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Naties (Laan der VN) en de Dokweg van de stad aanzienlijk te verbeteren. Belangrijke
aanleiding vormt het noodzakelijk groot wegonderhoud en maatregelen om de ruimtelijke
kwaliteit van het gebied te verbeteren. In de afgelopen tien jaar hebben grote
investeringen plaatsgevonden op de stadsroute Overkampweg en de Laan der VN. Op
het laatste deel van deze stadsroute vanaf de Glazen Tunnel tot de binnenstad heeft de
kwaliteitsslag van de openbare ruimte nog niet plaatsgevonden. Belangrijke thema's zijn
het maken van een helder en herkenbaar wegprofiel, het herstellen van het zicht op de
rivier en het vergroten van de gebruikswaarde van de rivieroever en het gebied.
Onderhavige raadsvoorstel vraagt u een aantal besluiten te nemen ten behoeve van de
aanvang van de ontwerpfase.
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Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
De raad stemt in met het voorstel. De fracties D66 en SP leggen een stemverklaring af.

In vergadering
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Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 januari 2017 20:00
De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van de presentatie van het
project Dordtse Mijl. Vragen zijn gesteld over het rangeerterrein van de NS, de stamlijn,

het parkeerterrein aan de Weeskinderendijk, braakliggende terrein, de woningen, de
bodemverontreiniging, de relatie met andere infrastructurele werkzaamheden en de
planning voor de korte en de lange termijn. Aandacht is gevraagd voor duurzaamheid,
afwatering, het meenemen van bedrijventerrein De Put en een betere communicatie dan
rondom Maasterras. Wethouder Sleeking heeft aangegeven dit project op een organische
manier aan te pakken. Anderen worden uitgedaagd te komen met plannen. De gemeente
is niet van plan om de regie te nemen. Hij onderschrijft de oproep om realistisch te zijn.
Vanzelfsprekend wordt een en ander onderling (intern) afgestemd, zodat voorkomen
wordt dat de stad niet bereikbaar is. De stamlijn blijft behouden. Daar zijn namelijk in het
verleden afspraken over gemaakt. Woningen zullen niet worden onteigend.
Bodemverontreiniging is groot probleem. Opgave van sanering ligt bij NS. Dordrecht bijna
geen grondpositie en heeft ook geen middelen. Andere (semi-) overheden zullen worden
betrokken om plannen af te stemmen. Rangeerterrein schijnt technisch afgeschreven te
zijn. Dat biedt mogelijk kansen. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk
door te geleiden naar de bespreekraad van 21 februari 2017. D66 zal mogelijk met een
stemverklaring komen.
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Fysieke Leefomgeving - dinsdag 13 december 2016 20:00
Op voorstel van de fractie PvdA, CU/SGP en SP wordt dit raadsvoorstel geagendeerd
voor een bespreking in de commissie. Deze fracties willen graag meer duidelijkheid over
de inrichting van het gebied. De commissie gaat in op het aanbod van de ambtelijke
organisatie om hier een toelichting op te geven.

