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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Goedenavond allemaal. Ik heet iedereen heel hartelijk welkom, ook alle
mensen die thuis meekijken naar dit debat. In het bijzonder heet ik ook welkom alle
mensen op de publieke tribune en de insprekers. We hebben vanavond een heel aantal
insprekers op diverse onderwerpen. Heel hartelijk welkom. Ik open deze vergadering bij
agendapunt 1 en kijk even rond. Zijn er mededelingen vanuit de raad voor deze
commissie? Ik heb wel één mededeling: vanavond is de laatste avond dat onze griffier
erbij is. Dus ik wilde aan het einde van de avond daar nog even een paar woorden aan
wijden, maar mocht ik dat nou vergeten, dan heeft u bij deze allen de
verantwoordelijkheid om mij daar aan te herinneren. Dan kijk ik naar het college. Zijn er
mededelingen uit het college? Niet? Dan gaan we snel naar agendapunt 2.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING VAN 18
JANUARI 2017
De voorzitter Zijn er op- of aanmerkingen bij deze besluitenlijst? Nee? Dan is die bij
deze vastgesteld.
3. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Een vraag aan het college. PvdA heeft vragen gesteld aan het college.
Mevrouw Van den Bergh heeft het woord.
Mevrouw Van den Bergh Oké. Wij hebben bericht ontvangen, er gebeuren wel eens het is al eens eerder, een tijd geleden ter sprake geweest - bijna-ongelukken of
ongelukken op de Grevelingenweg - kruising Baanhoekweg en bewoners maken zich daar
zorgen over. Onze vraag is: bent u daar bekend mee en wordt er actie op ondernomen of
zit het bij de lijst?
De voorzitter De wethouder heeft het woord.
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Wethouder Van der Linden We weten dat er af en toe ongevallen plaatsvinden. Hoeveel
exact weet ik niet, maar we gaan wel met die bedrijven in gesprek, want het gaat vaak
om uitritten van de bedrijven daar. Dus daar kom ik snel op terug.
De voorzitter Oké, die vraag is beantwoord. Verder nog vragen aan het college? De
heer Seme.
De heer Seme Dank u wel. Ik denk dat het ook voor wethouder Van der Linden is, of
mevrouw Reynvaan. Wij krijgen van de bezoekers van Oranje-Wit te horen dat het op de
zaterdagen erg druk is, ondanks het plaatsen van 19 parkeerplaatsen. Wij zijn benieuwd
naar de evaluatie na het komen van deze 19 extra parkeerplaatsen. Dus is het mogelijk
om binnenkort naar ons een evaluatie te sturen?
De voorzitter De wethouder over parkeerplaatsen bij Oranje-Wit.
Wethouder Van der Linden Ik ken zelf de actuele situatie niet, dus het lijkt me goed om
dit door te sturen naar collega Reynvaan, maar daar is wel het één en ander gebeurd,
onlangs. Er zijn een aantal parkeerplaatsen bij aangelegd, 19 stuks. Maar ik ben het met
u eens, het is nog steeds een druk gebied. Ja. Maar daar komen we op terug.
De voorzitter Dank. Verder geen vragen? Dan sluiten we dit agendapunt en gaan we
naar punt 4.
STUKKEN TER BESPREKING
4. INSTEMMEN MET EEN EXPERIMENT VAN VRIJ FIETSEN IN HET VOETGANGERSGEBIED
VAN HET CENTRUM, UITWERKING MOTIE VRIJ FIETSEN (160628/M41) (1832288)
De voorzitter Dat is het Sprekersplein over het experiment van vrij fietsen in het
voetgangersgebied in het centrum. Er hebben zich een aantal insprekers aangemeld;
heel hartelijk welkom. Misschien is het mogelijk dat u hier aan de kop van de tafel
plaatsneemt, zodat u na elkaar uw bijdrage kan leveren. U heeft elk maximaal vijf
minuten en ik stel voor dat we de insprekers gewoon na elkaar het woord geven en dat
de commissie dan vervolgens vragen kan stellen. Daarnaast is er vorige week een brief
geagendeerd in deze commissie van het Platform Binnenstad. Die brief wordt ook als
inspreekreactie gezien en bij de documenten gevoegd. Daarnaast is er nog een
schriftelijke inspraakreactie gekomen, die zal ik zo meteen voorlezen, maar eerst wil ik
het woord geven aan de insprekers die hier aanwezig zijn. Ik heb als namen
doorgekregen van de griffie: de heer Daanen van de Dordtse Senioren Bond, de heer
Stoel namens de Vereniging Ambulante Handel, mevrouw Vermeij als ondernemer van
'nJoy Chocolate. Mevrouw Brand, dat bent u en de heer Van der Knaap, dat bent u.
Zullen we met mevrouw Brand beginnen en dan zo het rijtje afgaan? Dan hebben we de
dames in ieder geval eerst, dat is sowieso goed. U heeft het woord.
Mevrouw Brand Kan ik gewoon zo beginnen?
De voorzitter Ja, dan moet u even de microfoon aan zetten, dan wordt het opgenomen
en kunnen mensen thuis het ook horen.
Mevrouw Brand Goedenavond, mijn naam is Corrie Brand. Ik woon in het centrum. Ik
ben tegen het fietsen in het wandelgebied, omdat er gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan. De fietsers rijden vaak met een behoorlijke vaart zigzaggend tussen het
wandelend publiek door. Er lopen veel mensen met kinderen, honden en ouderen met
een rollator. Op de Voorstraat en de Sarisgang staan veel reclameborden of andere
uitstallingen en op de Sarisgang hebben de bomen er ook nog eens hekjes omheen. Als
je als voetganger een stap opzij doet om een reclamebord te ontwijken of om naar de
overkant te gaan, loop je de kans aangereden te worden door een fietser. Als het plan
doorgaat, waar kun je dan als voetganger nog veilig en rustig lopen? Waar moet je
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fietsen zonder anderen te hinderen? Mocht het fietsen in het wandelgebied goedgekeurd
worden, dan lijkt het mij wenselijk om een duidelijke afscheiding tussen het wandel- en
het fietsgebied aan te brengen. Dat was het.
De voorzitter Hartelijk dank, dan mevrouw Vermeij.
Mevrouw Vermeij Corinne Vermeij, 'nJoy Chocolate, ondernemer aan de Voorstraat, pal
bij het stadhuis. Allereerst wil ik graag mijn complimenten maken aan de Fietsersbond;
uw organisatiegraad is bijna jaloersmakend. Hoe graag wij ook zouden zien dat de
Dordtenaar op zijn fiets springt en naar de binnenstad komt, wil ik u hier met klem
vragen fietsen in de binnenstad niet vrij te geven. Wij zien de binnenstad graag als de
huiskamer van de stad, een plek waar je graag verblijft en waar je je veilig voelt. En
laten we elkaar niet voor de gek houden: er wordt al gefietst in de binnenstad. Dus zien
wij bijvoorbeeld in de zomermaanden regelmatig bezoekers aan de binnenstad angstig
opschrikken wanneer er ineens een fietser langs hen stuift. Wie tijdens zijn bezoek aan
onze mooie stad het gevoel krijgt ogen in zijn achterhoofd te moeten hebben, verkort
zijn verblijfsduur en komt niet terug. Voor onze zaak ligt een rode loper. Omdat fietsers
daar gewoon overheen reden en dus vlak voor onze deur langsreden, besloten we grote
plantenbakken neer te zetten. En u maar denken dat wij dat deden om de binnenstad
aantrekkelijker te maken. Maar nee, niets is minder waar. Die plantenbakken hebben wij
aangeschaft uit veiligheidsoverwegingen, om te voorkomen dat bezoekers aan onze zaak
bij het naar buiten gaan van hun sokken zouden kunnen worden gefietst en om ons
personeel en onszelf te beschermen wanneer we met volle dienbladen naar buiten
komen. En zelfs dat bleek niet afdoende. Stelt u zich het moment voor dat ik met een
dienblad vol hete koffie, thee en chocolademelk de deur uitkom en op dat moment komt
er een jonge moeder met een peuter voorop de fiets tussen de plantenbakken en onze
pui door. Dat, dames en heren, is waarom onze plantenbakken vanaf dat moment
onevenwijdig staan. Eentje dichter bij de pui dan de andere. Mooi? Nee. Wel veilig. Nu
zijn dit nog de fietsers die diep van binnen weten dat zij iets doen dat niet mag. Wanneer
u fietsen in de binnenstad vrijgeeft, wordt dat een ander verhaal. Wij moeten er als
werkgever niet aan denken dat één van onze personeelsleden aangereden wordt door
een fietser. Ik ben hier vanavond nadrukkelijk ook voor hun veiligheid. Ik heb begrepen
dat er voor Voorstraat-midden een uitzondering gemaakt gaat worden vanwege
terrassen. Het mag duidelijk zijn dat deze uitzondering voor veel meer plekken in de
binnenstad gemaakt zou moeten worden. Ook op Voorstraat-west zijn inmiddels
meerdere terrassen. De gedachte om fietsen in de binnenstad vrij te geven zou kunnen
werken als de infrastructuur aanwezig was. Dan heb je stoepen nodig, of op zijn minst
scheiding van verschillende soorten weggebruikers. Wij zouden liever zien dat de huidige
situatie, niet fietsen in de binnenstad, gehandhaafd blijft en gehandhaafd wordt. Dank u
wel.
De voorzitter Dank u wel. Dan de heer Van der Knaap.
De heer Van der Knaap Mijn naam is René Van der Knaap, ondernemer in de Grote
Spuistraat. We zien dit experiment om fietsen goed te keuren eigenlijk om het
ongewenste gedrag toe te laten. De straten in de binnenstad kennen veel
onoverzichtelijke hoeken en ik heb zelf een keertje zien gebeuren dat een fietser over
een scootmobiel heen een salto maakte. Het leverde nu alleen maar een gebroken stuur
op, maar voor hetzelfde geld heb je enorme letsels en is dat iets wat je wil? Ik denk ook
dat de verhouding tussen fietser en voetganger niet in balans gaat komen. De fietser, die
gaat overheersen en het winkelend publiek moet dus voor de fietser gaan opletten,
waardoor de aandacht voor de winkels wegvalt. De Grote Spuistraat is vrij smal; als je
fietsen gaat toelaten, dan gaan we weer terug naar de jaren zestig, dat het gewoon een
verkeersstraat was. Dan heb je middenin een heel breed fietspad en de voetgangers
moeten zich aan weerskanten op een strookje van een krappe meter begeven waardoor
iedere uitstalling van de winkel voor de voetganger een obstakel gaat worden, want hij
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moet dichter naar de strook waar de fietsers gaan rijden. Ik denk dat we moeten gaan
werken dat er weer zoveel bezoekers in de binnenstad zijn dat fietsen eigenlijk niet meer
mogelijk is. Dat zou het niet alleen makkelijk maken voor deze discussie, maar het zou
ook voor de ondernemers hier een verbetering zijn, zodat er weer meer publiek is. Ik had
eigenlijk verwacht dat we daarvoor een eerste stap hadden gemaakt met het
ondernemersfonds, zodat we ons beter als regiofunctie konden presenteren, maar helaas
komt dat nog niet echt uit de verf en ik hoop dat dat in de toekomst toch, door meer
druk ook vanuit de gemeente op deze organisatie toch wordt bewerkstelligd.
De voorzitter Dank u wel. Dan de heer Stoel. Oh, excuus. De heer Daanen.
De heer Daanen Ik ben Arnold Daanen, voorzitter van de Senioren Bond Dordrecht en
het onderwerp wat ik wil bespreken is Voorstraat: winkelstraat, wandelstraat of
fietsstraat? Dat is de grote vraag. Voor velen is het een winkelstraat. Immers, veel
Dordtenaren zijn trots op de langste winkelstraat in Nederland, al lijkt het nu op
sommige plaatsen een rot gebit, want door het vertrek van veel winkels zijn er hiaten
gevallen in het winkelaanbod en dus is het aanzicht achteruit gegaan. Jammer, maar een
voldongen feit. Als wij dit in gedachten houden, is het toestaan om te fietsen zeker voor
ouderen een heilloos plan. Immers, een winkelstraat leent zich nu eenmaal niet om er te
fietsen. De winkelende mensen worden blootgesteld aan ongelukken, groot of klein.
Begrijp mij goed: ik heb niets tegen fietsen, al doe ik het zelf niet meer, net als vele
andere ouderen in deze stad. Ik begrijp dat jongeren de stad en de winkels willen
bezoeken, maar dat kan toch ook met de fiets eventueel aan de hand? Wij zijn er dus fel
op tegen dat het vrij wordt gegeven om daar te fietsen. Dank u wel.
De voorzitter Hartelijk dank. Dan nu wel de heer Stoel; u heeft het woord.
De heer Stoel Ja, de heer Stoel namens de Centrale Vereniging Ambulante Handel, zeg
maar de markt, maar ook mede namens het platform waar u de brief van gehad hebt.
Het platform, met uitzondering van de beide wethouders, is unaniem tegen het uitvoeren
van het plan om te fietsen in de binnenstad. Wat betreft de markt, wij zijn, dat is een
mededeling bij deze, wij zijn genomineerd, wederom, tot beste markt van Nederland bij
de laatste drie. Maar in één van die vragenlijsten staat: mag er gefietst worden op een
markt? En als dat met ja beantwoord wordt, wordt dat als negatief gezien. Want het is
negatief om op een markt, waar veel mensen lopen, veel kinderen lopen, om daar te
laten fietsen. Als u het toestaat om te laten fietsen op dat gebied en dan zal ik u een
voorbeeld geven - ik ga niet een aantal voorbeelden geven die al gebeurd zijn, maar van
mezelf. Op zaterdag om 17.00 uur is de markt afgelopen. Dan rijden er 60 ondernemers
de markt op. Die 60 ondernemers moeten allemaal laden. Ik maakte het mee, ik sta te
laden, ik zet mijn wagen aan de overkant. Ik sta op het Statenplein, ik zet mijn wagen
aan de overkant neer om in ieder geval de voetgangers de gelegenheid te geven om
gewoon door te lopen. Er komt een meneer vanaf de Kolfstraat die gelezen had dat er
gefietst mocht worden in de binnenstad, dat stond in de krant, er mocht gefietst worden
in de binnenstad. Komt met zeker 30 kilometer per uur naar beneden. Ik kom achter
mijn wagen vandaan, nou, ik heb geen stropdas om, anders had hij hem eraf gereden. Ik
zeg tegen hem, meneer, u mag hier niet fietsen. 'Ik mag hier wel fietsen!' Ik zeg,
meneer, u mag hier absoluut nog niet fietsen. Ik zeg, misschien in de toekomst, ik zeg,
ik hoop het niet, maar misschien gebeurt het. 'Ja, ik mag hier gewoon fietsen!' Ik zal u
vertellen, als deze meneer mij aangereden had, dan had ik in het ziekenhuis terecht
gekomen. Dan denk ik bij mezelf: heb je als college of als degene die het voorstelt wel
eens aan de juridische consequenties gedacht als dat gebeurt? Want nu is het een gebied
waar je niet mag fietsen en dan is de fietser aansprakelijk. Nu gaat u als college of als
gemeenteraad toestemming geven om een mixfunctie aan te brengen. Dan bent u, als er
bij die fietser niks te halen is, absoluut verantwoordelijk voor deze kosten. Dus het lijkt
me een hele slechte zaak om dat soort dingen toe te staan. Op de markt lopen er op een
mooie dag 20.000 mensen. De Primark is tot 18.00 uur open. Tot 18.00 uur loopt er
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volop volk over dat gebied en u gaat dan toestaan om daar te fietsen, te brommen, de
invaliden. Nou ja, ik kan het wel opnoemen, u weet het allemaal net zo goed als ik.
Iedereen die hier met zijn volle verstand aan denkt om die mix toe te staan, ja, dan zet
ik daar mijn vraagtekens bij. Dank u wel.
De voorzitter Hartelijk dank. Dan zal ik nu de bijdrage van de heer Jorissen voorlezen.
Ja daar kunt u helaas geen vragen over stellen, althans, wel vragen over stellen, maar
die ga ik niet beantwoorden namens de heer Jorissen. De inspraak luidt als volgt.
"De Vriesestraat valt onder het winkelgebied van Dordrecht en winkelen doe je te voet en
niet per fiets. Na jaren van afnemende omzetten begint de retail uit het dal te klimmen.
De retail is een belangrijke inkomstenbron voor de regio (werkgelegenheid). Door van de
Vriesestraat een fietsstraat te maken, wordt de belangrijkheid van het winkelgebied
ondermijnd. Zoals in het onderzoeksrapport van ING-bank Winkelgebied 2025 is te
lezen: 'Winkelgebieden staan aan de vooravond van grote veranderingen. Om de
aantrekkingskracht van het winkelgebied te vergroten, moet er meer gewerkt worden
met crossovers en moeten de detaillisten meer te zeggen krijgen over hun eigen
winkelgebied. Te denken valt aan de aankleding van de winkelstraten. Daarnaast moet
het winkelgebied een ontmoetingsplaats worden en om dit te realiseren moeten de
stadscentra vergroot worden. Te denken valt aan een mix tussen food en non-food.' Dat
is het einde van het citaat uit het ING-bankrapport. Van de Vriesestraat een fietsstraat
maken staat haaks op het ING-onderzoek. Naast bovenstaande zal het ook de
verkeersveiligheid in de Vriesestraat niet ten goede komen." Aldus de heer Jorissen. Ik
stel voor dat ook dit bericht in het ris bij de stukken wordt gevoegd. Dan kijk ik naar de
commissieleden voor vragen. De heer Nederhof, u heeft het woord.
