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Toelichting

In verband met de aanstaande uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte ter
plaatse van het deelproject van der Kloosterstraat in Wielwijk, is het noodzakelijk dat er
een krediet beschikbaar worden gesteld.
Het project van der Kloosterstraat betreft een complex van 39 appartementen welke door
Woonbron onder de "Te Woon" constructie op de markt zijn gebracht. De oplevering van
de bouw van dit complex zal naar verwachting in april a.s. plaatsvinden. Op het moment
dat de woningen aan de bewoners worden overgedragen dient de inrichting van de
openbare ruimte ook gereed te zijn.
De budgetten voor de inrichting van deze openbare ruimte vallen als onderdeel van de
gebiedsexploitatie Wielwijk (onderdeel van de Samenwerkings-OvereenKomst) onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente Dordrecht.
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Gemeenteraad - dinsdag 19 april 2011 14:00
De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar voor de aanleg openbare ruimte Kloosterstraat
en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.
Agendacommissie - dinsdag 12 april 2011 20:30
De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de
gemeenteraadsvergadering van 19 april 2011.

