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Deventer: een bericht aan de stad 
  
 

Ambitiedocument met als perspectief een attractieve vitale binnenstad  
 
Het ambitiedocument bestaat uit: deze aanbevelingen en agenda, een schetsboek en een film
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Deventer: een bericht aan de stad 
  
 

Ambitiedocument met als perspectief een attractieve vitale binnenstad  
 
 
Inleiding:- 
In september 2009 werden wij (Fons Asselbergs en Jo Coenen) gevraagd de gemeente een advies te 
geven over de wijze hoe verder te gaan met het werken aan de binnenstad. In de zomer van dat jaar 
was het bouwplan van “het Huis van Deventer” bestuurlijk en maatschappelijk gestrand. Deze 
gebeurtenis bevestigde een al langer groeiende onvrede over het langzaam maar zeker wegzakken 
van het vertrouwen in een voortvarende aanpak van de binnenstad. Bij vele sociaal-culturele, sociaal-
economische en commerciële instellingen was het zicht op samenhang losgelaten en mogelijke 
deelname aan de nodige ontwikkelingen in de binnenstad ontmoedigd. Men zag het eenvoudigweg 
niet meer zitten. Vertrouwen, veerkracht en enthousiasme waren op dit terrein gaandeweg verdampt.  
Anderzijds was de kritiek van vele bewoners en instellingen ook een teken van grote betrokkenheid 
met Deventer, de stad waaraan ze zeer gehecht zijn.  
Deze tweevoudige constatering was voor ons aanleiding om binnen ons plan van aanpak te beginnen 
om al die instellingen in een persoonlijke ontmoeting te consulteren en hen een viertal vragen voor te 
leggen: 

1. Ter introductie: wat is uw betrokkenheid met de stad? 
2. Welk thema behoeft naar uw mening met prioriteit aandacht of actie? 
3. Met welk perspectief moet naar uw inschatting aan dat thema gewerkt worden? 
4. Welk bericht wilt u verder bij ons achterlaten, eventueel naderhand schriftelijk? 

Uit deze intensieve consultatieronde kwam een schat aan informatie, die voor onze analyse en later bij 
de uitwerking in het ambitiedocument van grote waarde was. Daarnaast bleek dat men zijn of haar 
gevoelens van teleurgestelde verwachtingen graag wilde inwisselen voor een hernieuwd elan en bleek 
men zeer bereid te zijn om een constructieve bijdrage te leveren aan het versterken van de 
binnenstad van Deventer. 
 
Aanbeveling 1  
Gemeentebestuur, maak gebruik van de actieve betrokkenheid van burgers en instellingen, ook als 
die voortkomt uit irritatie en kritiek. Hanteer een communicatieplan dat uitgaat van volstrekt open 
verhoudingen. Baseer uw keuze op het belang van de stad, weeg dat belang in het licht van de lange 
termijn, kijk over deelbelangen heen en beslis.  
 
 
Inhoudelijke oriëntatie: 
Vanuit het project Visie Binnenstad Zuid werden wij voorzien van alle recente relevante notities, nota’s 
en publicaties over de thema’s die tezamen een beeld geven van het huidige ontwikkelprogramma en 
de stedenbouwkundige ambities. Hoewel die thema’s zeer divers van aard zijn en ook in ruimtelijke zin 
in schaal verschillen, vormt elk thema een puzzelstukje dat zonder de samenhang van het eindbeeld 
niet te hanteren is. 
De onderwerpen zijn: 

1. De identiteit van de stad, de historische en sociaal-economische aspecten waarbij het 
architectuurbeleid en welstand zich moet verhouden tot cultureel erfgoed. 

2. De infrastructuur op lokaal, regionaal en rijksniveau, de bereikbaarheid en verblijfbaarheid van 
de stad, waarbij de gebruiksvriendelijkheid van accommodatie en regiem van het parkeren 
bepalend zijn.  

3. De herontwikkeling van een aantal locaties, die sleutelstukken vormen in het stedelijk weefsel. 
4. Het aanbod van logische en hoogwaardige routes. 
5. De kwaliteit van de openbare ruimte m.b.t. veiligheid, logistiek en comfort. 
6. De kwaliteit van de stedelijke voorzieningen: het kernwinkelapparaat en de openbare 

diensten, waarbij ook routering, clustering en zonering aandacht vragen. 
7. De potentiële locatie(s) voor een goed geoutilleerd bestuurscentrum. 
8. De locaties en programma’s van de culturele instellingen die aan modernisering toe zijn. 