De heer Nederhof Ja, dank u, voorzitter. Ik wil mijn dank uitspreken voor de moeite die
mensen genomen hebben om in te spreken, voor zo'n belangrijk item in onze stad. Wat
mij nog als volksvertegenwoordiger dwarszit, is eigenlijk de vraag aan - ik weet niet wie,
misschien mevrouw Vermeij. Er is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de
winkeliers van Voorstraat-midden. Maar de andere winkeliers, zijn die daar ook,
Vriesestraat, Spuistraat, uw stukje - dat is de vraag even.
De voorzitter Mevrouw Vermeij.
Mevrouw Vermeij Daar is mij niets van bekend.
De voorzitter Dat is helder. Andere vragen?
De heer Stoel Voorzitter, mag ik daar ook even op reageren?
De voorzitter Ja excuus.
De heer Stoel Ik zit hier mede namens het platform. Het platform vertegenwoordigt alle
winkeliersverenigingen in de binnenstad en het platform is unaniem tegen dit.
De voorzitter Mevrouw Vermeij wil daar iets aan toevoegen.
Mevrouw Vermeij Het platform vertegenwoordigt niet mij. Ik ben geen lid van de POBD.
(Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht) Ik betaal alleen, maar ik ben geen lid.
De voorzitter Oké. Mevrouw Van den Bergh, u heeft het woord.
Mevrouw Van den Bergh Ja, ook dank voor jullie inspreken. Ik had even een vraag over
de markt. Want ik kan me natuurlijk voorstellen dat als het een drukke marktdag is, dat
je daar niet gaat fietsen. Maar het is niet, de wens werd wel uitgesproken en dat is ook
onze wens, dat het heel erg druk is, altijd, in de binnenstad, maar dat is natuurlijk niet
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het geval. Dan denk ik, als je nou op stille momenten, want er wordt nou ook gefietst,
dat je daar fietst - en het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat mensen
voetgangers te lijf gaan met hun fiets, maar u verwacht niet dat zich dat reguleert? En
dat vraag ik ook even aan de markt, want datje op marktdagen niet kan fietsen, dat lijkt
mij duidelijk. Dan is het ook heel druk, want dat is op de zaterdag, maar er zijn
natuurlijk heel veel stille momenten. Dus daar wil ik toch even van jullie een, eigenlijk
misschien van allemaal, horen hoe jullie daartegenaan kijken.
De voorzitter Wie wil daar op reageren? Mevrouw Brand eerst en dan gaan we zo het
rijtje even af.
Mevrouw Brand Nu mag je dan wel fietsen, maar nu moetje ook heel goed opletten,
want nu rijden de fietsers ook zigzaggend door het wandelend publiek. Ik ben ook al een
paar keer bijna aangereden.
De voorzitter Mevrouw Vermeij.
Mevrouw Vermeij Ondanks datje nu niet mag fietsen officieel, sorry - juist op de stille
momenten is het misschien nog wel gevaarlijker. Want dan gaan ze nog harder en nog
rücksichtsloser. Om met de woorden van mijn moeder te spreken: 'Wie lacht niet, die de
mens beziet?'
De heer Van der Knaap De fietsers zijn zeer divers. Je hebt een recreatiefietser. Je hebt
hele groepen van met name racefietsen en je hebt tegenwoordig ook de elektrische fiets.
Al die groepen zien kans, ook nu het niet mag, om met volle vaart een straat in te
denderen. En zeker als het in grote groepen gaat, met die racefietsen - ik zie gewoon dat
dat niet goed gaat. En nu heb je nog middelen om te zeggen van: het mag niet en als je
het toe gaat staan, hoe ga je onderscheid maken tussen die verschillende groepen? Een
recreatiefiets kan je nog zeggen, die gaat niet zo hard, maar die andere groepen kan je
dan niet meer weren.
De voorzitter De heer Daanen.
De heer Daanen Ja, ik zit vaak als de zon schijnt op het terras bij de Huiskamer en dan
komen ze met een rotvaart op de fiets uit de Tolbrugstraat Waterzijde, gaan
rücksichtslos de straat over, regelrecht langs café de Beurs en zo de Voorstraat op. Het is
gewoon verschrikkelijk zoals dat daar toegaat en ik ben bang dat het als we dat
toestaan, het fietsen op de straat, dat het daar dan ook erg wordt. Het herinnert me aan
een paar jaar geleden, toen mocht er natuurlijk niet gefietst worden, toen fietste een
jongedame, die fietste er wel en die reed een oudere heer aan. Wat deed die goede man?
Die pakte de fiets van achteren bij de bagagedrager beet en zij kwam van de fiets af,
verstuikte haar enkel en dat kwam voor de politierechter. En wie schetst mijn verbazing
om in de krant te moeten lezen dat, de man, die kreeg een bekeuring van de
politierechter. Ik ben bang dat dit soort dingen dus in de toekomst ook zullen gebeuren.
Dank u wel.
De voorzitter De heer Stoel.
De heer Stoel Ja u zegt, het is te druk op vrijdag en zaterdag op de markt om daar te
fietsen, maar ze doen het gewoon. Of het nou druk is of niet druk is, ze doen het
gewoon. En ik heb alleen mezelf maar als voorbeeld gegeven, maar in die periode zijn er
ook al voorbeelden geweest van mensen die in de Sarisgang op marktdagen ruzie aan
het maken waren met andere mensen, omdat de ene fietst en de andere wandelt. Ja, we
zijn allemaal fietsers, maar op het moment dat we van de fiets afstappen zijn we
allemaal wandelaars en hebben we een hekel aan de fietsers en op het moment dat we
uit de auto stappen, hebben we een hekel aan die auto, want dan steken we hier op de
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Spuiboulevard allemaal de oversteekplaats over zonder te kijken, zonder te stoppen,
'want ik heb voorrang'. Nou en als het mag, dan mag het. Dan doen we het gewoon.
Nogmaals: het lijkt me een heel onzalig plan. Dank u wel.
De voorzitter De heer De Looze heeft het woord.
De heer De Looze De heer Stoel, als ik u goed begrijp bent u eigenlijk voor meer
handhaving in plaats van vrijgeven?
De heer Stoel Absoluut, zelfs handhaving van het ongewenste wat er nu gebeurt. Om
11.00 uur gaat de polier op de Visstraat pas omhoog. Voor 11.00 uur rijden allerlei
koeriersdiensten de stad in, die zijn dan om 11.00 uur in de stad en dan rijden ze tot
12.00 uur/12.15 uur/12.30 uur, staan ze gewoon bij de mensen voor de winkel, voor de
ingang van de winkel, staan ze bij een ander te lossen. Bij ons staan ze tot 11.00 uur of
tot 12.00 uur/12.30 uur voor de kraam. Dat zijn onze etalages. Onze klanten kunnen er
niet bij. Dus ja, handhaaf - ook die koeriers, maar ook die fietsers. Wij zijn voor fietsers,
hè? Maar dan voor fietsen. Niet voor fietsers, want fietsen zijn klanten met zijtassen die
veel meenemen en daarom hebben we ook fietsenstallingen gemaakt. Die
fietsenstallingen hebben we gemaakt dat de fietsers daar de fietsen neer kunnen zetten,
met kluisjes dat de mensen daar de boodschappen in kunnen zetten. En nu gaan we
zeggen van, jongens, rijd er maar overheen, gooi hem maar overal neer, zet hem maar
voor de kraam, gooi maar tegen een etalage en fietsen maar, jongens, kom op.
De heer De Looze Voorzitter?
De voorzitter De heer De Looze.
De heer De Looze Het is denk ik nog wel goed om even toe te lichten dat het op
marktdagen sowieso, ook in dit experiment, verboden is om dan te fietsen, maar - dat
wilde ik nog wel even ...
De heer Stoel Staat er niet in. Er staat alleen maar in het voorstel van tussen de Visbrug
en Scheffersplein. En ja, dan de Sarisgang er van uitsluiten en Statenplein er van
uitsluiten, wat schiet er dan nog over? Het Achterom en de rest van de Voorstraat? Wat
een onzin, joh.
De voorzitter Mevrouw Vermeij heeft een opmerking.
Mevrouw Vermeij Twee dingen. De afgelopen tien jaar heeft de gemeente Dordrecht
ontzettend veel geïnvesteerd in het gevoel van veiligheid in de binnenstad van
Dordrecht. De reputatie van de binnenstad van Dordrecht was op dat vlak heel slecht.
Daar hoor je niemand meer over. Dus complimenten daarvoor. En dan gaan we nu dat
gevoel van veiligheid met dezelfde vaart afbreken - en dat roept bij mij weerstand op om
te zeggen: we gaan het experiment niet doen op de marktdagen en wel op die andere
dagen in de week. Waarom? Omdat u dan eigenlijk zegt dat mijn personeel, de mensen
die met mij werken, mijn klanten, mijn bezoekers, mijn gasten, minder belangrijk zijn
dan die op andere dagen in de stad lopen. Flauwekul! Kom op zeg.
De voorzitter Dank u wel. De heer De Looze nog een keer.
De heer De Looze Dank u wel voor deze opmerking, want veiligheid moeten we altijd
heel serieus nemen.
De voorzitter Dank. Mevrouw Mous.
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Mevrouw Mous Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoor van u eigenlijk allemaal dat het nu al
een hele gevaarlijke situatie is. Ik hoorde ook een aantal van de insprekers aangeven dat
als er wat meer met paden of afgezette gebieden of dergelijke gewerkt zou worden, dat
het dan veiliger zou worden. Is dat niet een idee, dat als je het wel vrijgeeft, maar
duidelijker aangeeft, dat het juist veiliger wordt? Wat denkt u daar van?
De voorzitter De heer Van der Knaap steekt in ieder geval zijn vinger op, dan de heer
Stoel.
De heer Van der Knaap Ik denk dat veel straten in de binnenstad daar gewoon veel te
smal voor zijn. Je bent gewoon, als je dit gaat uitvoeren, de klok weer terug aan het
draaien in de situatie datje al het verkeer had, en of het in het verleden nou die enkele
auto erbij was: dat maakt geen verschil. Je houdt zo weinig voor de voetganger dan
over; dat zijn gewoon te smalle stukjes. Ieder uithangbord wat neergezet wordt, wordt
dan een enorm obstakel en je hebt die borden gewoon nodig, want anders gaan die
fietsers vlak langs de ingang. Je moet dadelijk een bord bij de uitgang van je winkel
zetten: let op, fietsers! Nou, dat gaat in de praktijk niet werken.
De voorzitter De heer Stoel nog.
De heer Stoel Ik zou wel benieuwd zijn hoe je een apart fietsgebied in gaat richten op de
Sarisgang en op het Statenplein tijdens marktdagen. Ja! Als je dat al zou gaan doen, dan
moetje dat met gekleurde lijnen gaan doen, dat mensen binnen de lijnen blijven. Nou,
dat zie je hier op de Spuiboulevard, hier blijven mensen ook binnen de lijnen. Rijden ze
met zijn vieren naast elkaar en dan rij ik met mijn vrachtwagen de stad uit. Dan moet ik
achter de fietsers blijven zitten - dat vind ik niet zo erg, hoor, maar ze rijden met zijn
vieren naast elkaar. Mensen houden zich niet aan de regels. Je zal regels moeten
handhaven en je zal regels moeten hebben. Hoe vervelend het ook is, omdat we steeds
minder regelgeving willen: je hebt regels nodig en je hebt handhaving nodig. Als je die
regels niet handhaaft, dan moetje ze inderdaad opheffen en het probleem is denk ik in
dit geval datje zegt van: we willen die regels niet meer handhaven, dus we staan het
maar toe. Ja, dat is de omgekeerde wereld.
De voorzitter Dank u wel. Ik kijk nog even naar de commissie. Ik zie verder geen
handen meer, dus dan zijn er geen vragen meer. Dan dank ik u allen heel hartelijk voor
de inbreng. Volgende week zal deze commissie het inhoudelijk verder bespreken: ook
dan bent u welkom om daarnaar te luisteren, mocht u dat interessant vinden.
5. HOTELONTWIKKELING VRIESEPLEIN/BLEKERSDIJK (1588992)
De voorzitter Dan sluiten wij hiermee agendapunt 4 en gaan we naar agendapunt 5
over de hotelontwikkeling Vrieseplein/Blekersdijk. Daarvoor geeft de heer Stoelinga een
presentatie. Misschien even van mijn kant een hele korte toelichting over de procedure
rondom dit voorstel en als ik het fout heb, dan neem ik aan dat wethouder Sleeking dat
nog wel even rechtzet. We krijgen dus nu een presentatie over het hotel van de firma
Best Western en daar kunt u dan vragen over stellen. Omdat het college de raad in een
vroeg stadium wil betrekken bij deze ontwikkeling en als er voldoende draagvlak voor is,
dan kan er vervolgens een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan volgen. Zeg ik
dat zo goed? Ik zie geknik. Dus dat is de reden en de manier waarop we er mee omgaan.
Dan heeft u nu het woord voor de presentatie.
De heer Stoelinga Ja, dank u wel.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, kunnen er tussendoor vragen gesteld worden, of
aan het eind?

8

De voorzitter Ik weet niet. Ik kan me voorstellen dat gewoon verhelderingsvragen over
iets wat op de sheet staat, wat u zegt, dat dat gelijk tussendoor kan, maar eventuele ...
De heer Stoelinga Het makkelijkste is dat ik even mijn verhaal afmaak en dat ik dan de
vragen beantwoord.
De voorzitter Dan doen we alle vragen aan het eind. Dan heeft u het woord.
De heer Stoelinga Geachte commissieleden. Mijn naam is Titus Stoelinga en mijn collega
zit hier achterin, Marcel Rutte. Wij zijn samen de initiatiefnemers van het Best Western
Hotel in Dordrecht. Er kan er maar één het woord doen, dus vandaar dat ik dat vandaag
op mij heb genomen. Het is een beetje een raar verhaal. Ik ben zelf sinds 2010 al
betrokken bij de ontwikkeling van het hotel, maar dat alleen als zijnde huurder en niet
als ontwikkelaar. Dit is medio 2016 veranderd en zijn wij de ontwikkelaar geworden en
straks eventueel ook de exploitant van het hotel. Wij hebben, Marcel en ik, zelf twee
hotels; eentje in Woerden en eentje in Gouda. In Gouda is het een hotel wat een beetje
in dezelfde situatie gelegen is als de ontwikkeling van het hotel hier in Dordrecht. Echt
aan de rand of in de binnenstad van de stad. Daar hebben wij ook heel veel beren op de
weg gehad, maar die hebben we allemaal overwonnen en wij kunnen nu eigenlijk wel
stellen, want enkele van u zijn hier ooit wel eens een keer geweest, dat we sinds vier
jaar na de opening eigenlijk alleen maar tevreden gezichten hebben, met name van onze
buurtbewoners. Want waar het hotel is gesitueerd, dat was een sociaal hele arme buurt
waar veel drugsoverlast was en dat is door een hotel daar neer te zetten, helemaal
afgenomen. Want een hotel brengt heel veel sociale controle met zich mee. Oké, ik ga
eventjes een zijstap maken van: wat hebben wij nu gedaan sinds dat wij de ontwikkelaar
zijn geworden in medio 2016? Nou wij hebben heel goed geluisterd naar de infoavond
van februari 2016. Dat is precies, nou op de kop af, bijna een jaar geleden. Daar hebben
wij toen nog als huurder heel veel weerstand gehoord van de omwonenden over het
plan, het hotel in Dordrecht. Marcel en ik vonden dat eigenlijk wel begrijpelijk en
daardoor zijn we extra gaan nadenken van: hoe kunnen we dit nou gaan ombuigen naar
een positief geheel? We hebben heel veel hulp daarbij gehad van de ambtenaren Ciska
en Bart de Boer en wij denken dat wij nu een plan hebben wat erg goed zou kunnen zijn;
waar natuurlijk nog wel voor sommige mensen nog wat haken en ogen in zitten, maar
zoals ik het al eens een keer eerder heb gezegd: je kunt het nooit naar ieders
tevredenheid maken. Dat is onmogelijk. Ik ga de veranderingen opnoemen. Het hotel
wordt 455 vierkante meter kleiner qua bouwvolume. Het was eerst 4.294 vierkante
meter en wordt nu 3.839 vierkante meter. Hoe hebben we dat gerealiseerd? De kelders
onder de gebouwen gaan niet door. Daar was vrij veel overlast voor de omgeving.
