De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE
LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag
08 april 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3- Hugo Muys van Holy van de
vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.
De voorzitter,
F. Riet
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Opening en vaststellen agenda

2

Mededelingen

3

Nieuwe behandelvoorstellen (Zie bijlage)

4

Open voorraad (eenmalig, om de behandeling naar wens van de nieuwe
commissie vast te stellen)

- Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (1188207, 1187470, 1187328) +
welstandsnota (1237215)
- Wijziging huisvestingsverordening (1217936) in afwachting van nieuwe
verordening
- Beschikbaar stellen krediet voor het verstrekken van startersleningen
(1188185)
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Concept agenda adviescommissie 22 april 2014

20.45 uur: Inhoudelijke commissiebehandeling
Bespreekpunten
1

Inventariseren voorkeursvariant rotonde Groenezoom (1187474)
Korte bespreking over het vervolg van de procedure. Welke opdracht krijgt
het bureau dat de second opinion gaat uitvoeren en hoe komt die
opdracht tot stand? Welke informatie heeft de raad exact nodig om een
afweging te kunnen maken?
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Vaststellen fietsnota 'Dordt fietst verder!' (1199556)

3

Oud-Krispijn Bewoners Zelforganisatie OKBZ: aanpak verkeersknelpunten
Oud Krispijn (1243082)
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Fractie GroenLinks: notitie "Dordrecht een fietsveilige stad" (1216001)
Een informatieve bespreking over de inhoud van de fietsnota en de wijze
waarop de doelstellingen gerealiseerd gaan worden. De raad stelde op 16
april 2013 in een startnotitie de kaders vast voor de fietsnota (RIS
999272). De stukken onder nummers 3 en 4 worden betrokken bij de
bespreking over de fietsnota.

Tenslotte
6

Rondvraag en sluiting
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Lijst van nieuwe behandelvoorstellen voor de vergadering van de
Adviescommissie
Raadsvoorstellen
a

Vaststellen Beeldkwaliteitplan Binnenstad Dordrecht (1242956)
Voorstel:
De agendacommissie besloot een aantal dossiers op de voorraadlijst
te plaatsen in afwachting van het verschijnen van het
beeldkwaliteitplan Binnenstad Dordrecht. Het plan, dat als een van
de uitkomsten van het Stadsberaad tot stand is gebracht, wordt u nu
ter vaststelling aangeboden. U wordt geadviseerd om dit raadstel
i.c.m. de dossiers 1188207 (Jaarverslag Welstandscommissie),
1187470 (RIB Beeldkwaliteitsplan), 1187328 (RIB Bouwhistorische
beleidskaart) en de Welstandsnota (1237215) voor een informatieve
bespreking op 22 april te agenderen.

b

Vaststellen Welstandsnota 'Welstand in Ontwikkeling' (1237215)
Voorstel:
U wordt geadviseerd dit raadsvoorstel voor een informatieve
bespreking te agenderen voor de vergadering van de
adviescommissie op 22 april 2014 en te betrekken bij de
behandeling van het raadsvoorstel 'vaststellen beeldkwaliteitplan
binnenstad Dordrecht' (RIS 1242956). In de Welstandsnota worden
de criteria uit het beeldkwaliteitsplan juridisch verankerd.

c

Per 1 mei 2014 (her)benoemen van de leden van de Welstands- en
Monumentencommissie (1237214)
Voorstel:
U wordt voorgesteld dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen
voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

d

Vaststellen verordening parkeerbelastingen Dordrecht (elfde
wijziging) (1230099)
Voorstel:
U wordt voorgesteld dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen
voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

e

Beschikbaar stellen krediet van €2.768.000 voor de uitvoering van
bodemsaneringen in 2014 (1224947)
Voorstel:
U wordt voorgesteld dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen
voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

Dossiers van Lijst ingekomen stukken
f
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Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de
fractie PvdA over verplichte GGDkeuring voor een

gehandicaptenparkeerkaart (1241073)
Voorstel:
De raad besluit op verzoek van de fractie van de PvdA om deze brief
door te geleiden naar de adviescommissie van fysieke leefomgeving.
g

Brief van mevrouw A. Verhoef over kosten aanvraag
gehandicaptenparkeerkaart (1235770)
Voorstel:
De raad besluit op verzoek van de fractie van de PvdA om deze brief
door te geleiden naar de adviescommissie van fysieke leefomgeving.
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Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Huisvesting
Arbeidsmigranten (1235024)
Voorstel:
De raad besluit op verzoek van de fractie van GroenLinks dit stuk
door te geleiden naar de Adviescommissie van Fysieke
Leefomgeving.
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Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Krispijn
(1229895)
Voorstel:
De raad besluit op verzoek van de fractie van D66 om dit stuk door
te geleiden naar de adviescommissie van fysieke leefomgeving.

j

Raadsinformatiebrief over Beheerplan Stadswerven-zuid (1222275)
Voorstel:
De raad besloot dit stuk door te geleiden naar de adviescommissie.
Dit beheerplan beschrijft hoe de leefbaarheid en de veiligheid voor
omwonenden, bedrijven en organisaties in de omgeving van
Stadswerven Zuid zoveel mogelijk in stand kan blijven. U wordt
geadviseerd om deze RIB in combinatie met brief 1177647 (inzake
overlast Energiehuis) als informerend punt te behandelen.

k

Raadsinformatiebrief over realisatie uitvoeringsprogramma Stedelijke
Ecologische Structuur 2009-2013 (1222200)
Voorstel:
De raad besloot dit stuk op verzoek van de PvdA fractie door te
geleiden naar de adviescommissie. De fractie van de PvdA gaf aan
de toelichting onder punt 2 (wat is gerealiseerd) onvoldoende te
vinden.

Overige
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Inwerkprogramma commissie Fysiek

m

Themabijeenkomst ondergrondse bestemmingsplannen

n

Uitnodiging werkbezoek Weizigt NMC

o

Uitnodiging werkbezoek HVC
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