Ter aanvulling van de voorgelegde stukken hebben wij ruimtelijke en functionele diskwaliteiten, die in 
de loop van de tijd zich hinderlijk zijn gaan manifesteren, laten inventariseren in de vorm van 
kaartmateriaal. Het betreft ruimtelijke dissonanten en leegstand. (zie afbeelding 1 en 2) 
 



 4 

 

 
afb. 1: kaart van de dissonanten 
 

 
afb. 2: kaart van de leegstand 
 
 
Aanbeveling 2 
Gedurende de laatste twee bestuursperioden is blijkens de vele rapporten ontzettend veel op schrift 
gesteld. Ten behoeve van maatwerk zal nog nader onderzoek nodig zijn, maar er is op hoofdzaken 
voldoende beleidswerk verricht. Het is nu tijd om alle energie in te zetten voor uitvoering. Op basis van 
vastgesteld beleid wordt consistentie vereist in de uitwerking van het gemeenschappelijk 
overeengekomen streefbeeld. Want werken aan de stad is een kwestie van lange adem, van 
enthousiasme, doorzettingsvermogen en passie.  
 
Aanbeveling 3  
Het opwaarderen en vitaliseren van de binnenstad is een prominent actiepunt van stad en regio en 
wordt gecoördineerd via projectmanagement. Dit vraagt organisatorisch om strakke afspraken tussen 
lijn- en projectorganisatie. Het is raadzaam al de nog geldende beleidsstukken als werkdocumenten in 
één overzichtelijke en hanteerbare matrix te brengen, waardoor denken in samenhang wordt 
bevorderd en verkokering en sectoraal denken wordt vermeden.  
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Aanbeveling 4 
Om het uitvoeringsplan een reële grondslag te geven moet vooraf in de meerjarenbegroting een beeld 
bestaan welke geldstromen tezamen kunnen worden ingezet. Een meerjarig perspectief houdt 
rekening met lange doorlooptijden die aan stadsontwikkeling eigen zijn. De investeringskosten en de 
gevolgen die dat op de exploitatiekosten heeft van de opeenvolgende ruimtelijke en programmatische 
ingrepen moeten dus passen in het financieel kader. De publiek gewekte verwachtingen moeten 
daarmee dus ook overeenstemmen. Daarnaast moet men alert zijn voor externe geldstromen van Rijk 
en  Provincie, waarvoor proactief en strategisch overleg voortdurend  bestuurlijke aandacht vraagt. 
 
 
De betekenis van de samenhang: 
De binnenstad is historisch begrensd door haar verdedigingswerken, die op het eind van de 19

de
 eeuw 

grotendeels zijn getransformeerd in een singelstructuur met parkaanleg en villabebouwing voor de 
gegoede burgerij. Toen het onderhoud van de vesting nog een wettelijke verplichting was werd het 
station aan de noordzijde, aan de buitenkant daarvan aangelegd (1865). Na het slechten van de 
vesting  heeft de as Station - binnenstad (zoals overal in Nederland) een schaalvergroting en een 
verzakelijking ondergaan. Ook in Deventer is dat het geval. Vanuit het stationsplein kan de bezoeker 
zijn doelgerichte route kiezen. Rond 2000 heeft het stationsplein e.o. een grootschalige metamorfose 
ondergaan. Het gevolg is echter ongelukkig, de looproute van het station naar de binnenstad gaat niet 
meer vanzelfsprekend via de Keizerstraat naar de Brink maar via de brug naar de Singelstraat, waar 
de voetganger via de Centrumgarage en het Broederenplein rechtdoorlopend uitkomt op de Stromarkt 
waar een totale verwarring ontstaat. Men zoekt daar tevergeefs het centrum. 
Dit vraagstuk is dus niet alleen een kwestie van binnenstedelijke logistiek. De moeilijkheden beginnen 
direct buiten de binnenstad bij het Stationsplein (zie afbeelding 3 en 4). Vandaar dat ons onderzoek 
ook ingaat op de ruimte ten noorden van de binnenstad. 
 

      
afb. 3: historische foto van het stationsgebied             afb. 4: het stationsgebied nu 
 
 
Aanbeveling 5 
Beperk uw visie niet tot Binnenstad – Zuid. Vergroot uw scope op de binnenstadsontwikkelingen door 
ook het Stationsplein, de Leeuwenbrug en De Boreel in uw actieplan mee te nemen. Omdat het 
Station een van de vertrekpunten voor de benadering  van de binnenstad is, is een samenhangende 
aandacht vereist voor de westroute via de Singelstraat, de middenroute naar de Brink en de oostroute 
langs de Leeuwenbrug naar de Houtmarkt, allen in de richting van de IJssel. Daarnaast zorgt een 
toeristische dwaalroute kruipdoor – sluipdoor voor de nodige aangename verassingen.  
 