Kelders, dan moetje gaan heien. De huizen die daar omheen staan, staan op palen en
dat is gewoon geen goed idee gebleken. Dat hebben we bij verschillende aannemers ook
geverifieerd. De binnentuin tussen het hoofd- en het bijgebouw verdwijnt en er wordt
alleen op de begane grond bebouwd, dus tot een hoogte van 2.30 meter. Dat betekent
dat er geen overlast meer zal zijn in de zomer voor een terras, wat de voorgangers
eventueel gepland hadden. Het bijgebouw, dat zal ik u dan al laten zien, om eventjes een
beeld te schetsen. Dit is het hoofdgebouw, het gele vlak. Dit is het middengedeelte, waar
voor dus een terras zou komen en dit is het bijgebouw. Dat zijn eigenlijk de drie
gebouwen. Dit gebouw wordt niet hoger dan 2.30 meter. Het bijgebouw, dat is iets
breder geworden omdat we wel iets meer vierkante meters nodig hadden omdat de
kelder eruit is verdwenen, maar de liftschacht die hier vroeger zat, die hebben we laten
verdwijnen en de lift hebben we nu in het midden van het gebouw gezet. In het
bijgebouw krijgt nu de tweede, de bovenste verdieping, een hele schuine kap; dat was
bij het vorige plan ook niet zo, waar er alleen nog ramen komen op de bovenste
verdieping richting Waterbeekstraat en richting het Vrieseplein. De ramen richting de
Vriesestraat zijn eruit gehaald en de ramen richting de Beekstraat zijn er ook uitgehaald.
Alleen op de eerste verdieping zullen er nog ramen richting de Beekstraat zijn, maar aan
de Vriesestraat niet meer. Vrieseweg. Sorry, neem me niet kwalijk. Parkeren, dat was
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ook een heel groot issue. Parkeren was vroeger op twee lagen gesitueerd en daar hebben
wij ook van gedacht, dat is ook niet een haalbare kaart, want de mensen die hier wonen,
die kregen op de eerste laag de koplampen gewoon in de huizen geschenen als daar
geparkeerd werd, plus datje heel veel geluidsoverlast zou krijgen. Wat we hebben
gedaan; we hebben gezegd, oké, we gaan het parkeren op een andere manier oplossen.
We gaan het parkeren alleen nog maar voor het hotel gebruiken en voor de
buurtbewoners. Daardoor hebben we de kans gekregen om van de gemeente een stuk
grond hier bij te kopen, waardoor we nu aan voldoende parkeerplaatsen komen. We
hebben nu 68 parkeerplaatsen kunnen creëren, waarvan er 29 voor vergunninghouders
beschikbaar worden gesteld, die de sector zelf moet bepalen. Wij denken aan vaste
plekken met kentekenregistratie. Het volgende punt. De woningen aan de Vriesestraat
die nu een achteruitgang hebben, blijven deze behouden en er wordt een toegang
gevende gang gecreëerd. Ik zal het even aanwijzen, dat is deze gang, dat grijze en die
loopt ook nog verder die kant op, met een uitgang richting de Waterbeekstraat en de
eerste vijf a zes woningen aan de Vrieseweg zullen dan de uitgang krijgen naar het
Vrieseplein. Dus dan hebben we het daar over. Dit zal nog verder bestudeerd worden
met de omwonenden, hoe zij dat precies willen. Deze toegang gevende gangen zullen
beide afsluitbaar worden met alleen sleutels voor de belanghebbenden, dus voor de
bewoners. Voor beide punten, parkeren en brandgang, worden in overleg met de
bewoners gedragsregels opgesteld. Daarnaast zal de nieuwe kadastrale grens worden
ingemeten, omdat sommige garages of schuurtjes een stukje, zoals het nu laat aanzien,
niet op eigen grond staan, dus op de grond die eventueel straks van het hotel wordt.
Daar gaan wij niet aan tornen; dat blijft dan gewoon van de eigenaren. Dat hebben we
gepresenteerd op de vergadering van september 2016. December, en later hebben we
besloten, op die vergadering, dat we voor de buurtbewoners Vrieseweg 1 tot en met 17
nog een nieuwe vergadering zouden inplannen, want zij waren nog niet helemaal
tevreden met hetgeen wat we nu bedacht hadden, om te kijken of we daar nog betere
voorwaarden zouden kunnen scheppen. Dat hebben we gedaan en daar zijn nog drie,
denk ik, wederom goede punten uitgekomen. De brandtrap, die laat ik u hier zien,
hebben we omgedraaid waardoor er meer ruimte is gekomen tussen het hotel en de
woningen en dat scheelt ongeveer drie meter, dus er is meer visuele ruimte gekomen.
Daar waren de bewoners van nummer 3 zeer content mee. Daarnaast kan deze
brandtrap ook nog gebruikt worden voor de bewoners van nummer 3 die boven wonen;
stel, als daar calamiteiten ontstaan. Het bijgebouw, dit gebouw, hebben we besloten dat
deze bijna twee meter richting de Blekersdijk op zal schuiven. Waarom? Omdat we dan
ook meer lucht hebben voor de bewoners die hier wonen. Dan het derde punt, wat ook
een punt van ergernis was: de expeditie. Ja, een hotel brengt natuurlijk expeditie met
zich mee, met waskarren, keuken, drank et cetera, et cetera. In eerste instantie hadden
we bedacht dat het via deze ingang zou komen; dat hebben we veranderd. We hebben
de keuken en de hele expeditie verplaatst naar deze zijde, dus laden en lossen wordt nu
via deze kant gedaan. Dus er is geen lawaai meer van karretjes voor de bewoners aan de
Vrieseweg. Dit zijn de belangrijkste punten waar wij over gesproken hebben met de
bewoners en misschien zijn ze nu nog niet allemaal tevreden, maar we denken wel dat
we de meerderheid nu op het juiste spoor hebben gekregen en wij zijn er zelf wel erg
content mee, zoals we denken dat we het hebben opgelost. Het laatste punt is de loods.
De monumentale loods, die staat hier; daar hebben we nog geen beslissing over
genomen. Waarom niet? We zijn nog aan het nadenken wat we daar nou allemaal nog in
kunnen gaan doen. We hebben inmiddels twee Dordtenaren gevonden die daar mede
over aan het nadenken zijn en wij hopen daar aankomende maanden meer duidelijkheid
over te geven. Dit is mijn verhaal.
De voorzitter Heel hartelijk dank. Ik heb net begrepen dat er ook nog twee insprekers
zijn, dus die krijgen hierna direct het woord, maar misschien wilt u eerst vragen over de
presentatie. De heer Nederhof.
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De heer Nederhof Ja, dank u, voorzitter. Ik was inderdaad ook bij die vorige presentatie
en ik heb wel inderdaad nu geconstateerd dat er ontzettend veel water bij de wijn is
gedaan, om het zo te zeggen. Ik hoop ook dat u de andere bewoners, vooral aan de
Vrieseweg, toch kan overhalen dat ze tevreden zijn met uw verdere plannen en ik denk
dat dit toch wel voor ons als Dordrecht een hele belangrijke stap wordt om daar dat gat
in die kies te dichten.
De voorzitter Nee, dat is een mening. Maar goed, hij was niet al te lang. De heer
Burggraaf en dan mevrouw Van den Bergh.
De heer Burggraaf Ja, dank u wel, voorzitter. Het klinkt als een heel intensief traject
wat u hebt doorlopen met de bewoners. Dat vind ik zeer bewonderenswaardig. Ik was
nieuwsgierig - u gaat dit nu helemaal zelf ontwikkelen en investeren. Hoe ervaart u zo'n
proces en zijn er nog zaken die u mee zou willen geven aan de gemeente, dan wel
andere ondernemers hoe zo'n traject het beste te doorlopen?
De heer Stoelinga Nou, ik heb zo'n sessie, wat ik u daarstraks vertelde, in Gouda ook
een keer gedaan. Dat is begonnen in 2003, uit mijn hoofd. Toen gingen we open in 2012.
Er stond een paar weken geleden een artikel in de Horeca Misset dat gemiddeld, als een
ondernemer bedenkt, er moet ergens een hotel komen, duurt dat in Nederland acht jaar
voordat het hotel er staat. Als u daar ongeveer twee jaar, anderhalf jaar bouwtijd vanaf
trekt, dan weet u ongeveer hoe lang je nodig hebt om alle processen te doorlopen en dat
is natuurlijk als een ondernemer niet erg, ik zal het heel netjes zeggen, niet erg fijn.
Daar zou ik af en toe wel eens wat meer hulp bij willen hebben van de gemeente. Goed,
ik snap ook datje aan wettelijke procedures moet voldoen, maar, ja. Als u vraagt over
ervaring, is dat niet zo'n goede ervaring.
De heer Burggraaf Mag ik nog een verduidelijkende vraag stellen? Dan zegt u
inderdaad, dat riep uw verhaal al op, van: je moet wel heel graag willen en ja, er zal ook
menig investeerder eerder afhaken omdat het zo lang duurt.
De heer Stoelinga Dat klopt.
De heer Burggraaf Wat kan de gemeente dan concreet doen in zo'n traject om het
sneller te kunnen doorlopen?
De heer Stoelinga Nou, laten we hopen dat iedereen binnen nu en een paar maanden er
mee instemt en dat er geen Raad van State procedure komt en dat we dus gewoon per 1
oktober kunnen gaan bouwen en dan zijn we over anderhalf jaar, na 1 oktober open. En
waarom houden wij dit als ondernemers zo lang vol? Omdat wij ook geloof hebben, a. in
de stad en b. in de plek.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Nou, dat is goed om te horen. Ik hoor wel meer dat het soms
wat moeizaam kan gaan, maar goed, daar ga ik verder niet over vragen. Ik heb drie
vragen. Bent u tevreden met het resultaat en ook het aantal kamers wat u nu heeft? Dat
is een goed aanbod. Wat ik zie vind ik prima, ziet er goed uit. En u had het over een
loods, dat daar nog wat mensen uitgenodigd worden om daar iets mee te doen. Dat was
mij nog niet helemaal duidelijk wat daar de bedoeling van is, van die loods.
De heer Stoelinga Drie vragen en ik hoor er twee?
Mevrouw Van den Bergh Ik wilde alleen nog heel kort vragen: bent u tevreden?
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De heer Stoelinga Eventjes de eerste vraag. Het zijn 80 kamers die er komen. Ja, als
hotelier vind je het natuurlijk mooier als je er 100 hebt. Waarom 100? Dat heeft te
maken met zoveel poppetjes per vierkante meter in een hotel, maar met 80 kamers
kunnen we ook heel goed leven; anders waren we niet hier verder gegaan. Het tweede is
een vraag van u, de loods. Dat is een oude loods die nog geen monumentale status
heeft, zoals ik het begrepen heb.
Mevrouw Van den Bergh Waar komt dat vandaan?
De heer Stoelinga Nou, weet ik niet, maar ik hoor daar wel geluiden over. De loods
hebben wij inmiddels laten onderzoeken door twee aannemers en eigenlijk, als ik het
heel eerlijk ben: die aannemers zijn zich rot geschrokken over de staat van deze loods. U
weet, het is een, hoe zeg je dat, het zijn stalen binten waarin stenen zijn opgemetseld en
die stalen binten zijn helemaal doorgeroest. Dus als je zo'n loods wil laten herbouwen,
dan hebben wij dus nu al bedragen van rond de miljoen gehoord. Ja, wij weten niet of
dat een financieel haalbare kaart is voor het doel waarvoor de loods is bestemd.
Mevrouw Van den Bergh Is het wel eigendom van u?
De heer Stoelinga Nu nog niet, het is eigendom van de gemeente.
Mevrouw Van den Bergh Maar hij wordt niet gesloopt?
De heer Stoelinga Daar is nog geen beslissing over genomen. De derde vraag, bent u
tevreden? Ja, ik zou heel erg tevreden zijn, samen met mijn compagnon, als wij per
oktober de eerste paal mogen slaan. Dan ben ik tevreden.
De voorzitter Dan zag ik hier rechts nog twee vragen. De heer Seme en de heer
Nederhof.
De heer Seme Om te beginnen wil ik u bedanken voor het feit dat u wilde investeren in
onze stad. Maar u had het over de opmerkingen van de bewoners en u bent ambitieus en
heel wat dingen heeft u dus positief kunnen omzetten, maar kunt u over die
opmerkingen van de bewoners aangeven, welke u wel heeft om kunnen buigen en welke
niet?
De heer Stoelinga Er is eigenlijk één heel groot twistpunt tussen de bewoners en de
gemeente en de ontwikkelaar. De bewoners willen geen hotel, daar. Ja - maar alles wat
je ontwikkelt - de omliggende bewoners willen dat niet. Ze hebben het liefst een
plantsoen, maar dan word je als stad nooit beter, denk ik. Als ik deze punten die ik net
opgenoemd heb, dat zijn er meer dan 13, bezie, denk ik mij mezelf: nou, dat hebben we
dan toch wel mooi gefikst. Het zal nog niet helemaal oké zijn voor iedereen, maar 13
punten ombuigen naar een tevredenheid voor zowel de ontwikkelaar als voor de
bewoners lijkt mij goed.
De voorzitter De heer Nederhof nog.
De heer Nederhof Ja, dank u, voorzitter. Toch een vraag. Kunt u een schatting geven
hoeveel arbeidsplaatsen het hotel zal genereren?
De heer Stoelinga Ja, we kunnen dat redelijk goed vertellen omdat, in Gouda hebben
we een hotel met 100 kamers, dus dat is iets minder en wij hebben daar ongeveer 50
poppetjes lopen. Ik zal dat toch even uitleggen. Het is natuurlijk een zevendaagse
economie met 24 uren, dus dat is de reden datje er 50 hebt rondlopen.
De voorzitter Dan de heer Tiebosch, de heer Vroon en mevrouw Edenburg.
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De heer Tiebosch Een vraag over het parkeren. U heeft 68 parkeerplaatsen, u geeft er
29 aan de bewoners, dan blijven er 39 over en u heeft 80 kamers.
De heer Stoelinga Ja.
De heer Tiebosch Ik zou me zo maar kunnen voorstellen dat dat toch tot een knelpunt
kan leiden. Waar gaat u dan uw gasten adviseren om te parkeren?
De heer Stoelinga Nee, dat zien wij natuurlijk nu in Gouda en in Woerden. In Woerden
hebben wij 64 kamers, hebben wij 13 parkeerplaatsen op eigen terrein en de rest is
omliggend. Watje natuurlijk in een hotel ziet, is dat lang niet iedere kamer met een auto
komt. Er komen heel veel mensen met het openbaar vervoer, er komen heel veel
mensen met taxi's en het hotel zal voor de helft uit zakenmensen bestaan. Dus je hebt
geen één op één parkeerdruk. Dus wij denken, met de ervaring die we hebben en ook
met de metingen die de gemeente gedaan heeft, dat wij voldoende parkeerplaats
hebben.
De voorzitter De heer Vroon.
De heer Vroon Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoorde u ook zeggen over een buiten. Vindt
u dat een gemis, dat er geen terras is of een...
De heer Stoelinga Ja, eerlijk gezegd natuurlijk wel. Natuurlijk is dat een gemis als je
geen terras hebt en zeker naarmate de zomers mooier worden in Nederland, maar
misschien kunnen we in overleg met de bewoners van het Vrieseplein, dat heel mooi
opgeknapt is, dat je daar op de lange duur een afspraak kan maken dat je bijvoorbeeld
tot 's avonds 22.00 uur een terrasfunctie zou mogen uitoefenen, zodanig dat niemand
daar later op de nacht last van heeft. Ik ken meerdere plekken in Nederland waar dat
met succes gedaan wordt. Maar dan zul je je als ondernemer ook moeten bewijzen. Dan
zal je ook moeten zorgen dat je het zelf allemaal netjes doet en dat de omwonenden
geen last van je hebben.
De heer Vroon Ja, dank u wel en waar zou u die dan in de tekening, aan de voorkant of?
De heer Stoelinga Aan de voorkant. Hier is het plaatje, dit is de voorzijde van het hotel
en dit is het Vrieseplein en dat is nu recent helemaal fantastisch mooi ontwikkeld, waar
we heel erg blij mee zijn en ik zeg helemaal niet dat het kan, hoor, maar het is een
hersenspinsel en als ondernemer moet je dit soort hersenspinsels hebben, dat je hier een
terras zou kunnen creëren en wat dan echt 's avonds om 22.00 uur sluit. Dan hebben de
bewoners die hier wonen, er ook geen overlast van en dan is het een kwestie van de
straat overlopen; daar heeft u daarstraks heel veel voorbeelden van gehoord over hoe je
dan moet lopen. Dus dat gaat ons wel lukken denk ik, hoor, met de chocomel.
De voorzitter Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Ik heb twee vragen. Hoe milieuvriendelijk gaat u bouwen en heeft u
ook gedacht aan fietsparkeerders en fietsen die ook opgeslagen kunnen worden?
