan stadsvernieuwing.
Commissaris tijdens wanding in winkelstraat:
Iedereen kan nu nog even zien: dit was ooit het V&D pand.
Rondleidster gemeente:
ja, het was een ouderwets splitlevel pand, met allemaal hoogteverschillen. En het wordt nu
gewoon kelder, eerste verdieping, tweede verdieping, van deze tijd.
Voiceover:
De commissaris ontmoet hier inwoners van het gebied en er worden plannen gepresenteerd die
de buurt weer moeten opknappen. Op de terugweg naar het stadhuis bezoekt het gezelschap 'De
Stek'. Een broedplaats voor startups uit de regio.
Commissaris in de Stek
Maar wat gaat hier nu precies plaatsvinden in dit centrum?
Man werkzaam in de stek:
Wij zijn een broedplaats voor startups en bedrijven.
Voiceover:
Het laatste onderdeel van het gemeentebezoek bestaat uit een bijzondere raadsvergadering.
Tijdens deze vergadering komen zaken aan de orde die zowel door de gemeente als door de
commissaris zijn ingebracht.
Burgemeester in raadszaal na vergadering:
We zijn vanmiddag met de commissaris naar de Veentjes gelopen. We zijn daar bezig met de
transformatie van winkels weg en naar wonen. Er zullen huurwoningen komen. We hebben
vandaag gekeken naar hoe gaat dat nou in de praktijk. Betekent natuurlijk het ombouwen van
zo'n complex, allemaal op de begane grond. Maar dat betekent ook dat winkels naar een andere
plek moeten. Op een goede plek in de binnenstad, daarmee wordt onze kernwinkelgebied ook
kleiner.Dat past ook in deze tijd. We houden de stad zo levendig. En wat ook weer mogelijk is is
dat heel veel mensen in de binnenstad komen wonen in betaalbare huurwoningen. Dus eigenlijk is
het win-win aan alle kanten. Volgens mij vond de commissaris het heel leuk om vandaag met ons
door de stad te lopen. Ook van mensen te horen. Hij vertelde "ik heb één mooi compliment
gekregen." Dat één van de bewoners tegen hem zei: "maar de gemeente luistert zo goed, en ze

luister niet alleen, ze doet er ook wat mee. " Dat was voor ons natuurlijk ook een hele mooie
afronding van de wandeling. We hebben zojuist de vergadering hier gehad met de commissaris.
Wat je ziet is dat de gemeente Doetinchem eigenlijk een hele bijzondere gemeente is. We zijn de
grootste gemeente in de Achterhoek, maar niet veel groter dan de andere gemeenten. Maar we
zijn wel echt een centrumgemeente. We hebben een gemeente met bijna 60.000 inwoners, maar
een verzorgingsgebied van 200.000/250.000 inwoners. En we staan dus soms voor grootse, grote
opgaves. Grootstedelijke problematiek. Eigenlijk alles wat in steden speelt, speelt ook hier. Maar
we moeten dat in een setting doen waar we niet natuurlijk of vanzelfsprekend altijd de leider zijn in
ons verzorgingsgebied. Maar ook niet zo groot zijn dat we altijd alles in huis hebben. Dus het is
voor ons soms zoeken. Ik denk dat er maar 4/5 gemeenten van deze schaal zijn met deze
problematiek in Nederland. Maar hoe doe je dat? Dat hebben we vandaag ook geconstateerd en
gezegd: dan is de provincie een belangrijk partner. Soms om een steuntje in de rug te geven,
soms om pal voor ons te gaan staan. Soms om mee te denken. En alles in partnership denk ik. En
wat onze raad vandaag tot uiting heeft willen brengen, dat we de rol van de provincie erg
waarderen en willen borgen naar de toekomst.