 
De samenhang in het uitvoeringsplan: 
In een samenhangende aanpak wordt rondom de verwachting van de bewoners, de werkers en de 
bezoekers binnen het actieplan onderscheid gemaakt tussen de stad  met haar ruimtelijke kwaliteit en 
identiteit, de vitaliteit van de economie en de bereikbaarheid en het comfort  van de stedelijke functies 
en het voorzieningenpatroon.  
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Aanbeveling 6 
De onmiskenbare onderlinge afhankelijkheid tussen deze drie aspecten moeten bij elke ruimtelijke 
en/of programmatische maatregel in acht genomen worden (zie afbeelding 5). Als dat niet gebeurt, zal 
het besluit onvolkomen blijven en loopt men het risico dat zich bezwaren voordoen over het 
verwaarloosde aspect.   

 
afb. 5: relatieschema 
 
 
De volgorde der dingen: 
Wanneer de analyse van de vitaliteit van de binnenstad wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan is het 
van groot belang dat men beredeneert langs welke prioriteitenlijn de volgorde van de te nemen 
maatregelen moet worden gepland. Die volgorde wordt niet alleen  bepaald door de logica van de 
opeenvolgende vrijkomende ruimte, maar ook door bestuurlijk-ethische aspecten. Waartoe heb ik mij 
reeds eerder verplicht? In de beantwoording daarvan wordt bestuurlijke consistentie verwacht. 
Bij het bepalen van de volgorde van de te nemen maatregelen is een strategische overweging ook 
van belang. Bij een juiste volgorde maakt de eerste maatregel de weg vrij voor de volgende; de eerste 
stap kan een financiële opbrengst ten gunste van de volgende genereren etc. 
  
Aanbeveling 7  
Vanaf 2007 is de gemeente doende om in de behoefte aan een stadskantoor te voldoen. Een zichzelf 
respecterend gemeentebestuur zorgt dat de condities van zijn bedrijfsvoering deugdelijk in elkaar 
steken. Op dit moment zijn telkens (provisorische) maatregelen nodig om aan de 
minimumkwaliteitseisen van een ambtelijk en bestuurlijk centrum te voldoen. Wij raden derhalve aan 
om de inspanningen van de afgelopen jaren een doorstart te geven zonder de complicatie van te veel 
programma op één locatie.  
 
 
De huisvesting van het ambtelijk apparaat: 
Uit managementoverwegingen en vanuit het zelfbewustzijn van het ambtelijk apparaat wordt de  
voorkeur uitgesproken om alle ambtenaren op één locatie te huisvesten. Die keuze moet zowel de 
kwaliteit van het binnenverblijf van het kantoor garanderen als wel de kwaliteit van de stedelijke 
invulling daar ter plekke optimaliseren door vervanging, herstel, aanheling en verbetering. Aan de 
zijde van de Grote Kerkhof kan in de gevelbreedte van de voormalige schouwburg een modern 
uitnodigend infocentrum worden ingericht, terwijl een nieuwe raadzaal zijn vensters richt op dit 
schitterende  plein. De kans om hier duurzame huisvesting aan duurzame stadsvernieuwing te 
koppelen moet optimaal worden benut. Ook het gebouw van de Hereeniging zou  hierin een 
bijzondere betekenis kunnen krijgen. 
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NB: Anderzijds is er veel voor te zeggen om de locatie achter het Stadhuis niet te zwaar te 
programmeren. Als de ruimtelijke capaciteit onvoldoende of te krap blijkt, is het raadzaam om op een 
logische plek voor een samenhangend  werkonderdeel van de ambtenaren elders huisvesting te 
zoeken. Algemeen wordt het als logisch ervaren als er onderscheid gemaakt wordt tussen de 
publieksgerichte functies en de beleidsondersteunende functies. 
 
 
Aanbeveling 8 
Wij adviseren om een concluderend eindonderzoek te doen naar de ruimtelijke kwaliteit van het 
Burseplein (achter het huidige stadhuis). Wanneer de capaciteit onvoldoende of te krap is raden wij 
aan om de publieksfuncties onder te brengen in het complex van de Noordenbergpoort-
parkeergarage, dat daarvoor moet worden aangepast. Het complex is (deels) bezit van de gemeente. 
Op dit moment staat er ruimte leeg en vraagt de locatie om een verbeterslag, ook ter ondersteuning 
van de Nieuwstraat. Er is bovendien voldoende parkeercapaciteit aanwezig. Deze oplossing dient dus 
vele doelen, terwijl ook budgettair het mes aan twee kanten snijdt. 
 