De heer Stoelinga Sterker nog, we hebben in onze beide hotels oplaadpunten voor de
fiets en voor de auto en dat gaan we ook hier doen en duurzaam bouwen, mevrouw
Edenburg: je kunt niet meer anders. Er zijn zoveel richtlijnen gekomen hoe de isolatie
moet zijn. Als ik u vertel wat wij in Gouda nog aan elektriciteit en aan gasverbruik, met
zoveel kamers, dan is dat bijna niks meer.
Mevrouw Edenburg Ik dacht ook nog even aan een groen dak.
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De heer Stoelinga Oh, daar kan ik u ook nog mee verblijden. Wij hebben overal aan
gedacht. Hier gaan wij ook nog een groen dak creëren, maar dat is dan tweeledig, ook
voor de buurtbewoners, dat dat leuker is om naar te kijken dan een mastiek dak.
Mevrouw Edenburg Ja, maar ik zie er nog twee daarboven liggen; die kunt u ook
gebruiken.
De heer Stoelinga Ja, dat zouden we ook nog kunnen overwegen, maar daarboven
hebben we ook nog heel veel plek nodig voor de airconditioning afzuiginstallaties, et
cetera, dus die plekken worden steeds minder, maar misschien dat we nog overwegen
om daar zonnecellen op te zetten.
(gelach)
Mevrouw Edenburg Ik denk dat u beter aan een groen dak kan denken dan aan
zonnecellen.
De heer Stoelinga Dat gaan we verder onderzoeken, maar wij weten nu al dat wij op de
stadsverwarming ons moeten aansluiten, dus ik weet niet of er dan nog plek is voor
zonnecellen. Stadsverwarming is toch groen?
De voorzitter De heer Frantzen heeft ook nog een vraag.
De heer Frantzen Ik vind het allemaal grootse plannen. Ik woon hier om de hoek en ik
weet hoe de verkeerssituatie, de infrastructuur rondom het Vrieseplein, Vrieseweg,
Blekersdijk is. Met de komst van Dirk van de Broek is het daar behoorlijk druk geworden.
Als u een terras wil realiseren, dan voorzie ik al moeilijkheden voor de obers en hoe wilt
u in godsnaam door al die smalle straatjes de aan- en afvoer van zowel hotelgasten als
de bevoorrading en alles veroorzaken? Ik zie een enorm verkeersknooppunt ontstaan.
De voorzitter De verkeerssituatie.
De heer Stoelinga Ik ben geen verkeersdeskundige, maar ik ga proberen het zo goed
mogelijk uit te leggen.
De heer Frantzen Dat ben ik voor dat gebied wel zo langzamerhand, ik woon er al 23
jaar.
De heer Stoelinga Ik heb met de gemeenteambtenaren, ook de afdeling verkeer heeft
hier naar gekeken en volgens mij zijn er metingen verricht en die hebben gezegd dat de
toegangswegen het wel aankunnen. Als ik het verkeerd zeg...? De bedoeling is dat straks
de gasten van het hotel hier naar binnen rijden, dan hier achter gaan parkeren en straks
via deze uitgang er weer uitgaan en dan gaan ze richting de Blekersdijk.
De heer Frantzen Ik maak me op zich niet zo zorgen over wat u op uw eigen terrein
gaat doen. Het gaat mij om de omliggende wegen. De Vrieseweg is een smalle straat;
daar wordt heel veel dubbel geparkeerd.
De heer Stoelinga Ja, ik rij daar tegenwoordig ook vaak.
De heer Frantzen Er zijn winkels die daar bevoorraad worden, enzovoorts, enzovoorts.
Er staan koeriersdiensten bij bakken. De Blekersdijk is iets minder omdat daar de
winkels, de supermarkt gaat nu ook waarschijnlijk er mee stoppen, want die heeft het
verloren van Dirk, maar daar is het ook smal. Dan is er een school waar mensen allemaal
op de fiets met hun kinderen voorbij komen. Ik vind het een toename van verkeer in de
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buurt waar ik persoonlijk, gelukkig woon ik niet in dat stukje, maar een stukje daarvoor,
maar ik zou er niet blij van worden, zoveel auto's meer.
De heer Stoelinga Zoals ik daarnet al de vraag van het parkeren heb beantwoord: in
een hotel met 80 kamers, laten we uitgaan van een 70 procent bezetting, dat is landelijk
ongeveer het beeld, daarvan komt ongeveer 35 procent met de auto. De rest komt of
met het openbaar vervoer of met taxi's. Dus de verkeersdruk qua auto's zal niet erg
toenemen.
De heer Frantzen Taxi is ook een auto.
De heer Stoelinga Natuurlijk, oké, daar heeft u gelijk in, dat is ook een auto. Maar ik
verwacht niet dat de verkeersdruk daar ernstig door gaat toenemen. Wat betreft het
laden en lossen, daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht. Nou, wat heeft een
hotel? Een hotel heeft drie vrachtwagens die twee tot drie keer in de week langskomen.
Dat zijn de linnen, dat is natuurlijk een vrachtwagen, dat zijn niet de hele grote camions,
want u moet zich voorstellen, die linnenboeren leveren altijd in steden, dus het zijn
allemaal kleine pick-ups als het ware. Dat is de Heineken voor de drank en de Sligro, ik
noem maar even een merk, voor de food. Dat zijn eigenlijk de enige drie grotere auto's
die een hotel bevoorraden. Voor de rest is er niets meer.
De voorzitter Dank. Ik kijk even rond. Dan stel ik voor dat de insprekers. Ik heb
begrepen: Van Veen en Prins. Dan heeft u allebei net zoals daarnet vijf minuten en
daarna kan de commissie vragen stellen. Ik weet niet of u voorkeur heeft wie er begint?
Dan mag de heer Prins beginnen. U heeft het woord.
De heer Prins Nou, op zich heb ik niet veel bezwaren tegen het hotel zelf. Ik woon op de
Vrieseweg nummer 19, zeg maar tegenover dat bijgebouw. Ja, die is het. Waar ik wel
een beetje mee zit: ik heb een eigen bedrijf en ik gebruik de achteruitgang om te laden
en te lossen en ik had aangegeven, op zich moet dat vrij eenvoudig op te lossen zijn,
denk ik, om mij aan de achterkant van dat gebouw een plekje te geven waar ik dat kan.
Of eventueel, we hebben het er ook over gehad toen op de laatste vergadering, dat wij
daar dus zouden kunnen parkeren, gelijk daar in die hoek. Als dat geregeld kan worden,
dan is dat probleem opgelost. (...) Als dan de eerste paar parkeerplaatsen voor de
bewoners daar in de hoek zouden zijn, dan is dat hele probleem opgelost. De volgende is
de bouw. Dat is denk ik het grootste probleem, want wij zijn toch eigenlijk wel bang voor
schade. Nou snap ik wel dat dat niet helemaal te voorkomen is, maar ook vooral met
aan- en afvoerroutes; er wordt nu nogal vrij makkelijk over gedaan door de gemeente.
Dat moet dan eigenlijk die aannemer maar regelen - ik vind eigenlijk toch dat dat de
gemeente daar meer bovenop moet gaan zitten.
De voorzitter Kunt u iets dichter bij de microfoon spreken, want het wordt ook
genotuleerd en uitgezonden en dan kunnen mensen thuis ook horen wat u zegt. Dank u
wel.
De heer Prins Sorry. Moet het nog even opnieuw, of was het wel duidelijk?
De heer Tiebosch Doe maar een keer opnieuw.
De voorzitter Doe maar een keer opnieuw, hoor ik de heer Tiebosch zeggen.
De heer Prins Nou, het gaat erover dat met de bouw, daar zijn we toch wel bang voor
schade en vooral ook met de aan- en afvoer van dat bouwmateriaal allemaal. Ik vind wel
eigenlijk dat de gemeente daar goed toezicht op moet gaan houden en gaat handhaven.
In het verleden met de bouw van de Zwanenhof en nu ook nog weer met die aanleg van
dat warmtenet hebben eigenlijk alle bewoners weer schade in dat hoekje. Ja, toch wel
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graag tot een minimum beperken. Dan heb ik nog één ding en dat gaat over de loods. Ik
had zelf ook al het idee dat dat ding zo rot als een peer was. Dan zou ik dus graag
hebben dat dat ding gewoon gesloopt wordt en dat daar op de begane grond ook
parkeerruimte komt, want voor de bewoners wordt het eigenlijk toch wel krap en dan
kan er altijd eventueel nog iets bovenop gebouwd worden.
De voorzitter Oké, hartelijk dank. Dan de heer Van Veen. U heeft het woord.
De heer Van Veen Ja, mijn naam is Marco van Veen. Mijn echtgenoot zit hier ook, wij
wonen op de Vrieseweg 17 en wij zijn één van die bewoners die toevallig een pand
hebben wat erg diep is en wat dus ook heel erg dicht bij het hotel komt, of het hotel
komt erg dicht bij ons. Het is misschien een beetje veel gevraagd om na 35 jaar een
redelijk vrij uitzicht en lekker veel zon en zicht binnen ons pand te hebben, ja, dat nog
steeds te willen blijven houden, want dat is natuurlijk de reden waarom we hier zitten en
waarom ik hier mijn verhaal kom doen. Mijn echtgenoot heeft een winkel, die heeft ruim
40 cursisten iedere week. Ons pand is vrij diep, maar heeft niet zo heel veel licht en
zoals u heeft kunnen zien: er komen enorme ruimtes achter ons pand en vrij dicht achter
ons pand te staan en ondanks dat we met exploitanten of projectontwikkelaars te maken
hebben die echt wel luisteren naar de bewoners, dat hebben we echt wel gemerkt, we
zijn goed gehoord in de bijeenkomsten die er geweest zijn de afgelopen tijd - ja, maar
desalniettemin gaan we er flink op achteruit als dat hotel er komt. We gaan twee enorme
panden achter ons gebouw krijgen. We hebben in de bijeenkomsten die we gehad
hebben met de gemeente en met de projectontwikkelaars de nodige dingen gevraagd, de
nodige dingen te horen gekregen. Wij zijn al die tijd van mening geweest: waarom moet
dat hotel achter ons pand komen? We begrijpen heel goed dat er iets met dat
binnenterrein moet gebeuren, maar er zijn ook heel veel panden in de stad rondom het
centrum waar ook een hotel in geplaatst zou kunnen worden of waar in plaats van een
pand, ik noem de Spuiboulevard, een hotel geplaatst zou kunnen worden. Ik begrijp wel
dat ik heel erg voor eigen parochie spreek, maar daar zou natuurlijk heel nadrukkelijk
onze voorkeur naar uitgaan. Wij gaan nu, als het hotel doorgaat, een pand achter ons
krijgen met 30 kamers die op de achterkant van ons huis kijken. We gaan een paar
enorme installaties op die daken krijgen die geluid gaan geven. Die gaan ongetwijfeld
overlast geven. We hebben nu op de hoek de gokhal zitten. Die gokhal heeft een hele
grote installatie, sinds vijfjaar of zo en dat is een hele mooie installatie, maar dat ding
maakt echt geluid. Dus ondanks dat het geavanceerde apparatuur is, maakt dat ding
geluid en hoor je constant een zoem, ook in onze slaapkamer. En dat is allemaal niet
schrikbarend, het is allemaal niet vreselijk, maar er komen nu twee grote apparaten bij,
dus dat gaat gevolgen hebben. En dan heb ik het nog niet eens over, want als dat hotel
dan doorgaat en het kan inderdaad niet op een andere plek en het kan niet minder diep
en minder groot zijn dan dat het nu is, want hiervoor hebben daar panden gestaan die
minder groot waren, minder hoog waren, minder diep waren, dus minder onze kant op
kwamen - nu wordt het allemaal vele malen groter. Ik begrijp dat er een
projectontwikkelaar is die daar woningbouw zou willen plegen, maar geen voet aan de
grond krijgt. Ja, daar zouden wij meer oren naar hebben dan naar dat enorme pand wat
achter ons komt. Gaat dat hotel dan toch door, want ik begrijp dat de gemeente toch al
min of meer heeft besloten dat het er zou moeten gaan komen, dan vrezen we ook nog
eens een keer voor de bouwperiode en alle schade die dat ons pand gaat brengen of
leveren, maar ook de periode daarna. We verwachten touringbussen die mensen komen
afleveren en komen ophalen, nog los van het verkeer wat het hotel normaal gesproken
heeft en ik geloof dat we al de nodige fijnstof hebben in onze wijk. Die panden aan de
Vrieseweg zijn nou niet bepaald denderend. We hebben geen fantastische fundering, dus
als al dat verkeer daar gaat komen, nog even los van de bouw, want dat gaat zeker
schade geven, dan vrees ik dat het allemaal niet goed gaat komen. Dus daar hebben we
zorgen over. Dan nog even het punt, wat Rinus ook al aangaf, mijn echtgenoot heeft 40
cursisten in huis. We zullen een vluchtweg mogelijkheid moeten blijven behouden, na de
bouw, maar natuurlijk ook tijdens de bouw en ja, daar hebben we ook wat zorgen over.
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Nou, ik hoef niet te herhalen wat Rinus net aangaf: er wordt bij ons ook het nodige aan
middelen en materialen, heel veel klei, voor tonnen aan klei geleverd. Dat moet
natuurlijk ook allemaal afgeleverd worden. Ja het zou wel prettig zijn als dat niet alleen
maar aan de voorkant van ons huis kan, maar ook aan de achterkant van ons huis. Ik
denk dat ik zo'n beetje wel alles gemeld heb wat ik zou willen benoemen. Nog even
rondom die vooropname: we hebben nu met de bouw van het warmtenet gemerkt en
inmiddels begrepen dat als je door je hele pand heen scheurtjes krijgt, want er is een
keurige vooropname gemaakt, maar als je door je hele pand heen scheurtjes krijgt en
die scheurtjes zijn niet meer dan een paar millimeter, maar wel door het hele pand heen,
dan hebben we het over een pand waar niks aan mankeert, waar alles aan opgeknapt is,
dan voldoe je niet aan de norm en dan worden die kosten niet vergoed. Dat betekent dat
je als bewoner die scheurtjes, ook al zijn ze niet zo groot, maar wel door het hele pand
aanwezig, zelf kunt repareren en eventueel zelfde schilderkosten voor je rekening kunt
nemen. Dan heb ik het alleen nog maar over dat openleggen van de straat en het
verkeer wat daar mee te maken heeft. Als er pal achter ons pand gebouwd gaat worden,
dan vrees ik dat de schade en alle gevolgen niet te overzien zijn. Dank u wel.
De voorzitter Dank u wel. Dan kijk ik naar de commissie. Zijn er vragen aan de
insprekers? Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Ik vroeg me af of u vooraf ook misschien een schaduwplan heeft
gekregen, of u dat besproken hebt met de hoteleigenaar, dat u weet hoeveel schaduw
uw pand oploopt.
De heer Van Veen Nee, er is wel van meet af aan geroepen dat we onherroepelijk
schade krijgen.
De voorzitter Even in de microfoon en het gaat over een schaduwplan.
De heer Van Veen Oh, jaja, dat is er gedaan. Wij hebben wel onze, dat ben ik vergeten
te noemen, wij hebben inderdaad wat vraagtekens bij die bezonningsstudie die er is
geweest. Er is door de gemeente aangeboden om opnieuw een bezonningsstudie te laten
doen door een ander bedrijf, voor kosten van de gemeente. Dat stellen we erg op prijs,
dat dat kan, maar ja, het heeft pas zin om dat te doen als we weten wat het definitieve
plan of het min of meer definitieve plan van het hotel gaat zijn, want dan weten we waar
we over praten en waar we een studie op laten doen. Maar dat het veel licht gaat schelen
in huis, dat kan niet missen.
Mevrouw Edenburg Dat begrijp ik; dank u wel. Nog één vraag en dat is eigenlijk over
uw nooduitgang. Hoe is die nu gesitueerd, dan?
De heer Van Veen Wij hebben gewoon een achterom en langs dat achterom hebben we
de nooduitgang.
Mevrouw Edenburg En die gaat nu weg, dan?
De heer Van Veen Nee, nee, er is in het plan nu wel een achterom opgenomen, maar er
zijn twee dingen die dan een rol spelen en dat is: wat gebeurt er tijdens de bouw? Want
daar is moeilijk antwoord op te geven. Hoe gaat dat tijdens de bouw geborgd worden?
Want we kunnen niet over het bouwterrein; dat is te gevaarlijk, dat snap ik ook. Dus
daar moet dan iets voor verzonnen worden. En zodra het pand er staat, zodra die twee
panden er staan, zal elke parkeergelegenheid achter en dus de laad- en losmogelijkheid
verder weg zijn. Dus dan sluit ik me aan bij wat Rinus aangaf: dan zou het wel erg
prettig zijn om parkeerplaatsen die zo dicht mogelijk bij ons pand zijn te kunnen
gebruiken om te laden en te lossen en/of te parkeren.
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De voorzitter Dank u wel. Ik zie dat er verder geen vragen zijn. Dan dank ik u heel
hartelijk en u ook en kijk ik naar de commissie of er nog vragen voor de wethouder zijn.
Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Ik had toch, omdat het een paar keer ter sprake is geweest,
een vraag over de loods. Want ik begrijp dat er nog niet veel duidelijkheid over is, of het
al of niet beschermd stadsgebied, dat u wil dat dat het wordt, of dat die gesloopt kan
worden. Wat zijn de ideeën vanuit het college daarover?
De voorzitter Er zijn verder geen vragen. De heer Sleeking heeft het woord.
Wethouder Sleeking Wij hebben eigenlijk als uitgangspunt genomen dat de huidige
loods geen beletsel moet zijn voor de ontwikkeling van dit hotel. Het heeft er lange tijd
naar uitgezien dat die loods mee ontwikkeld zou moeten worden in dit hele plan en ook
gezien al wat u van de heer Stoelinga begrepen heeft, is dat voor een exploitant naar alle
waarschijnlijkheid ook niet op te brengen en daarmee zou het hele plan op losse
schroeven komen. In een inventarisatieplan, wat in het verleden gehouden is, is deze
loods ook opgenomen, in een monumenteninventarisatielijst. Daarmee heeft de loods
nog geen status en het ziet er inderdaad naar uit dat het ontzettend veel geld zou gaan
kosten om deze loods ook weer zo op te knappen dat die ook gebruikt kan worden en
dan moetje ook nog een goede functie daarvoor kunnen realiseren. Er is inderdaad
belangstelling voor, voor functies van verschillende aard. Er wordt ook gesproken over
een kinderopvang op die plek, maar allemaal nog wel vrij onzeker. Dus ja, wat er
uiteindelijk mee gaat gebeuren - we hopen dat er iets van een conservering mogelijk is,
dat die loods behouden kan worden met een functie, maar zekerheid daaromtrent is er
niet. Want het geld om die loods helemaal te gaan restaureren vanaf de kant van de
gemeente is er ook niet, want dan zou je ook een miljoen neer moeten tellen om dat
eerst te gaan doen voordat je iemand bereid vindt om daar überhaupt iets in te gaan
exploiteren. Dus daar komen we op terug. Dus dat is nog, in ieder geval op dit moment,
een onzekere factor in dit plan. De loods is inderdaad eigendom van de gemeente.
De heer Tiebosch Voorzitter? Het zou toch fijn zijn als u wel een moment zou kunnen
aangeven dat je toch een besluit gaan nemen over de toekomst van die loods omdat je,
stel nou dat het zo is datje hem toch gaat slopen, dan zou het hele verhaal van het
parkeren en alles wat bewoners hebben aangegeven, in ieder geval aan die kant zou je
daar meer tegemoet kunnen komen met de ruimte.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Sleeking Ja voorzitter, u weet dat sloop van dit soort bouwwerken in onze
gemeente en in de binnenstad soms ook erg gevoelig ligt. U weet hoe dat aan de
Steegoversloot gelopen is. Wij verwachten ook een vergelijkbare discussie bij mogelijke
sloop van deze loods, zeker omdat die al is opgenomen in een inventarisatielijst. Ik heb
nog wel gevraagd bij het Ingenieursbureau om eens te kijken of deze loods niet
demontabel zou zijn, datje hem ergens anders opnieuw zou kunnen opbouwen als een
leer/werkproject of wat dan ook. Of dat mogelijk is, heb ik nog geen antwoord op. Gezien
de staat waarin die loods verkeert, je hoort allemaal doorgeroest en opgemetseld, dus of
dat technisch mogelijk is, dat weet ik ook nog niet. Ik sluit ook niet uit dat we uiteindelijk
toch met elkaar het besluit moeten nemen dat deze loods gesloopt gaat worden en dat
zou ertoe kunnen leiden datje ook met de parkeerplaatsen gaat schuiven. Zoals u ziet is
dat tijdelijke uitlaatstukje groen, waar nu de honden vrij kunnen uitlopen, in dit plan
verdwenen, want daar zijn die parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij de Waterbeekstraat
gecreëerd. Als u de loods zou slopen, dan zou dat wellicht voldoende ruimte opleveren
om ook dat achterste deel van dat groen te handhaven. Ik weet niet precies hoe de prijs
van de loods in totaal in het grondbedrijf zit. Ik kan me voorstellen datje voor die loods
niet meer dan een symbolisch bedrag zou kunnen vragen, maar die grond heeft
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natuurlijk wel een bepaalde waarde. Dus wat daar de consequenties voor zijn van de
gemeente durf ik niet precies te zeggen.
De heer Tiebosch Voorzitter, dan zou het toch fijn zijn als we in ieder geval dan die twee
scenario's zouden kunnen horen. Als u zegt van, nou, mogelijk is die nog demontabel nee, maar stel dat dat zo is, dan kunnen we kijken van: waar zou die dan een andere
bestemming kunnen krijgen en als blijkt dat die toch gesloopt zou moeten worden, nou,
wat betekent dat dan voor dit plan, voor mogelijkheden, voor bewoners, maar ook
eigenlijk voor de rest van de stad, eventueel nog met wat groen?
De voorzitter De wethouder en dan wil ik wel richting een afronding.
Wethouder Sleeking Ja voorzitter, in het plan zoals dat nu gepresenteerd is, is de
bestaande loods geen obstakel voor de realisatie en daar ben ik op zich erg blij mee. Dus
ja, daar verdient ook de exploitant die het afgelopen jaar natuurlijk ontzettend intensief
bezig is geweest, alle complimenten voor dat er nu een plan voorligt dat ook echt
realiseerbaar is en dat we ook nog tijd hebben om een definitief besluit over die loods te
nemen. Want ook als je dat besluit pas over een halfjaar zou nemen, dan kun je alsnog
besluiten om daar een parkeerterrein van te maken en die schuifbeweging te maken. Dus
ik wil wel toezeggen dat we aan de slag gaan met toch even in beeld brengen van de
mogelijke varianten, maar ik zou het op dit moment geen beletsel willen laten zijn om de
verdere ontwikkeling te gaan vertragen, zeker niet gezien de tijd die er al in geïnvesteerd
is. Want op deze locatie is ook mijn voorganger, de heer Spigt geloof ik, al vier jaar bezig
geweest, dus als alles meezit, dan slagen wij er straks in Dordt in om, nou, binnen een
periode van een jaar of 12 toch een stadshotel te realiseren en ik begrijp dat we dan
ongeveer op het gemiddelde uitkomen. Oh, niet?
De heer Stoelinga Wethouder, dan komt u ver boven het gemiddelde uit, want het
gemiddelde is ongeveer acht jaar.
Wethouder Sleeking Maar u weet ook dat er allerlei plannen, ook de afgelopen jaren, de
revue zijn gepasseerd waarvan er enkele door de gemeente zijn afgewezen omdat ze
gewoon teveel volume, te hoog, te groot waren en wij zijn echt blij dat er nu een
realistisch plan is waar ook een exploitant bij gevonden is waar wij absoluut vertrouwen
in hebben, ook gezien de andere hotels. Ik kan u echt aanbevelen om één van de andere
hotels van de heer Stoelinga te gaan bezoeken, want ik neem echt mijn petje af hoe daar
ook een maatschappelijk gedreven ondernemer de verbinding met de stad heeft
gevonden en echt een meerwaarde betekent voor die steden. Dus wij mogen heel erg blij
zijn als deze exploitant in Dordrecht een hotel gaat bedrijven.
De voorzitter Dank. De heer Frantzen heeft nog een vraag. U heeft het woord.
De heer Frantzen Ik heb nog één klein vraagje. Mag ik er vanuit gaan dat als die loods
gesloopt wordt, dat dan het hondenterreintje blijft bestaan? Want dit is een deel van de
stad waar bijna geen gelegenheid is om je hond uit te laten en nou valt de laatste plek
die bij ons in de buurt was waar je je hond uit kan laten, die valt nu weg en als de loods
plat gaat, wil ik graag dat dan toch wel dat hondenterreintje blijft.
De voorzitter De vraag is heel helder, maar ik weet niet of die helemaal bij deze
bespreking hoort, maar ik weet niet of de heer Sleeking daar antwoord op heeft.
Wethouder Sleeking Ik weet dat collega Reynvaan al op zoek is en ik geloof, ook al er in
geslaagd is om elders in deze omgeving een losloopterreintje te realiseren. Ik kan nu niet
toezeggen dat als de loods verdwijnt, dat het automatisch betekent dat dat
losloopterreintje gehandhaafd gaat worden. Dat zullen we opnieuw moeten bekijken. Je
zit sowieso ook met de ontsluiting en de toegankelijkheid die nu vanaf de kant van de
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Blekersdijk is; dat zal vanzelfsprekend niet meer het geval zijn omdat je dan over het
particulier terrein van het hotel alleen dit terrein kan bereiken.
De voorzitter Dank. Ik kijk rond. De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch Voorzitter, kan de presentatie toegevoegd worden aan ons dossier?
De voorzitter Dat wilde ik vragen. Ik denk dat dat kan. Ja, verder heeft dit agendapunt
geen besluiten of wat dan ook. Ik denk dat het aan het college is om eventueel nadere
informatie te sturen over het verdere vervolg.
Wethouder Sleeking Voorzitter, u kunt op hele korte termijn, de inschatting is binnen
één of twee weken, het wijzigingsplan zal dan in het college worden vastgesteld en aan
de raad worden aangeboden. Dus dan hopen wij dat op korte termijn daar besluitvorming
over plaats kan vinden.
De voorzitter Oké, dan is dat helder. Dan stel ik voor dat we nu kort pauzeren en
daarna verder gaan. Laten we pauzeren tot 21.50 uur.
Schorsing
6. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER DE KANSEN VAN HET STATIONSGEBIED
DORDT CENTRAAL STATION (1800738)
7. RAADSINFORMATIEBRIEF OVER PARKEREN NIEUW KRISPIJN (1805540)
Agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken.
De voorzitter Beste mensen, we hervatten deze vergadering. We hebben ook bij dit
agendapunt insprekers van de Jongerenraad. Hartelijk welkom. U heeft vijf minuten. Net
als daarnet heeft daarna de raad de gelegenheid vragen te stellen en uw naam is?
De heer Van Dijk Wij zijn Koen van Dijk en Jeroen Heijjer. De Jongerenraad peilt de
mening van jongeren en brengt die mening van jongeren over naar de gemeente. Wij
hebben onderzoek gedaan naar het station. Allereerst wil ik de commissie, de griffie en
de gemeenteraad danken dat wij op zo'n korte termijn nog tijd kregen om ons stuk in te
dienen, om het stuk te laten meenemen en om hier in te spreken. Wij gaan nu onze
resultaten presenteren.
De heer Heijjer Ja, dank u wel. Wat wij eigenlijk hebben gedaan: wij hebben een
onderzoek uitgezet onder jongeren, want dat is onze doelgroep waar wij mee bezig zijn.
In het verleden hebben wij geprobeerd om evenementen te organiseren. Dat is wat
minder gegaan; daarom hebben we nu er voor gekozen om een enquête uit te zetten,
een vrij uitgebreide enquête met zeer uiteenlopende vragen variërend van veiligheid tot
voorzieningen en er zijn een aantal zaken uitgekomen. Maar wat wel heel erg leuk is om
te benoemen, is dat wel 343 mensen deze enquête volledig hebben ingevuld, inclusief
een aantal open vragen, waar ook echt heel veel respons op is gekomen en daar zijn we
echt ontzettend blij mee dat we zo'n groot bereik hebben van mensen tussen de 15 en
25 jaar. Dat vinden we ontzettend fijn, uiteraard.
De heer Van Dijk Het eerste punt dat wij willen belichten is de veiligheid. We hebben de
jongeren gevraagd hoe veilig zij zich voelen op het station en rondom het station. Daar is
gelukkig een goed teken uit gekomen. De meeste jongeren voelen zich veilig in het
station, namelijk zelfs 90 procent. Het enige punt dat heel veel terugkwam was het punt
's avonds aan de achterzijde van het station, dus aan de kant van het Weizigtpark, daar
is heel veel genoemd dat daar 's avonds geen verlichting is, dat er geen lantaarnpalen
staan en dat jongeren zich onveilig voelen als ze daar 's avonds langs moeten of dat zij
daar langs moeten rijden, 's avonds naar huis moeten fietsen. Zij willen graag dat de
gemeente daar bijvoorbeeld lantaarnpalen plaatst of zorgt dat het daar beter verlicht
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wordt. Dit zegt trouwens niets over de daadwerkelijke veiligheid aan de achterzijde van
het station, maar wij vinden namelijk wel het gevoel van de burger en ook het gevoel
van de jongeren over die veiligheid ook zeer belangrijk.
De heer Heijjer Daarnaast zijn er eigenlijk nog twee punten die we graag willen
benoemen. De eerste daarvan is de fietsenstalling. Ik las gelukkig in de
raadsinformatiebrief dat daar al aandacht naar toe gaat. Er komen eigenlijk twee dingen
heel duidelijk naar voren. De eerste is dat er behoefte is aan meer fietsenstallingen en
dan heb ik het voornamelijk over de achterzijde van het station. Het tweede wat naar
voren komt, is dat er wat er meer behoefte zou zijn aan toezicht, dus denk daarbij
bijvoorbeeld aan een camera die daar hangt. En daarnaast, het allerlaatste punt wat we
willen benoemen en wat volgens ons ook eigenlijk helemaal bovenaan onze
prioriteitenlijst staat, dat is de stationshuiskamer. Daar is al het een en ander over
gezegd tijdens de Nieuwjaarsraad door Britte; die zit daar. Dus dat is hartstikke goed
natuurlijk dat we daar toen al mee bezig waren en we hebben daar ontzettend veel input
op gekregen van, goh, hoe vinden we nou dat het er uit moet zien? Dat varieert echt
van, we willen punten om onze telefoons op te laden tot aan: we willen een bank, we
willen wifi. De strekking van het verhaal is eigenlijk gewoon: we moeten een plek hebben
waar we elkaar kunnen ontmoeten, zowel jong als oud en waar mogelijk is datje daar
ook gewoon kan wachten voordat je trein vertrekt. Als je een uur moeten wachten voor
je overstapt, is het wel fijn als je gewoon ergens relaxed kan gaan zitten. We willen wat
meer levendigheid bij dat station. Dat was het.
De voorzitter Heel hartelijk dank. Dan kijk ik even of er vragen zijn. Mevrouw Van den
Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Nou, even ter toelichting, wantje begon over de veiligheid en
daar noemde je ook cijfers bij. Negentig procent voelt zich veilig en dat er zoveel
enquêtes geretourneerd, prima. Maar betreft die fietsenstalling en die stationshuiskamer,
komt dat ook uit die enquête naar voren, of is dat jullie wens om nog aan te pakken?
De heer Heijjer Ik ben eigenlijk heel erg blij dat u die vraag stelt. Want ik wil heel graag
benoemen: datgene wat wij doen als jongerenraad is jongeren vertegenwoordigen. Wij
zitten niet bij elkaar te bedenken van: goh, wat willen wij nu eens veranderen? Dus we
gaan echt naar jongeren toe en we vragen: wat willen jullie nu? En dat spelen we door
en dat is ook precies wat we nu hebben gedaan. Dus we hebben een vragenlijst
opgesteld. Natuurlijk hebben we dat wel enigszins gekaderd, want we hebben niet alleen
maar gevraagd van, goh, heel breed - want we moeten die gegevens nog wel een beetje
kunnen verwerken. Maar dit is wel waar jongeren zelf mee komen, met deze gegevens
en dat blijkt ook allemaal uit de enquête.
De voorzitter Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Ja, allereerst bedankt voor jullie snelheid want dat was wel rap,
moet ik zeggen. En wat betreft de leefbaarheid, ik geloof dat het best nog wel veel
aansluit op de raadsinformatiebrieven en de voorstellen, dus ik vind het heel fijn dat
jullie in ieder geval zo snel ook een reactie hebben kunnen geven.
De voorzitter Dank. De heer Seme.
De heer Seme Aan de achterzijde van het station is ook een mooi park, het Weizigtpark.
Hebben jullie daar ook vragen gesteld aan de jongeren of zij blij zijn met zoals het nu is,
of dat zij nog veranderingen willen in het park of voor de jongeren? Hebben jullie daar
vragen over gesteld?
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De heer Van Dijk Over het Weizigtpark op zich hebben we geen vragen gesteld. Wat
echt uitdrukkelijk naar voren kwam uit de enquête, is echt de verlichting daar vooral.
Dus echt inderdaad zorgen dat daar verlichting is en dat jongeren daar wat kunnen zien
en dat het veiligheidsgevoel daar wat meer mag toenemen.
De voorzitter Dank. Verder zie ik geen vragen. Dan dank ik jullie heel hartelijk. Goed
gedaan, wat mij betreft. Normaal heb ik daar geen oordeel over, maar in dit geval mag
dat wel. Dan is er afgesproken in de commissie dat over dit plan eerst een korte
presentatie zal worden gegeven, dus die zullen wij nu ontvangen en daarna volgt een
bespreking. Met het oog op de tijd, ik weet niet exact welke afspraken er zijn gemaakt,
maar wil ik wel verzoeken om de presentatie kort en bondig te houden.
