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FIETSVEILIGHEID GROENE ZOOM
Zoals u weet is BETER VOOR DORDT al jaren zeer kritisch over de verkeerssituatie in de Oudelandshoek.
We hebben ons in het verleden zeer sterk gemaakt voor de aanpak van
de rotonde Groene Zoom. Er is volgens ons uiteindelijk heel veel geld
gestoken in een oplossing die nauwelijks een echte verbetering van de
veiligheid heeft opgeleverd.
Verder is op verschillende punten aan de Groene Zoom en oversteekplaatsen de
veiligheid van voornamelijk schoolgaande kinderen een serieus probleem.
BETER VOOR DORDT heeft het college gevraagd om op korte termijn in ieder
geval de verlichting op een aantal punten aan te passen.
De fractie gaat in het 1e kwartaal van 2017 een enquête uitzetten onder de
bewoners van de Stadpolders en de Oudelandshoek.
Hierin wordt over een aantal onderwerpen zoals fietsveiligheid, parkeerproblematiek en sociale leefbaarheid de mening van de bewoners gevraagd. BETER
VOOR DORDT wil samen met de bewoners onderzoeken en kijken welke
wensen van de inwoners realiseerbaar zijn om de leefbaarheid en veiligheid te
verbeteren.
BETER VOOR DORDT heeft het college gevraagd met een plan te komen om de
situatie structureel te verbeteren.
BETER VOOR DORDT is óók Beter voor de Stadspolders
en Oudelandshoek!

STREEP DOOR BEBOUWING VAN DE POLDER!
Het heeft even geduurd, maar het plan tot realisatie van een 18-holes golfbaan met 220 tot max 290
villa’s en appartementen in de Dordtse polders is van de baan, in dit geval een gebied van 100 hectare, gelegen tussen Oudendijk-Zuidendijk en Zeedijk.

Al vanaf het eerste moment heeft
BETER VOOR DORDT aangegeven
dat dit plan niet realistisch is, financieel veel te veel risico’s heeft en een
te grote aanslag zou betekenen op
het open polderlandschap. Ook het
overgrote deel van de Dordtenaren
zag niets in dit plan. Toch werd het
plan doorgedrukt door een meerderheid van de gemeenteraad, in die tijd
onder aanvoering van de PvdA.

BETER VOOR DORDT wenst u mooie
kerstdagen en in alle opzichten
een fantastisch 2017!
Met de kortste dag van het jaar inmiddels
weer achter ons, maken de Dordtenaren
zich op voor de kerstdagen en de viering
van oud en nieuw.
BETER VOOR DORDT kijkt terug op een jaar
met bruisende evenementen zoals Dordt
in Stoom en recent een fantastisch mooie
Kerstmarkt. Ook werd Dordrecht beloond met
een mooie score in de top 10 als aantrekkelijke
stad met mooie voorzieningen voor de
inwoners. Steeds vaker komen er mooie
initiatieven van de grond vanuit de bewoners,
die worden gerealiseerd door Dordtenaren
zelf, een ontwikkeling die past bij deze tijd met
mooie resultaten zoals het nieuwe Vrieseplein
en bijvoorbeeld het burgerinitiatief Leefwerf de
Biesbosch op de Stadswerven.
Er zijn zorgen op het gebied van gezondheid

en veiligheid door ernstige incidenten bij Du
Pont/Chemours. En het vervoer van gevaarlijke
stoffen over het spoor heeft ook onze volle
aandacht. Ook het feit dat Dordrecht geen
volwaardige Intercitystatus meer heeft is niet
goed voor de stad.
Kijkend naar 2017, staan er in ieder geval weer
een aantal mooie evenementen in de steigers
waarbij ook grote artiesten naar onze stad
komen. De Oranjelaan en de Merwedestraat
worden grondig aangepakt en er wordt hard
gebouwd in de Stadswerven. We kijken uit naar
de definitieve plannen voor een hotel aan het
Vrieseplein en de plannen van FC Dordrecht
voor de renovatie van hun stadion. Als fractie
blijven we bovenop het dossier Jeugd zitten
want onze kwetsbare jonge Dordtenaren horen
niet op een wachtlijst.

Zoals u weet is BETER VOOR DORDT
altijd tegen bebouwing van de
polders geweest. Het college voelde
zich verbonden aan de samenwerkingsovereenkomst die er was met
de projectontwikkelaar maar die is
inmiddels ontbonden. Het feit dat
er binnenkort een nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld
door de Raad was daarom een mooi
moment om bebouwing in de toekomst te voorkomen.

BETER VOOR DORDT is ongelooflijk
blij en trots, dat op ons initiatief ,
gesteund door een grote raadsmeerderheid, de Raad heeft besloten te

Zwembad
De Dubbel
blijft bestaan!
BETER VOOR DORDT is blij dat zwembad De Dubbel behouden blijft
voor de wijk. De fractie heeft altijd aangegeven dat het binnen- en
buitenbad belangrijke voorzieningen zijn in de wijk die vooral zo
gewaardeerd worden door het kleinschalige en intieme karakter.
De raad moet nog besluiten over een nieuwbouwvariant of een
grondige renovatie plus. Voor BETER VOOR DORDT telt vooral dat het
zwembad een mooie wijkvoorziening is en blijft in aanvulling op de
andere zwembaden die we in de stad hebben.

stoppen met het plan Belthurepark.
Ook een strook voor bebouwing
achter de Stevensweg die het college
zag als mogelijke locatie voor 30 à 35
woningen is geschrapt. Het plan is
niet van de grond gekomen, daar zijn
we blij mee maar de gemeente zal
wel een flink verlies moeten nemen
op de grondpositie.
Kort voordat het besluit formeel
rechtskracht kreeg is door één van
de ontwikkelaars (BPD) alsnog een
bouwplan ingediend voor zo’n 109
woningen, incl appartementen.
BETER VOOR DORDT hoopt dat er
voldoende aanknopingspunten zullen zijn om deze bouwplannen af te
kunnen wijzen. We wachten rustig af
wat de toetsing zal opleveren.
Voor ons en onze kiezers, Dubbeldammers & Dordtenaren, betekent
het in ieder geval een enorme
overwinning en opluchting dat na
het schrappen van de bouwplannen
in de Zuidpolder nu ook het plan Belthurepark van de baan is; voor ons
een belangrijk historisch besluit.