NB: Naar aanleiding van de discussie over de mogelijkheid c.q. wenselijkheid om de ambtenaren 
definitief in de Leeuwenbrug te huisvesten merken wij bij deze optie op dat ten eerste elke uitgegeven 
euro aan investering en huur in één richting naar een private partij gaat, dat ten tweede de gemeente 
als huurder afhankelijk blijft van de zakelijke opstelling van de verhuurder en ten derde dat de kans 
wordt gemist om te investeren in eigen leegstaand vastgoed waarvan de eindwaarde behouden blijft. 
Op korte termijn is investeren in gemeentelijk eigendom voor de vitaliteit van de binnenstad  lucratief 
maar voor de langere termijn is het financieel ook. 
 
De bibliotheek:  
Het debat over de gecombineerde nieuwbouw van de bibliotheek met het Stadskantoor heeft ook de 
vernieuwing van de bibliotheek zelf ter discussie gesteld. Het is raadzaam die twee discussies nu uit 
elkaar te trekken omdat immers de combinatie stadskantoor en bibliotheek definitief van de baan is. 
Voor ons staat vast dat de openbare bibliotheek vernieuwd moet worden omdat noties als informatie, 
kunst- en cultuureducatie, kennisontwikkeling, beeldcultuur en de verbeelding diepgaand aan 
verandering onderhevig zijn en de klassieke bibliotheekformule de komende generaties steeds minder 
te melden heeft en hen tenslotte niet zal overleven. 
Wij hebben tijdens ons gesprek met de bibliotheek kennis kunnen nemen van het programma van 
eisen (september 2009) dat opgesteld is nadat het doek voor het Huis van Deventer gevallen was. De 
gespecificeerde ruimtebehoefte, waarvan wij het beoogde publieke effect goed kunnen volgen, vraagt 
van de bibliotheek om een zichtbare aanwezigheid vanaf de openbare weg. Daarbij denken we aan 
drie locaties: 

1. De huidige locatie op de Brink. Eerdere studies aangaande deze mogelijkheid moeten 
geactualiseerd worden aan de hand van het programma van eisen. Wanneer het bestaande 
pand geheel of gedeeltelijk zou moeten worden gesloopt, om de bibliotheek goed te laten 
functioneren, dan heeft deze locatie niet onze voorkeur. Het gebouw heeft immers op 
zichzelf kwaliteit genoeg en is in zijn huidige verschijningsvorm en constructie na enige 
aanpassing wellicht goed bruikbaar voor museale doeleinden. De situering in de directe 
nabijheid van de Waag biedt namelijk kansen voor de organisatie van de Deventer Musea 
om een gedifferentieerd museaal aanbod toch als eenheid te presenteren. 
 

 
 

2. Om de Nieuwe Markt in de binnenstad een specifiek accent te geven zou herbestemming en 
transformatie van het voormalige Alexander Hegius Gymnasium op zijn inzetbaarheid voor 
de nieuwe bibliotheek moeten worden onderzocht. Daarbij denken wij dat kwaliteiten van dit 
monumentale gebouw uit 1954 (architect W.P.C. Knuttel) met zijn hooggekwalificeerde 
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Wederopbouwkarakter behouden kunnen blijven als onderdeel van het bibliotheekgebouw. 
Het schoolgebouw heeft jaren tamelijk introvert en monofunctioneel het publieke karakter 
van de Nieuwe Markt stilgelegd. Als nu bijvoorbeeld een nieuw gebouw op enige afstand 
parallel voor de huidige voorgevel wordt geprojecteerd ontstaat een overkapte tussenruimte, 
een Atrium dat voor het bibliotheekprogramma het gewenste open karakter kan bieden. 
Voordeel is: geen kapitaalverlies door sloop, hergebruik van een monument en tot publieke 
ruimte inrichten van de Cour aan de achterzijde van het complex dat via een doorsteek in de 
vorm van een poort, verbonden kan worden met de Kleine Poot / Stromarkt, van waaruit de 
mogelijkheid bestaat de dwaalroute voort te zetten langs het oudste stenen huis naar de 
voormalige Proosdijtuin. Aan de marktzijde kan de nieuwe buitengevel het verkleinde plein 
een levendige uitstraling geven. 
 

 
 

3. Het complex van de voormalige SNS-bank uit 1967 op de Stromarkt heeft herkenbare 
architectonische kwaliteiten maar is zodanig krampachtig in het stedelijk weefsel vervlochten 
dat de omgeving tot restruimten zijn gedevalueerd. Indien besloten wordt tot vervangende 
nieuwbouw kan dit stadsdeel opnieuw verkaveld worden, waarbij de ruimte van de 
verdwenen Proosdijtuin weer vrijkomt en een stiltegebied kan worden dat aansluit bij de 
plannen rond het Geert Grote Huis. De verschillende bibliotheekfuncties kunnen in de plint 
onderscheiden worden en de omgeving verlevendigen.  
 

 
 
Aanbeveling 9  
Wij bevelen aan om tegen de achtergrond van het nieuwe programma van eisen via een quick scan te 
onderzoeken op welke van deze drie locaties de nieuwe bibliotheekformule het meest aansluit bij 
reeds aanwezige ruimtelijke en logistieke kwaliteiten. En waar de bibliotheek van zijn kant met zijn 
publieke functie de levendigheid en vitaliteit van de binnenstad het meest kan versterken.  
In samenhang met dit onderzoek kan onderzocht worden of het huidig onderkomen van de Openbare 
Bibliotheek geschikt is voor de museale functie zoals de Deventer Musea zich dat voorstellen. 
 
Aanbeveling 10 
Hierbij wordt opgemerkt dat zinvol en duurzaam hergebruik van waardevolle panden de voorkeur 
geniet boven het afbreken ervan. Er staan 37 grote panden in de Binnenstad leeg. De match tussen 
vraag en aanbod moet leiden tot de meest logische herbestemming. In budgettair opzicht is deze 
zoekrichting ook zinvol en kansrijk. Wij hebben geconstateerd dat de NV Bergkwartier op dit vlak zeer 
initiatiefrijk opereert en, ingegeven door hun Statuten, ook in de nabije toekomst aan de vitaliteit van 
de binnenstad grote diensten kan bewijzen. Het is van groot belang om permanent te zoeken naar de 
meest optimale samenwerkingsvorm van de gemeente met deze instelling. Zie de op ons verzoek 
door de gemeente opgestelde leegstandskaart van 16-12-2009 (zie afbeelding 2).  
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Deventer=Cultuur=Deventer: 
Deventer heeft cultuur in haar DNA. De 13 culturele instellingen hebben een uitgesproken ambitie die 
zij eensgezind in een beknopt bestek hebben samengevat. De samenwerking kan worden opgevat als 
één grote culturele onderneming. Evenals cultuurhistorie is cultuur een reële economische factor met 
een productie voor 1.2 miljoen bezoekers per jaar. Cultuur draagt substantieel bij aan de vitaliteit en 
het woon- en werkklimaat van de stad. Cultuur slaat aan. In Deventer is er draagvlak voor. Op dit 
moment liggen er kansen in de vorm van een grote subsidiesom voor de herhuisvesting van Filmhuis 
De Keizer en Theater Bouwkunde. 
 
Aanbeveling 11 
Parallel aan de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor de Openbare Bibliotheek, moet ook 
onderzocht worden waar deze twee instellingen, bij voorkeur samen, hun programma van eisen 
kunnen realiseren. Dit onderzoek is urgent omdat bij vertraging en uitstel de subsidie in de algemene 
malaise verdwijnt. 
 
 
De mogelijke functierelatie tussen  de Lebuïnuskerk en de voormalige Mariakerk: 
De Lebuïnuskerk heeft een magistraal interieur dat voor representatieve gelegenheden kan worden 
ingezet, zoals voor wetenschap, onderwijs, cultuur en bestuur. Zonder het interieur aan te tasten zal 
voor deze bijeenkomsten een passende accommodatie aangebracht moeten worden. Een nieuwe 
functierelatie met het interieur van de Mariakerk (open kerkschip en overkapte zuidbeuk) zou in dit 
opzicht synergie-effecten kunnen opleveren, waardoor de activiteiten in beide ruimten kunnen worden 
geïntensiveerd zodat aan de levendigheid van de Grote Kerkhof, maar ook aan die van de Nieuwe 
Markt een bijdrage kan worden geleverd. 
 
Aanbeveling 12 
Faciliteer en enthousiasmeer waar nodig de mogelijkheid tot samenwerking tussen de twee 
betreffende initiatiefnemers. Participeer in het toekomstig gebruik van deze hernieuwde voorziening. 
Bedenk daarbij dat het goed functioneren van de Maria- en Lebuïnuskerk als schakelstuk tussen 
Nieuwe Markt en Grote Kerkhof in dat gebied grote impact heeft. 
 
 
Opwaardering van het openbaar gebied en de hernieuwde functionaliteit van de drie routes in 
de richting van de IJssel en de Welle (zie ook aanbeveling 5): 
Naast de eerder genoemde aspecten van stadsvernieuwing door het terugdringen van leegstand en 
verpaupering is het van groot belang om met het bedrijfsleven in de binnenstad  een speerpunt te 
maken van het faciliteren van de economie. Dit kan onder meer door stroomlijning van regelgeving en 
vergunningenbeleid, door proactief binnenstadmanagement en door het faciliteren van initiatieven van 
ondernemers die met goede ideeën komen om de vitaliteit van de binnenstad te versterken. Juist in de 
periode dat het met de economie niet zo goed gaat is die duw in de rug door de overheid van grote 
invloed voor het ondernemersklimaat. 
Het herinrichten van een aantal sleutelgebieden in het stedelijk patroon, met name van de pleinen, die 
in het verleden de relatie met de aloude verkaveling verloren hebben, vereist het vinden van nieuwe 
passende en duurzame functies.  
 
Aanbeveling 13 
Dat kan alleen lukken als de overheid hierover met instellingen en bedrijfsleven een langlopende 
gezamenlijke inspanningsverplichting aangaat. Het gaat hier over een van de belangrijkste condities 
van de stad: samenwerking en wederzijds vertrouwen om een vastomlijnd actieprogramma te 
realiseren. 
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afb. 6: de 3 routes vanaf het station naar de IJssel 
 
 
Bereikbaarheid: 
Een door iedereen gesignaleerd attentiepunt is de bereikbaarheid van de binnenstad. Maar een stad 
bereikbaar maken is één ding. De stad moet ook nog haar attractieve verblijfbaarheid  bewijzen en dat 
hangt in hoge mate af van een soepel lopende parkeeraccomodatie. Zowel over verkeer als over 
parkeren is de laatste 20 jaar veel geschreven en gedebatteerd, zonder dat essentiële vorderingen 
zijn gemaakt. Iedereen die wij spraken wenst een overall visie met een daarmee samenhangend 
investeringsprogramma. De Welle en de Singels zijn ongeschikt om regionaal doorgaand verkeer te 
verwerken. De buitenringen verdelen zowel het lokaal als regionaal verkeer. Op het moment dat de A1 
geblokkeerd is, wordt heel de stad belast met verkeer afkomstig van het hoofdwegennet. De 
verkeersfunctie van de Wilhelminabrug en het negatief ruimtelijk effect van de aanlanding in het 
Sluiskwartier speelt in de discussie een cruciale rol. Daarnaast wordt gesproken over de noodzaak 
voor een derde brug, de Noorderbrug. Belangrijke stedelijke structuren, zoals de Welle en het 
Sluiskwartier worden in belevingswaarde en kwaliteitsverbetering zeer belemmerd, terwijl ze toch een 
hoge potentie hebben om de vitaliteit van de binnenstad gunstig te beïnvloeden. De betrokkenheid 
van velen bij het vinden van de juiste oplossingen blijkt zeer groot. Er zijn door de jaren heen tal van 
concreet uitgewerkte verkeersplannen opgesteld. Over het mogelijk oplossen van dit probleem wordt 
gesproken in termen van: “er zou iets moeten gebeuren”. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 
feitelijk niets gebeurt. 
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afb. 7:  hoofdwegenstructuur 
 
Aanbeveling 14 
Over het verkeer en daarvan afgeleid, over het parkeren  bestaan veel plannen, ideeën en oordelen. 
Deze visies komen niet met elkaar overeen. En in terloops, niet geïnstitutionaliseerd  overleg werden 
tot nog toe geen gemeenschappelijke oplossingen geformuleerd. Wij stellen voor om de werkmethode 
van het conclaaf  te volgen en een marathonzitting voor te bereiden die in een helder en eenduidig 
beslisdocument resulteert. Men zit met het zorgvuldig samengesteld gezelschap bij elkaar en gaat pas 
uit elkaar als de vergadering witte rook weet te produceren. Een kleine groep goed ingevoerde 
medewerkers bereidt zo’n marathonzitting terdege voor. Het beslisdocument leidt tot een besluit in de 
Raad. Dit heeft ons inziens een hoge prioriteit. De veelheid van plannen en inzichten verlamt de 
experts. Op dit dossier moet een doorbraak worden afgedwongen. Dat zal een geweldige opluchting 
geven. 
  
   
Het Sluiskwartier: 
Er zijn zeven verschillende plannen voor de inrichting van dit bijzonder kansrijke gebied, die stuk voor 
stuk afhankelijk zijn van maatregelen die te maken hebben met de afwikkeling van het verkeer dat van 
de Wilhelminabrug of van de Welle komt. 
 
Aanbeveling 15 
Direct na de afronding van de besluitvorming over het gewenste eindbeeld van de bereikbaarheid 
moet eenzelfde besliskamer georganiseerd worden over de toekomstige inrichting van het 
Sluiskwartier, met als inzet de mogelijke reconstructie van de haven en de bijbehorende promenade 
langs het water, van Emmaplein tot het torentje bij de gymzaal (zie afbeelding 8 ). Bezien moet 
worden met welke maatregelen in de tussentijd kan worden geanticipeerd en waar direct met 
uitvoering begonnen kan worden. In afwachting daarvan kan de Raad heroverwegen of de tijdelijke 
parkeervoorziening nog enige tijd langer kan worden aangehouden. Met het daarmee verdiende geld 
kunnen wellicht tijdelijke maatregelen bekostigd worden, die op hun beurt weer geld genereren voor 
volgende stappen. 
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afb. 8:  historische luchtfoto van Deventer  
 
 
Tot Slot 
Ze zeggen wel: “Mensen maken de stad.” Dat is niet vanzelfsprekend een geruststelling want mensen 
kunnen het zichzelf en hun stad ook geweldig moeilijk maken. In dat geval kan je beter zeggen: 
Mensen bepalen het lot van de stad en dat valt niet altijd gunstig uit!  
Één ding is echter zeker: de stad en het stadsbestuur hebben betrokken en betrouwbare mannen en 
vrouwen nodig die zich voor de publieke zaak willen inzetten. Daar is een goede civiele cultuur voor 
nodig, maar ook een loyale en heldere bestuurscultuur. Daar zal veel mee gewonnen zijn.  
Wij hopen dat Deventer voor de lange termijn consistent een gezamenlijk gedragen ambitie op 
hoofdlijnen zal weten vast te houden, uit te dragen en te realiseren. Een goed bestuurde stad maakt 
iedereen een stuk gelukkiger! 
 
 
 
Fons Asselbergs 
Jo Coenen 
 
Deventer, 19 februari 2010 
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De Agenda als vervolg op het Ambitiedocument 

Deventer: Een bericht aan de stad. 
 
 
Inleiding  
Het ambitiedocument geldt als integraal beleidskader voor een op te stellen uitvoeringsplan.  
Dit ambitiedocument geeft in hoofdlijnen aan welke maatregelen voor Deventer nodig zijn om haar 
elan te herkrijgen en haar vitaliteit te versterken. De roep om een nieuw elan komt op het moment dat 
het gemeentebestuur een wisseling van de wacht ondergaat; de noodzaak voor een versterking van 
de vitaliteit moet worden gezien in het licht van de economische crisis. 
 
De Visie Binnenstad-Zuid, Deventer stad aan de IJssel (2004), werd op 17 juni 2009 gevolgd door de 
conceptversie Deventer, operationalisering Visie Binnenstad-Zuid.  
Maar het ambitiedocument heeft een reikwijdte die verder strekt dan het zuidelijk deel van de 
binnenstad. Het omvat de hele binnenstad inclusief de stationsomgeving en beperkt zich niet tot de in 
deze nota’s beschreven vier ontwikkellocaties: Broederenplein; Stromarkt / Lamme van Dieseplein, 
Grote Kerkhof / Nieuwe Markt en Sluiskwartier.  
 
 
Integraal beleidskader 
Het ambitiedocument richt zich op de binnenstad als één functioneel gebied en benadrukt de factoren 
die de samenhang bepalen.   

1. De binnenstad vindt haar samenhang in vijf specifieke aspecten die gemakshalve worden 
aangeduid met de “5 B’s” : Bereikbaarheid (entreegebied rond het station), Binnenstad (de 
strook van station naar de IJssel: de zgn. culturele loper), Boreel (het nieuwe commerciële 
complex), Brug (de Wilhelminabrug met zijn aanlanding, die het Sluiskwartier afscheidt van de 
binnenstad). Deze gebieden zijn alle gelegen rond de Brink, als dé centrale ontmoetingsplaats 
van Deventer. 
 
 

 
afb. 9: de vijf studiegebieden: de “5 B’s 
 

2. De binnenstad krijgt ook samenhang door de wijze waarop vorm en functie van het openbaar 
gebied ( afbeelding 10) zich manifesteert. De beleving van de binnenstad wordt bepaald door 
de kwaliteit van de plint met zijn diversiteit aan gevelbeelden en winkelpuien, maar ook door 
de inrichting met haar verharding en stoffering. Het openbaar domein moet zo onbelemmerd 
mogelijk ruimte bieden aan de voetganger: richting gevend, veilig en comfortabel.  
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afb. 10: het openbaar gebied 
 

3. De marktwaarde van de binnenstad wordt versterkt door het aanscherpen van het karakter 
van de drie hoofdroutes: de “culturele loper”, de route naar de Brink en de route naar de 
Boreel. Daar tussendoor kan de toerist via een dwaalroute deze drie routes kruisen.  

  
Bij het opstellen van een uitvoeringsplan moet de samenhang  met bovenstaande alles bepalende 
factoren centraal staan. Bij het voorbereiden van elke maatregel, zowel van ruimtelijke dan wel van 
programmatische aard, moet rekening gehouden worden met de samenhang tussen de identiteit van 
de stad, het comfort van de functies en de vitaliteit de (bereikbare) economie. Zie aanbeveling 6. 
 
 
De agenda voor het proces van het Uitvoeringsplan 
De realiseerbaarheid van een uitvoeringsplan staat of valt bij de kwaliteit van de interne organisatie. 
Installeer op pasmaat een herkenbare projectorganisatie voor de binnenstad die functioneert als een 
regiekamer.  
Zorg voor een adequate bemensing, waarvan de rol en de taak, evenals de verantwoordelijkheid en  
bevoegdheid helder zijn omschreven. 
Zorg voor afstemming van de projectorganisatie met de lijnorganisatie over inzet van capaciteit, over 
het maken van werkafspraken en over de wijze van werken.  
Daarbij zijn dwingende afspraken over een integrale aanpak binnen het sectoraal ingericht 
organisatiemodel essentieel. Deze raken immers aan bestaande verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 
Maak afspraken over aard  en frequentie van de managementinformatie naar de opdrachtgever. 
Inventariseer en archiveer alle operationele stukken (ook) in de werkomgeving van de regiekamer van 
de projectorganisatie.  
 
 
De agenda voor de start van het Uitvoeringsplan 
 
Bereikbaarheid 
Geef opdracht tot het organiseren van een zgn. besliskamer in de vorm van een conclaaf met als 
prestatieverplichting het opstellen van een beslisdocument voor B&W en Raad over de bereikbaarheid 
(infrastructuur, parkeersysteem en parkeeraccommodatie) met een planning voor een gefaseerde 
aanpak.  
Inventariseer daarbij de randvoorwaarden en stel een financieel kader vast. Bereid dit werkoverleg 
met kwartiermakers terdege voor. Stel de deelnemers aan deze expertmeeting zorgvuldig samen.  
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Plan de voltooiing van deze actie vòòr 1 oktober 2010. 
  
Sluiskwartier 
Geef daarna, rekening houdend met de uitkomst van het voorgaande, opdracht tot het organiseren 
van een aantal ontwerpateliers met betrekking tot de uiteindelijke inrichting van het Sluiskwartier incl. 
Haven met als prestatieverplichting het opstellen van een beslisdocument met een planning voor een 
gefaseerde aanpak voor B&W en Raad.  
Inventariseer daarbij de randvoorwaarden en stel een financieel kader vast. Bereid dit werkoverleg 
met kwartiermakers terdege voor. (Dit kan al vòòr 1 oktober 2010.) Stel de deelnemers aan deze 
expertmeeting zorgvuldig samen.  
Plan de voltooiing van deze actie vòòr 15 december 2010. 
 
Communicatieplan 
Geef opdracht tot het opstellen van een communicatieplan voor de doorlooptijd van het 
uitvoeringsplan, waarbij onder andere wordt vastgelegd: 
hoe de participatie van betrokken partijen en van belangstellende burgers vorm krijgt; 
hoe het stimuleren van kansrijke initiatieven van derden vorm krijgt; 
hoe de uitvoering van concrete werken in de binnenstad en van behaalde successen zichtbaar 
gemaakt kunnen worden voor het publiek in een herkenbaar “beeldverhaal”. 
 
Haalbaarheidsstudies 
Geef opdracht voor het maken van een: 
haalbaarheidstudie voor het definitief huisvesten van het ambtelijk apparaat, 
haalbaarheidstudie voor de meest geschikte locatie voor de Openbare Bibliotheek 
haalbaarheidstudie voor de meest geschikte locatie(s) voor Theater Bouwkunde en Filmhuis De 
Keizer. 
Deze haalbaarheidsstudies moeten vanwege de ruimtelijke samenhang in de binnenstad onder één 
regie worden uitgevoerd. 
Houd bij deze haalbaarheidstudies rekening met financiële toezeggingen van de provincie.  
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Geef opdracht voor het definiëren van de plintkwaliteit en hanteer deze vervolgens als richtlijn.  
Wijzig de Welstandsverordening zódanig dat de zorg voor welstand wordt verbreed tot die voor 
stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit.  
 
Leegstand en herbestemming 
Maak herbestemming van de leegstand tot staand beleid. 
Als er sprake is van een tijdelijke leegstand, maak dan beleid mogelijk voor een tussentijdse oplossing 
door stroomlijnen, versoepelen en faciliteren. Dat voorkomt verloedering en rendeert in de vorm van 
maatschappelijke baten. Heroverweeg in dit verband verlenging van het tijdelijk voortbestaan van  de 
parkeervoorziening onder de Wilhelminabrug. 
 
Planning 

Niet alles kan tegelijk. De factor tijd is van wezenlijk belang. Werken aan de Binnenstad is een zaak 
van lange adem. Stel prioriteiten en stel een fasering vast van de voorgestelde activiteiten. 
 
Budgettering 
Benoem in de begroting een post voor een binnenstadsbudget ten dienste van een integrale aanpak. 
 
Lobby 
Organiseer een lobby naar Provincie en Rijk; voer strategisch overleg voor een  3

e
 geldstroom. 

 