Wethouder Van der Linden Misschien mag ik dan eerst heel even aan de voorkant
zeggen wie de presentatie gaat doen en waar dit vandaan komt. We hebben elkaar de
afgelopen jaren en ook al heel wat jaren, langer dan dat wij hier zitten, gesproken over
hoe het gaat met het treinverkeer. We hebben met elkaar ook al een paar keer
gesproken over gebieden of gebiedsontwikkeling rond het station, maar we hebben nu
een aantal alliantiegesprekken gevoerd over: wat voor kansen doen zich nou voor in dit
gebied? Want als je bijvoorbeeld aan de zuidkant van het station gaat staan en een
passer zou pakken en laten we zeggen 300 meter om je heen gaat kijken, dan komen er
heel veel functies samen met heel veel mogelijkheden, heel veel plekken waar een
Dordtenaar graag komt. Het Weizigtpark of het Duurzaamheidscentrum, of, nou, je zetje
kleinkind af op de trein, of je gaat zelf naar het centrum toe vanuit het station. Al die
plekken, al die functies, daar zitten ook vragen omheen en thema's omheen. We hebben
in het kader van die gesprekken, waar zo meteen wat meer over verteld wordt,
vertegenwoordigers van al die functies bij elkaar gezet en gezegd van: nou, wat speelt
hier nou, hoe kun je elkaar verder helpen met je vragen of met je thema en op wat voor
ideeën kom je dan uit? Dit zijn dus geen echte voorstellen die hier liggen, maar dit is
eigenlijk een bundeling van een heleboel ideeën. Daar kunnen wij wat mee in de
gesprekken over hoe we de stad verder willen trekken, hoe we het gebied verder willen
trekken en ook hoe we de functie van het station in relatie tot zowel vervoer als verblijf
beter vullen met programma. Edwin van Uum zit hier naast mij, die gaat het verhaal
vertellen. Hij is ook de begeleider geweest, één van de begeleiders tijdens het proces van
die gesprekken met al die vertegenwoordigers vanuit de stad. U heeft inmiddels wel wat
gezien, maar hij zal het verhaal kort toelichten en daarna wijst het zich vanzelf.
De voorzitter Dan heeft de heer Van Uum het woord en dan stel ik voor dat vragen aan
het einde van de presentatie gesteld worden.
De heer Van Uum Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Edwin van Uum, ik
vertegenwoordig hier de organisatie Stedenbaan. Stedenbaan is gelieerd aan de
provincie Zuid-Holland en Stedenbaan maakt zich hard eigenlijk voor beter
functionerende stations in de zuidvleugel. Daarvoor ontwikkelen we dat alliantiegesprek.
De term alliantie pretendeert ook niks meer te zijn dan een goed gesprek tussen alle
partijen die van belang zijn bij de kwaliteitsverbetering van zo'n stationsgebied. Dus
iedereen die via geld, grond, vastgoed of andere belangen een rol en positie heeft, die
hebben we proberen bij elkaar te brengen. Dat maakt dit ook het resultaat van een
bijzonder proces, waarbij niet zozeer de gemeente de organisator is geweest of de
gemeente de afzender is van dit product, maar eigenlijk dus een samenstelling van heel
veel verschillende organisaties. Ik laat u hier een opsomming van zien. U ziet hier
ProRail, NS, ondernemers, studenten, corporatie, vastgoedpartijen, stichtingen. Het is
verre van representatief; die pretentie hebben we ook helemaal niet, maar het is
eigenlijk een soort doorsnede van een heel aantal partijen die op en rondom dat
stationsgebied actief zijn en daar belangen hebben. Die hebben we ook in een creatief
proces gebracht. Partijen die dus normaliter vaak tegenover elkaar zitten, om die echt
daadwerkelijk te laten samenwerken en een heel aantal ideeën met elkaar te laten delen
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en dan blijkt er ook wel een behoorlijke eenstemmigheid te zijn, in ieder geval over de
kwesties. Er is heel weinig misverstand dat er een kwaliteitsverbetering op de zuidkant
van het station nodig is, maar dat ook de ideeën qua oplossingen, u ziet hier een aantal
schetsen, dat daar best ook eenstemmigheid over is wat er aan zou moeten gebeuren.
Op basis hiervan hebben we eigenlijk een voorstel ontwikkeld, ook voor de lange termijn,
hoe die hele zuidkant van het station zich verder zou kunnen ontwikkelen. Over de
kwesties. Ik zei het al, een aantal kwesties is benoemd en ook daadwerkelijk zo gedeeld
met elkaar. Spoorveiligheid is in ieder geval genoemd. Spoorveiligheid in termen van het
transport van gevaarlijke stoffen, maar dat is eigenlijk een kwestie die ook op een hoger
schaalniveau ligt, ook met de Rijkspartijen. Daar kunnen we in dit kader eigenlijk heel
weinig aan doen. De andere kwesties, sociale veiligheid werd net al nadrukkelijk
benoemd, aan de zuidzijde. De route tussen het station en centrum, de verbindingen,
noord-zuid routes, met name voor de fietsverbindingen; de parkeerdruk aan de zuidzijde
en vooral ook het stationsgebouw om het station weer een nieuwe functie als
verblijfsplek te geven. Er zit een grote eenstemmigheid in dat dit de kwesties zijn en
daarmee zijn we aan de slag gegaan. Dan neem ik u mee naar het perspectief wat de
organisaties samen ontwikkeld hebben en bij een perspectief, een toekomstperspectief is
het ook goed om terug te kijken. Dus als we terugkijken naar de opening van het station
in Dordrecht, dan zien we in 1872 de opening van het station waarbij het station eigenlijk
aan de rand van de stad ligt. Dus daar waar de stad overgaat in het landelijk gebied,
daar is eigenlijk het station ontwikkeld. Dat paste toen in die tijd waarbij de spoorrails
voor het eerst zo ontwikkeld werden. U ziet hier eigenlijk het station dus ook een
eenzijdige oriëntatie hebben op het centrum van de stad. Dat is eigenlijk de eerste fase
in de stationsontwikkeling, zou je kunnen zeggen. De tweede fase kwam eigenlijk na de
oorlog met de aanleg van de wijken Krispijn, Oud en Nieuw Krispijn en de aanleg van het
Weizigtpark. Dus eigenlijk na de oorlog met de groei en de wederopbouw groeide de stad
natuurlijk aan de zuidkant van het spoor. Maar wat feitelijk gebeurde en mede door de
ontwikkeling van het park, is dat eigenlijk beide stadsdelen met de ruggen naar elkaar
toe zijn ontwikkeld. Het park is daarmee eigenlijk ook een soort groene buffer geweest
naar het spoor toe voor de zuidelijke wijken; je kon dus ook daadwerkelijk niet heen en
weer, op die manier. In het toekomstperspectief kijken we eigenlijk naar een soort derde
fase in de ontwikkeling van het stationsgebied en ik laat hem u zien. We hebben een
soort integraal perspectief ontwikkeld richting 2025 waarbij eigenlijk de twee stadsdelen
die met de ruggen naar elkaar toe staan en waar het spoor een barrière is, een
ruimtelijke barrière die heel moeilijk oversteekbaar is - er zijn natuurlijk een aantal
onderdoorgangen - maar hoe je eigenlijk via het station, het station eigenlijk een schakel
is om zowel centrum als de wijken van Krispijn, maar ook verder, om die weer aan elkaar
te maken. U ziet hier een perspectief. Ik zal een aantal onderwerpen benoemen, maar
het gaat over de reconstructie en de vernieuwing van het park, het gaat over parkeren,
het vernieuwen van de P&R, Kiss and Ride, over de herontwikkeling van gebouwen, het
Thureborgh gebouw, maar ook andere gebouwen, de manier waarop het
Duurzaamheidscentrum een betere plek zou kunnen krijgen en ook het opknappen van
de openbare ruimte en de fietsenstallingen en daarmee ook de sociale veiligheid. Al die
onderwerpen komen in dit perspectief samen. Dus in die zin is het een integraal
perspectief, wat mij betreft. Ik pik er drie onderwerpen uit die cruciaal zijn om dit
perspectief goed te begrijpen. Het eerste wat ik benoem is de routes. De routes. Een
belangrijk voorstel wat hier ontwikkeld is, is dat er een belangrijke verbinding, een fiets
en wandelverbinding onder het spoor door, door de bestaande stationstunnel zal worden
ontwikkeld. Een doorgaande fietsroute, waarbij dus vanuit de zuidelijke wijken, zelfs
vanuit het Leerpark, het centrumgebied bereikt kan worden. U ziet hier ook voorstellen,
heel schetsmatig, voor bijvoorbeeld fietsenstallingen en u ziet hier eigenlijk de
fietsenstallingen ook zo dicht gepositioneerd bij het station. Bijvoorbeeld in de kelder van
het Thureborgh zijn ideeën om daar ook, al dan niet tijdelijk, fietsen te stallen en ook het
auto parkeren speelt daar een belangrijke rol om dat ook veel sociaal veiliger en
praktischer op te lossen. Het belangrijkste voorstel waar het plan op rust is eigenlijk om
een scheiding te maken tussen het publieke deel waar voetgangers en fietsers

23

daadwerkelijk van noord naar zuid openbaar de route kunnen bereiken en het
reizigersdeel. Het reizigersdeel is het voorstel om een traverse te ontwikkelen, vast aan
het bestaande stationsgebouw, waarbij reizigers ook daadwerkelijk weer het
stationsgebouw gaan gebruiken en dat ook weer een functie krijgt als NS-station en als
reizigersgebouw. Daarmee ontstaat een scheiding tussen dat deel wat via NS-poortjes
bereikbaar moet zijn en afgesloten is eigenlijk voor reizigers, in en uit te checken, en een
openbare tunnel die vrijelijk is te gebruiken door wandelaars en fietsers van noord naar
zuid. Nou, je ziet hier een perspectief van de zuidkant waarbij eigenlijk zowel de tunnel
als het station aan de zuidkant ook een volwaardige in- en uitgang krijgt. Ik hoor u allen
ook spreken, deels over een voor- en achterkant van het station. Volgens mij is duidelijk
dat dit een soort achterkant situatie is en er eigenlijk de opgave ligt om zo de kwaliteit te
verbeteren dat het eigenlijk twee voorkanten wordt, zou ik bijna zeggen en daarmee ook
een goede sociaal veilige uitstraling krijgt. Het is goed te beseffen dat de functie van zo'n
tunnel, door de bestaande stationstunnel, dat het een effect heeft, niet alleen in het
gebied zelf, voor de Krispijnwijken, maar dat het eigenlijk ook een functie heeft - voor
het geval u het niet snel ziet, u ziet hier het Weizigtpark, het station, dat die tunnel ook
op de schaal van heel Dordrecht een rol van betekenis speelt. En zo verbindt het eigenlijk
de binnenstad via het station naar Leerpark en de Biesbosch. Op die schaal moet u
eigenlijk de functie van deze tunnel zien. Het is niet dus een kleine ingreep in een
stationsgebied, maar op die zin heeft het een belangrijke verbindende functie tussen
noord en zuid. Dat over de routes. Over het park. Het park zou in die zin een belangrijke
reconstructie kunnen doormaken. Deels om het in zijn natuurwaarde weer in luister te
herstellen; soms reconstructie. De waterproblematiek speelt nadrukkelijk een rol. Er is
veel wateroverlast, wateroverlast die niet weg kan. Dus er zitten ook allerlei ingrepen in
voor waterberging, het langer vasthouden van het water, het water op een goede manier
afvoeren. Maar ook gaat het rondom routes. U ziet hier een voorbeeld van park
Valkenberg in Breda, waarin u ziet dat het park eerst een zelfstandige functie had
richting station en zich eigenlijk van het station afkeerde, maar op het moment datje
een route daar doorheen legt, ook het route- en padenstelsel veel makkelijker
gestroomlijnd zou kunnen worden en ook een scheiding tussen fietsers en wandelaars,
dus fietsers en wandelaars die nu op dezelfde paden soms elkaar in de weg zitten, met
smalle paden waar fietsers en wandelaars eigenlijk in de problemen komen met elkaar, is
in park Valkenberg eigenlijk een doorgaande route ontwikkeld met verlichting, sociaal
veilig en breed genoeg om zowel wandelaars als fietsers aan te kunnen. Dit is een
nieuwe as eigenlijk tussen station en de binnenstad. Een vergelijkbare situatie waar ook
bijvoorbeeld - voor de sociale veiligheid aan de zuidkant, in dit geval voor het park, is er
bijvoorbeeld een paviljoen ontwikkeld om met lichte dranken en versnaperingen ook de
beleef- en de verblijfskwaliteit van het park, dat er wat te beleven is, dat kan met dit
soort wat luchtiger middelen die bijvoorbeeld tijdelijk opgebouwd worden, bijvoorbeeld
als het zomer is, maar misschien ook na sluitingstijd, dus wanneer het licht uitgaat in de
winter, ook hier een rol van betekenis hebben. Dat zou kunnen betekenen dat het park
veel beter gebruikt wordt, ook voor kinderen. In combinatie met de waterproblematiek
misschien ook met steigertjes of met kano's of met andere mogelijkheden om ook de
recreatieve kant van het park, wat nu vooral eigenlijk zichtgroen is en je gaat er vooral
snel doorheen, om bijvoorbeeld in combinatie met het Duurzaamheidscentrum ook de
functie van het park veel beter te maken, ook recreatief. Dat over het park met dit soort
taferelen die mogelijk zijn, om juist in combinatie met waterberging en een paviljoen ook
die sociale kwaliteit aan die zuidkant te vinden. Iets over de gebouwen, het derde
onderdeel. U ziet hier een aantal gebouwen waarbij het gaat bijvoorbeeld om de
herontwikkeling van Thureborgh, het UWV-gebouw, Duurzaamheidscentrum; u kent het.
Wellicht bijvoorbeeld dus de mogelijkheid om in combinatie met de speeltuin en de
recreatieve kant iets van een paviljoen of een café te ontwikkelen aan de zuidkant. Dat is
een open vraag of dat kan, of dat haalbaar is, dat valt allemaal nog te bezien, maar
daarmee eigenlijk verschillende gebouwen ook een soort nieuw leven te geven in een
setting waarbij dus de openbare ruimte opgeknapt is en het station een volwaardige inen uitgang krijgt aan de zuidzijde. Speciaal is het stationsgebouw. U ziet hier het
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stationsgebouw al aangegeven, in het lichtblauw, waarbij juist de historische kwaliteit
van het stationsgebouw, wat nu geen reizigersfunctie meer heeft en eigenlijk grotendeels
leeg staat. De oriëntatie van het station zelf zit eigenlijk aan de linkerzijde, daar waar u
de tunnel ingaat; daar is eigenlijk de reuring en daar zijn wat voorzieningen en in dit
stationsgebouw eigenlijk niet. Op het moment dat dus dat idee van een traverse waarbij
juist het stationsgebouw weer reizigers trekt en via het stationsgebouw bereik je die
traverse, ontstaat er eigenlijk ook weer een nieuwe functie voor het stationsgebouw,
waarbij ook via de traverse en door het gebouw heen zelfs het zicht op de stad ontstaat,
waar je door de ramen van het bestaande stationsgebouw ook gewoon het centrum ziet
liggen. Dus je weet waar je heen gaat. Nou, dit soort mogelijkheden zijn er dus om een
scheiding te maken tussen een publiek toegankelijke tunnel, een fietstunnel en daarmee
een belangrijke verbinding voor de stad. We denken nu aan twee vervolglijnen, zoals ook
verwoord in de raadsinformatiebrief. Ten eerste een integraal plan voor de zuidzijde van
het station. Dus dit was nog een soort samenstel van ideeën, maar het gaat in ieder
geval over betere routes, fietsenstallingen en het parkeren op een betere manier
organiseren; het herinrichten van het park, wateroverlast, recreatieve kwaliteit,
verblijfskwaliteit en de openbare ruimte en de sociale veiligheid direct rond de toegang
van het station aan de zuidzijde. Dus een integraal plan voor de zuidzijde voor het
station. Apart daarvan kijken we naar hergebruik van het stationsgebouw en die
interwijkverbinding, die tunnel. Is die haalbaar voor langzaam verkeer, is het mogelijk
om het station opnieuw her te gebruiken, in combinatie met een nieuwe traverse en
kunnen we op die manier ook de zuidzijde, dus de toegang van het station aan de
zuidzijde op die manier ook veel volwaardiger vormgeven als een tweede voorkant in
plaats van een achterkant? Daar wou ik het bij laten.
De voorzitter Hartelijk dank. Ik kijk naar de commissie of er feitelijke vragen hierover
zijn, want anders wil ik ook met een blik op de klok gewoon direct naar de bespreking
gaan en kan de wethouder daar ook antwoord op geven. Als er dan hulp nodig is van één
van de ambtenaren, dan kan dat, dus dan wil ik het op die manier doen. D66 en de
CU/SGP hebben om bespreking gevraagd, dus ik wil hen als eerste het woord geven. Ja,
Paul Tiebosch heeft het woord.
De heer Tiebosch Ja, dank u wel, voorzitter. Heel veel informatie, ook heel veel stukken
en ook waardering voor alle mensen die bijgedragen hebben aan die brede schouw en
hun visie alvast hebben gegeven over wat er nodig is om die toekomst van Dordrecht,
met name ook toch een belangrijke toegangspoort tot onze stad, om die meer te gaan
ontsluiten en om de verblijfsduur meer mogelijk te maken. Maar toch even vanuit de
raad, vanuit D66 in ieder geval, toch even nog een paar kritische noten die echt positief
bedoeld zijn. Als het gaat over alliantiegesprekken - het werd een beetje afgedaan als,
stelt u zich daar nog niet te veel van voor. Maar we vinden wel dat je dan, als we
Nederlands gebruiken, voor ons is alliantie, dan heb je het echt over een
bondgenootschap. Dan heb je het ook omwille van een gemeenschappelijk voordeel. Dan
moet er al wat meer worden ingebracht wat bijvoorbeeld een NS wil gaan doen. Als het
gaat over integraal, dan zou er niet alleen met die NS stationsjongens moeten worden
gesproken, maar het allerbelangrijkste is dat die intercity's daar weer doorheen blijven
gaan. Integraliteit is voor ons van belang, ook in dit stuk, omdat aan de ene kant wordt
er bij Bestuur en Middelen een lobbybrief van dezelfde wethouder behandeld. Daar staat
dat verhaal van die NS in en dat mis ik in dit stuk. Dus ook een definitie dan, u bent van
Stedenbaan: wat bedoelt u dan precies met hoogwaardig openbaar vervoer? We hebben
er als raad een mening over, alleen, we zien niet precies of die overeenkomt. Als het
gaat over verkeer, infrastructuur, dan lees je een aantal zaken. Er wordt gesproken over,
nou, het zal best misschien belangrijk zijn om een stuk 30 kilometerzone te maken.
Ergens anders wordt gesproken over autoluw. Wij denken dat het van groot belang is om
van noord tot zuid en van links tot rechts - er wordt nu alweer gesproken over de
Dokweg als één van de belangrijkste radialen- dat wij geen fouten maken, datje in ieder
geval een verkeersplan hebt wat mee kan in dit plan. Dus dat is voor ons echt van groot
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belang. Als het gaat over parkeren, daarom hebben wij ook die brief van Nieuw-Krispijn
erbij laten zetten, bij dit stuk, ja, dan vinden we als je kijkt naar de inbreng van Q-Park
en misschien is het ook helemaal niet gevraagd en zitten zij helemaal niet in die
alliantiegesprekken, zijn ze geen bondgenoot, maar juist als je bij Q-park op de website
gaat kijken, dan kunnen zij zoveel op het gebied van parkeren betekenen en wat D66
betreft wordt er nu ook echt, met de ruimte die beschikbaar is, gekeken naar de
mogelijkheid om daar een ondergrondse fietsparkeergarage te maken. Er is ruimte
genoeg voor; in combinatie met waterberging zou dat kunnen gaan. Als het gaat over die
parken, daar hebben we vanuit de raad, eigenlijk over alle parken, al over die nattigheid
wat gezegd. Er is ook al met het college over gesproken. Het GRP is op dat punt
aangepast met een addendum en er wordt nu onderzocht of er toch mogelijk met
subsidies wat te doen is voor die oplossing. Dan denk ik: ja, dat zou dan ook voor die
andere parken moeten kunnen. Dus dat bedoelen wij met integraal: kijk dan niet alleen
naar dat Weizigtpark; we hebben dat in al die andere parken ook. Wat ons betreft, het
gaat over de kansen van het stationsgebied, maar het gaat eigenlijk toch ook, als je kijkt
naar de manier waarop wij met wethouder Sleeking eigenlijk meegenomen zijn in de
manier waarop die hele Spuiboulevard werd aangepakt, ook de noodzaak, nou, dat
hebben wij in ieder geval vanuit D66 als prettig ervaren. Je zit ook op dat moment aan
de voorkant van het proces en met alles wat er nu opgehaald is, denken wij dat het nu
ook tijd wordt voor een voorkant van een proces en dan niet op de wijze zoals u dat dan
ziet, maar wij denken dat het nu echt tijd wordt voor een startnotitie.
Raadsinformatiebrieven is mooi, maar nu een startnotitie richting een gebiedsvisie en wat
ons betreft zou dit gebied zich lenen om nu al als proeftuin voor de omgevingswet mee te
gaan doen. Dat zou kansen bieden. Je krijgt ook hulp van mensen die daar al in
gespecialiseerd zijn. En wat ik toch nog even kwijt wil, ook op basis van alles wat er in
die stukken staat: ik krijg toch een beetje het idee dat alles wat wij de afgelopen jaren
bij dat stationsgebied opgeknapt hebben, met heel veel geld, dat het toch een beetje niet
datgene heeft opgeleverd wat eigenlijk nodig is. Want als ik die foto's zie met hoge
obstakels, die buitenruimte is niet goed, de verblijfsduur is niet wat we willen, nou, dan
is het wel van belang denk ik om daar met elkaar goed over te praten. Want stel dat het
nodig is dat er een stuk van die buitenruimte alweer moet worden weggehaald, een
stukje desinvestering, nou, oké. Maar laten we nu dan proberen om de fouten die dan in
het verleden zijn gemaakt, om daar dan mee te stoppen en te zeggen: wat we gaan doen
en wat ons betreft de infrastructuur, het verkeer als eerste prioriteit, want dat kun je
maar één keer goed doen, anders hoeft het niet meer en dan vervolgens verder gaan in
die gebiedsvisie.
De voorzitter De heer De Looze.
De heer De Looze Ja, dank u wel, voorzitter. Het is wat de CU/SGP betreft heel goed dat
die zuidzijde van het station zo snel mogelijk aangepakt wordt. Er moet goed over
nagedacht worden, maar het is wel nodig. Over sociale veiligheid gesproken: ik ben zelf
ooit met mijn domme hoofd in een vechtpartij gesprongen in dat park, op een
zomeravond. Er gebeuren best wel eens gekke dingen en het kan gewoon beter, maar de
CU/SGP denkt dat het wel belangrijk is om een zorgvuldig traject in te gaan waarin we
goed van te voren nadenken en waarin de raad ook goed betrokken wordt bij
verschillende scenario's. Dit plan hebben we bij enkele concrete punten wat
aanmerkingen. Als eerste punt: de fietstunnel, dat is op zich een goed idee, alleen
vragen wij ons af of een traverse niet een nadeel kan veroorzaken omdat het gewoon
veel langer duurt om lopend op het perron te komen. Dus wellicht dat öf de bestaande
tunnels beter gemaakt kunnen worden, öf dat we de tunnel breder kunnen maken of
twee tunnels kunnen maken, omdat traverses gewoon de bereikbaarheid moeilijker
maken. Als tweede punt hebben we dat het huidige park ook veel kwaliteiten heeft zoals,
ook al genoemd, het Weizigt, het Duurzaamheidscentrum en andere zaken. De vijver,
vinden wij, de huidige vijver is ook mooi. Dus die bestaande dingen, die moeten wat ons
betreft behouden blijven en in die zin vinden wij het Valkenberg park in Breda ook een
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heel mooi voorbeeld van een bestaande structuur behouden en nog beter maken. In het
plan wordt het park nu best wel functioneel beschreven en als je ook die tekening ziet,
dan verdwijnt er ook best veel groen omdat er heel veel andere dingen bij komen. Het
moet ook mooi blijven. En als laatste hadden wij ook over de kano's en dat soort ideeën.
Ja, kanoën zou ik in de Biesbosch doen. Ja, nog één wel serieus punt: de tekst over
vastgoed en studentenhuisvesting, dat kwam bij ons ook best wel - het is natuurlijk ook
een brainstorm, maar dat kwam bij ons ook wel uit de lucht vallen. Dat is wel erg
summier. Daarbij moet ook nagedacht worden, als laatste punt, over de horeca of daar
wel voldoende markt voor is. Aan de andere kant hebben we ook gezien dat de
evenementen in het park wel goed lopen, ook al zijn er ook wel nadelen met geluid en
dat soort dingen. Dus dat zijn even gewoon wat denkrichtingen van onze kant.
De voorzitter Dan kijk ik heel even rond, maar dan stel ik voor dat de wethouder hier
op reageert, ook kort en bondig, want we hebben nog een ander agendapunt.
Wethouder Van der Linden Dank voor de reacties en dank ook voor - ik duid het dan
toch maar eventjes - voor de positieve feedback. Een aantal opmerkingen gaat heel erg
in op: hoe gaan we dingen realiseren en ik heb heel goed opgelet: niemand van u heeft
'ja, maar' gezegd en dat was ook het gevoel wat ik had bij die gesprekken, die
alliantiegesprekken. Je kunt op heel veel ideeën en suggesties zeggen 'ja, maar dat kan
natuurlijk niet' of 'ja, maar dat kost natuurlijk veel te veel geld' of 'ja, maar dat hebben
we nooit gedaan' of 'ja, maar dat hebben we al een keer geprobeerd' enzovoorts. Het
mooie is dat er nu heel veel ideeën liggen waar je iets mee kan. Je kunt ze niet morgen
uitvoeren. Een aantal wel. Een aantal gaan we op korte termijn echt wel verder proberen
te organiseren. Dat gaat om fietsenstalling; fietsparkeren is een thema wat in elke stad
speelt met een station. Daar hebben we zelf middelen voor beschikbaar. De Provincie
gaat daar ook middelen bij leggen op het moment dat we ook in beeld zijn voor
Rijksfinanciën. Op dit moment is het potje leeg, maar er komt zoals u sommigen van u
wel weten, ook weer een nieuw kabinet en dat zal zeker ook rond dit thema weer
middelen ter beschikking stellen. Park geldt hetzelfde voor, gaan we ook concreet mee
aan de slag, ook met de andere parken en aan de andere kant van het spectrum zit dan:
ja, wat ga je op middellange termijn doen met al die andere suggesties? Met die
interwijkverbinding, met de traverse, met de functie van het gebouw. Functie van het
gebouw zit deels echt op de middellange termijn, maar we hebben ook het gesprek wel
gehad met NS van: kijk eens, wat willen jullie nou met dit pand? Ze hebben 400
stationsgebouwen. Nou, dit is heus geen top 3 gebouw in Nederland, dat snappen we ook
wel, maar dit is wel een oud pand. Het heeft door de tijd heen heel veel
functieveranderingen gehad en als je er nu rondloopt, dat zegt de NS zelf ook: we halen
er niet uit wat er in zit. Een stationsgebouw ontwikkelen is ook best altijd een beetje
lastig, want niet alles kan er, maar er kan veel meer dan wat er nu gebeurt. Nou, op
sommige dingen zullen we op korte termijn actie nemen, anderen wat meer uitwerken op
langere termijn, maar we nemen dit wel steeds onder de arm mee, in alle gesprekken die
we met partijen in het gebied hebben en zeker met NS. Misschien nog één en dat was
geen 'ja, maar' vraag, maar wel één vraag van: ja, hebben we dan dingen fout gedaan
eigenlijk? Zo duid ik de vraag eventjes van de heer Tiebosch. Ik denk wat aan de
voorkant gebeurd is, dat ligt er goed bij. Daar is heel veel geïnvesteerd, dat functioneert
ook goed. Op een gegeven moment, als je aan de zuidkant verder bent en je hebt de
plek weer meer functie gegeven en je bent ook verder met de Spuiboulevard wat een
enorme belangrijke gebiedsdrager is, de komende jaren, als je de stad verder wil helpen,
dan is het ook mooi om te bedenken: hoe kan het station dat gebied helpen en de
Spuiboulevard het station? Nou, dan komen er vast ook nog meer ideeën los, maar onze
eerste inzet zal nu op de zuidkant zijn. Omwille van de tijd beperk ik me hier even toe.
De voorzitter Ik heb nog wel één onderwerp waar u ook nog even iets over moet
zeggen. Dat zal ik zo zeggen, maar mevrouw Van den Bergh en dan mevrouw Edenburg,
kort. Mevrouw Van den Bergh.
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Mevrouw Van den Bergh Ja, want volgens mij moet iedereen toch even kunnen
reageren? Tenzij het allemaal dubbelingen zijn.
De voorzitter Ik heb net gezegd: iedereen - het staat vrij. Maar ik ga niet hengelen om
reacties, dus u kunt een vraag stellen.
Mevrouw Van den Bergh Nou, het is niet zozeer, maar ook even wat meegeven en
inderdaad, ook een vraag zit er tussen. Voor ons is het inderdaad: wij vinden het prima
en geweldig dat die zuidkant wordt opgeknapt, dat is hard nodig. Wij vinden ook dat de
focus moet liggen op dat wij meer intercity treinen weer krijgen, dus dat het gewoon heel
erg aantrekkend is en de veiligheid van het park. En wat ons betreft hoort die horeca er
wel degelijk bij en betere verlichting. Wij zijn ook zeer benieuwd naar hoe die verbinding
er uit komt zien, want dat tunneltje, begrijp ik, komt apart en op een andere manier ga
je dan naar de perrons, maar goed, dat zien we allemaal wel. Daar zijn we zeer
belangstellend naar, want het is heel goed datje rechtstreeks vanuit Krispijn en
andersom naar de stad kan gaan. Wat wij nog even willen opmerken is: wij hebben via
via gehoord dat de gevaarlijke stoffen treinen wel degelijk op den duur door een tunnel
kunnen gaan en dat er ook vanuit het Rijk gelden beschikbaar komen. Klopt dat? Want
het zou natuurlijk voor ons station ook heel goed zijn als dat uiteindelijk gebeurt, maar
heeft u dat ook gehoord?
De voorzitter Mevrouw Edenburg, ik stel wel voor, het is een hele interessante vraag,
maar om niet uitvoerig te gaan discussiëren over gevaarlijke stoffen. Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Allereerst ook bedankt voor de mooie stukken en de goede
samenwerking ook met allerlei partijen. Nu de jongerenraad er ook is: misschien dat
deze toch ook er bij betrokken kan gaan worden, want hun enquête sluit dus ook
inderdaad erg goed aan op de leefbaarheid in het gebied en de veiligheid. Wat wij nog
eventjes aan willen geven is dat de verkeerskundige problemen, die moeten eigenlijk als
eerste toch bekeken worden, wil je verder kunnen gaan met plannen. Want ook aan de
zuidzijde en aan de noordkant, daar hebben we problemen als we naar de 30 kilometer
toe willen. En de parkeerproblemen naar aanleiding van dus de andere brief van Krispijn;
dan vind ik dat daar toch ook heel goed naar gekeken moet worden. Dus begin nou eerst
met een goed verkeersplan en kom dan verder en ga dan met de overige mooie ideeën
door en durf te doen.
De voorzitter De heer Vroon heeft ook nog een opmerking.
De heer Vroon Ja, ik had nog even een vraag. Bij de aanleunwoningen, wordt dat ook
betrokken met de paden bij het park? Want die zie ik nu niet doorgetrokken zijn, maar
die zijn er natuurlijk wel. Ik weet niet of dat in het nieuwe plan ook van toepassing is?
De voorzitter De heer Seme.
De heer Seme Heel kort. Ik wil ook heel erg bedanken voor wat er allemaal neergezet is.
Ik weet dat ik vier, vijfjaren terug met de ambtelijke organisatie ben wezen praten over
mogelijk een paviljoen of zo'n theehuisje daar in het park, dus ik ben blij dat het nu toch
ter sprake is om zoiets neer te zetten. Vooral met de recreatieve stukken, wat eigenlijk
heel mooi past bij het Weizigtpark. Er moet nog heel wat natuurlijk gebeuren om dingen,
een vervolgactie, vooral één en twee in gang te zetten en de parkeerproblematiek
natuurlijk aan de zuidkant, dat vraagt onze aandacht. Ik weet niet of de ondergrondse
parkeergarage zoals D66 het voorstelt, of dat de oplossing is op korte termijn, maar er
moet wel wat gebeuren natuurlijk, omdat er door de forensen heel wat overlast of
problematiek gezien worden door de bewoners daar. U bent wel in gesprek met het
buurtcomité, begrijp ik en dat moet wel blijven gebeuren. Wat we zien is ook dat het
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gesprek met die mensen tevredenheid met zich meebrengt, dus vooral die communicatie
moet blijven voor ons.
De voorzitter Dank. Dan zag ik nog mevrouw Van der Vorm en dan de heer Van der
Net. U had ik eerder gezien en dames gaan voor.
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter, dank u wel. Niet zozeer een vraag richting de
wethouder, maar wel een beetje een opmerking van onze kant. Toen ik de stukken las,
het is vanuit breed perspectief ingestoken en af en toe bekruipt me een beetje het idee
dat we vanaf het Weizigtpark tot en met Bagijnhof weer moeten gaan verbouwen. Wat
ons betreft: prima datje het in een integraal perspectief bekijkt, maar we willen er wel
een beetje voor waken dat we verzanden in een enorm project terwijl wat ons betreft
echt de focus zou moeten liggen op de onveiligheid aan de achterkant en de
wateroverlast in het park. Daar laat ik het even bij.
De voorzitter De heer Van der Net met een maiden speech denk ik, in deze commissie
althans.
De heer Van der Net Maiden speech. U legt wel de druk op me op dit moment, meneer
de voorzitter.
De voorzitter Ik weet dat u daar mee om kan gaan.
De heer Van der Net Ik hoop dat ik uw vertrouwen heb wat dat betreft. Eventjes in het
kort, de opmerking inderdaad van mevrouw Van der Vorm: de veiligheid, dat is het
belangrijkste voor ons op dit moment en ook de fietsenstalling, dat dat probleem niet
wordt vertraagd door alle grootse plannen die hier worden gepresenteerd. Waarvan wij
niet zeggen dat we het niet zien zitten, alleen, wij vinden wel eventjes dat het primair
inderdaad is: veiligheid en de fietsenstalling aan de achterkant. Dat was hem.
De voorzitter Dank. Er zijn een aantal feitelijke vragen gesteld, dus ik kijk even naar de
wethouder. Ik zou het ook wel fijn vinden als u - zowel de heer Tiebosch als de heer De
Looze hebben nog gevraagd: hoe gaan we hier nu verder, er is om een startnotitie
gevraagd, betrokkenheid van de raad, dat u daar nog een aantal dingen over zegt.
Wethouder Van der Linden Dank u wel. Misschien even eerst ingaan op die vraag. Kijk,
in de rib staat dat u wordt meegenomen in de vier tussentijdse rapportages. Er zit
natuurlijk een beetje ritmeverschil tussen de hele concrete dingen die u noemt:
fietsparkeren, veiligheid, park, nou, dat zijn echt concrete dingen en hoe je met dit soort
hele prachtige plaatjes, mooi, wat we tussen vijf en tien jaar na nu gaan zien of niet, hoe
je daar over verder gaat. Ik kan geen harde knip maken, maar ik denk dat de concrete
acties waar we echt snel van denken, daar hebben we geld voor, daar zien we een
oplossing en dat willen we doen, dat doen we via de reguliere manier, denk ik. Als wij
vanaf nu deze ideeën gaan uitwerken in een plan voor het gebied, ja, dan moet daar een
startnotitie bij in de vorm van een gebiedsvisie of een andere manier, om het formele
gesprek te starten. Dus dat ben ik met u eens en dat gaan we dan ook op die manier
doen. Misschien nog concreet: het ging om een fietsenstalling, hè? Niet om het
ondergronds parkeren voor autoverkeer, maar die kelder gebruiken voor fietsenstalling,
dat zou zeker een suggestie zijn.
De heer Tiebosch Een ondergrondse fietsenstalling.
Wethouder Van der Linden Nou ja, het gebruik van die kelder, dat zou kunnen. Alleen,
we moeten even goed kijken naar hoe we het verder inrichten.
De heer Van der Net Voorzitter?
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De voorzitter De heer Van der Net.
De heer Van der Net Ja, het bevalt zo goed. Ik hoor de wethouder zeggen: ja, ik kan
geen harde knip maken. Nou, volgens mij is dat best mogelijk. Volgens mij hoor ik hier
toch wel dat het belang van de veiligheid en de fietsenstalling toch zeer belangrijk is. Dus
ik zou die knip wel willen maken op dat punt.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Nou, die drie dingen zijn hard en daar verwacht u denk ik
niet dat we over tien jaar met iets komen; dat moet gewoon snel. Ik kan me voorstellen
dat sommige dingen die nu in dat schetsmatige plaatje voor over vijf tot tien jaar zitten,
dat die ook sneller gaan. Dus deze drie dingen, daar gaan we gewoon snel mee aan de
slag en misschien komt er nog wel wat bij.
De voorzitter En deze drie is, fietser, verlichting en veiligheid?
Wethouder Van der Linden Fietsparkeren, sociale veiligheid en het park, water.
De voorzitter De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch D66 wil toch ook graag met alles wat er nu ligt rondom opmerkingen
over eventueel autoluw of 30 kilometer of dat soort zaken: die infrastructuur moet
duidelijk zijn. En wat ons betreft, er is nu te weinig tijd, want het volgende onderwerp
staat er weer, dan overweeg ik gewoon nog een motie in de raad. Dan kunnen we het
over dit onderwerp nog even hebben.
Mevrouw Edenburg Voorzitter? Ik zou het ook erg fijn vinden als fiets en
fietsenstallingen ook wel in een wat groter plan neergelegd wordt, want het zou een
beetje onzin zijn om het nu te repareren, min of meer en later met een prachtig plan te
komen. Dus daar moet wel op gelet worden.
De voorzitter De wethouder, afsluitend.
Wethouder Van der Linden Ja, eens. Laatste opmerking is natuurlijk heel terecht. Je
gaat niet nu een mooi fietsenstallinkje doen waarvan je over zes jaar denkt: hé, dat
moet 20 meter naar rechts of naar links. Dus dan is er toch de connectie tussen wat je
nu van plan bent en wat je over een paar jaar wil. We praten binnenkort nog over en dat
is dan richting de heer Tiebosch, over de Koersnota van het mobiliteitsplan en die heb ik
nu eind eerste kwartaal toegezegd en dat lijkt ook gewoon te gaan lukken, dus daar
kunnen we het ook in meenemen. Maar dat geef ik gewoon ter overweging mee.
Voorzitter, misschien mag de heer Van Uum nog twee zinnen zeggen over het concept
Stedenbaan, want dat was de aanleiding en de start.
De heer Van Uum Misschien nog even over het fenomeen alliantie. Ik zou u eigenlijk als
gemeente willen oproepen om datgene wat we het afgelopen jaar informeel hebben
ontwikkeld met al deze partijen, wat niet alleen maar een verzameling van ideeën is,
maar ook gedeelde ideeën zijn, dus er is een breed draagvlak bij die partijen die hier aan
meegewerkt hebben. In een jaar tijd is dit opgebouwd, in ieder geval in zijn
ideeënontwikkeling en het zou mooi zijn en dat is eigenlijk ook de doelstelling van
Stedenbaan, om met een informele samenwerking gewoon te starten, waarbij de
gemeente het heft in handen neemt om datgene wat er moet gebeuren in formele zin
verder in procedure en in formele plannen te vertalen en daar ook geld voor te
reserveren. Dus ik hoop ook dat de alliantie op zichzelf in stand blijft en in de verdere
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plannen ontwikkeling zeg maar ook dezelfde partijen weer recht van spreken krijgen in
de verdere formalisering van dit soort plannen.
Mevrouw Edenburg Voorzitter, graag met de jongerenraad erbij.
De voorzitter Dat is genoteerd. De heer Tiebosch nog een laatste opmerking.
De heer Tiebosch Ja, even één reactie dan ook, kort. Als u zich verdiept heeft en de
situatie rondom Dordrecht hoe dat hier allemaal is gegaan met het verlies aan intercity
treinen, dan begrijpt u misschien mijn opmerking over integraal perspectief. Niet alleen
met NS-stations maar vooral ook met NS als het gaat over: prachtig station dadelijk,
maar wat rijdt er en wat stopt er?
De voorzitter Dank. Dan komen we bij de vraag wat we verder met dit stuk doen. Kan
het voor kennisgeving naar de raad? Ik zie in ieder geval zowel geen instemming als ook
weer geen tegensputteren, dus ik ga er maar even vanuit dat dat oké is, met de
opmerking die de heer Tiebosch heeft gemaakt, die is genoteerd. Dank. Dan sluiten wij
agendapunt 6 en 7 af.
8. EVALUATIE ROTONDE GROENEZOOM (1858988)
De voorzitter Gaan wij naar het laatste inhoudelijke agendapunt van deze avond,
agendapunt 8. Evaluatie rotonde Groenezoom. Dit onderwerp is op verzoek van de fractie
BVD en de PvdA geagendeerd, dus ik stel ook voor dat ik hen het woord daarbij geef. De
heer Groeneweg, schat ik zo. U heeft het woord.
De heer Groeneweg Voorzitter, dank u wel. Ja, de Groenezoom, een tumultueus dossier
ten tijde van de besluitvorming. Diverse onderzoeken op dat moment, waar de BVDfractie voorstander was van een ongelijkvloerse variant waarbij het fiets- en het
autoverkeer gescheiden werd. Er is op dat moment de nodige invloed door de
Fietsersbond, alias Stichting AAP, de anti auto partij, ja, zijn wij toch van wat adviezen
voorzien en is toch een meerderheid van de raad in basis achter die adviezen
aangehobbeld. We zien een evaluatie en we verbazen ons wel wat over die evaluatie. Er
staan toch wat kwalitatieve uitspraken in als: "Over het algemeen wordt de rotonde als
veiliger ervaren". Ja, wij kunnen eigenlijk niet heel weinig met zo'n zinnetje, kijkend ook
naar de uiterst summiere onderbouwing en vervolgens kijkend naar de daadwerkelijke
situatie. Wij zijn ook van mening dat kijkend naar het efficiënt uitgeven van belastinggeld
we hier eigenlijk gewoon, we durven wel te zeggen, vijf ton over de balk hebben
gesmeten. Alle onderzoeken destijds zeiden ook: de snelheid van de fiets, ja, stichting
AAP, sorry, de snelheid van de fiets, niet de snelheid van de auto, die veroorzaakt de ...
De voorzitter Meneer Groeneweg, ik vind niet dat stichting AAP, dat u dat moet
herhalen. U heeft het één keer gezegd, daar heb ik niets van gezegd, maar nu grijp ik
wel even in. Het is gewoon de Fietsersbond.
De heer Groeneweg Voorzitter, ik ga over mijn eigen woorden, dus als ik dat wil
herhalen doe ik dat. Volgens mij ga ik over mijn woorden en niet u.
De voorzitter Dat klopt, maar ik kan er wel een opmerking over maken.
De heer Groeneweg Uiteraard. Waarvan akte. Dus de slinger van de fiets, dat hadden
we eigenlijk als enige hoeven doen. Kijken we exorbitante kosten voor het effect wat het
heeft opgeleverd, waarbij de wijzigingen aan de rotonde gewoon echt - het is dicht
geweest. Ik was zelf op vakantie. Het ging weer open en ik kreeg één van mijn buren,
die had dat gelezen en die zegt, ja, wat is er nu eigenlijk op die rotonde gewijzigd voor
die 500.000 euro? Uiteraard was ik weg, dus ik zei, nou, ik heb geen idee, maar het
moest heel veel veiliger worden. Ik denk dat het illustratief is, ook kijkend naar de
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recente discussies, dat de veiligheid vrijwel nihil is verbeterd; misschien met uitzondering
van de knik in het fietspad vanaf de Noordendijk. Wij zouden dan ook echt willen vragen:
ja, die ongelijkvloerse variant, daar gaan we waarschijnlijk nu ook de handen niet voor
op elkaar krijgen. Bovendien zal dat geld er nu inmiddels niet meer zijn, maar ja, gewoon
kijkend naar de cijfers in de rapporten die nu, uiteraard naast de summiere - ja, sorry,
wethouder, maar ja, wat moet ik met zo'n evaluatie op twee kantjes die eigenlijk niks
zegt, anders dan wat goedpraterij van het inefficiënt uitgeven van 500.000 euro - zouden
wij toch nog wel willen kijken en dan zijn het maar lapmaatregelen, want dat
onderkennen wij helaas wel, doordat niet voor die ongelijkvloerse variant is gekozen, om
toch nog eens te kijken hoe we die veiligheid kunnen verbeteren. Misschien toch met die
lampjes. Er werd toen ook vanuit allerlei partijen, volgens mij ook de Fietsersbond, dan
even in uw woorden voorzitter, gezegd: dat is allemaal niks in Papendrecht. Ja, ik rij daar
regelmatig als ik naar PKC ga, op de dag, 's avonds, of als ik naar de tennishal ga daar,
ja en ik moet zeggen dat die lampjes best behoorlijk opvallen. Dus. Maar dat was toen
een maatregel die we niet nodig vonden of zo, of die niet in de adviezen stond. Misschien
hadden we beter de kronkel kunnen leggen en de lampjes en moeten wij hier dan soms
maar als amateurdeskundigen gewoon onze besluiten nemen in plaats van naar stichting
AAP, voorzitter, ik herhaal hem toch, luisteren. Voor zover even.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Ja voorzitter, verkeer houdt nou eenmaal de gemoederen
bezig en zeker de inrichting van rotondes. Want het is niet de enige rotonde die af en toe
ter discussie staat en ik denk, we hebben toen die investering gedaan. Wij als PvdA
hebben ook gewoon gekozen voor de inrichting zoals die nu is en je kan ook het
standpunt hebben van: je moet kijken wat er nog te verbeteren is en al gaandeweg kom
je tot verbeteringen; althans, zo zitten wij er nog steeds in. Wij hebben ook al eerder
geopperd, wat u net ook zei, over lichtjes in het wegdek, bij fietsers en bij
oversteekplaatsen en als je dat goed doet, dat valt in ieder geval veel meer op. Er is
natuurlijk daar veel verkeer van scholieren, veel fietsers, maar wij denken toch dat we
moeten kijken van: hoe kan het verbeterd worden. Eerst zei u, nou, daar is geen geld
meer voor, maar ik denk toch, als het toch weer bijdraagt aan verdere veiligheid, dan
moeten we dat doen, dan moeten we daar ook voor openstaan. En bijvoorbeeld, het is
een keer in de krant geopperd, stoplichten bij de oversteek Chico Mendesring. Dat is door
een moeder geopperd. En ik zou ook zeggen, betrek ook, als we nu toch weer even
kijken van, nou, hoe kunnen we dat toch weer verbeteren, want steeds die bijnaongelukken en aanrijdingen - dat moeten we zoveel mogelijk uitsluiten. Betrek weer de
bewoners erbij. Er is ook een keer een initiatief geweest in de Stadspolder dat mensen
met ontwerpen waren gekomen voor deze rotonde. Betrek bewoners, ouders, zeker
moeders met kinderen, betrek die erbij om toch nog tot een optimale veiligheid te
komen. Wij gaan ervan uit dat dat nog mogelijk is bij deze rotonde en we willen toch
even kijken wat daar nog uitkomt.
De heer Groeneweg Voorzitter? Ik heb een vraag voor mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh, hoe kunt u nu, als u de onderzoeken kent, gewoon nog spreken
- want eigenlijk nept u, naar mijn mening, dan gewoon de bewoners, zeg maar - van een
optimale veiligheid? Eerst begint u al met iets wat volgens mij feitelijk niet klopt. U zegt,
het is op meerdere rotondes druk. Nou, dat bevestig ik wel, maar kijk je naar de cijfers:
destijds was er gewoon een indicator, oplopend tot de 100, waarbij je bij de 100 heel erg
op moest letten, waar je bij 80 al scherp moest zijn, waarbij dit de enige rotonde is die
het getalletje 98 of iets dergelijks had. Dus uw start van: we hebben meerdere rotondes
en daarmee dus deze rotonde vergelijken met andere rotondes is cijfermatig gewoon
onjuist. Wij gaan met u mee als u zegt, wij willen er alles aan doen om de veiligheid te
verbeteren en wij willen een optimale situatie, maar dan begrijp ik uw standpunt niet dat
u niet mee wilde gaan in die ongelijkvloerse variant. Hoe kunt u nu spreken van een
optimale oplossing? Ik zou dan toch, ja, wij willen er dan ook geld aan uitgeven, maar
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laten we dan wel reëel zijn naar de inwoners dat het toch wel lapmaatregelen zijn, en
niet meer dan dat.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Dat ben ik niet helemaal met u eens. Kijk, ik vind dat wat we
nog kunnen verbeteren, moeten doen en trouwens ook die rotonde bij de Toulonselaan
die nu ook weer aangepakt kan worden - je kan zeggen van ja, dat is ook allemaal
weggegooid geld, dat hadden we allemaal niet zo moeten doen. Maar dan denk ik, ja,
nou de situatie is nu eenmaal zo en er is ook gelijk vanaf het begin daarover geklaagd,
maar dat wordt nu ook aangepakt. Ik vind dat we dat nu ook moeten doen en trouwens
met allerlei knelpunten in de stad. Die moeten we aanpakken en die moeten we
verbeteren en wat ons betreft: wij denken dat het nog kan. De voorstellen die we net
gedaan hebben, daar wil ik jullie reactie op en ook zeker van de wethouder en ik vind dat
we daar dus niet mee moeten wachten, maar dat we dat zo snel mogelijk moeten doen.
En betrek de bewoners en de ouders en de jongeren en wat mij betreft ook de
automobilisten.
De voorzitter De heer Frantzen had een vraag.
De heer Frantzen Destijds heeft de SP al gezegd dat wanneer de ingang van de scholen
aan de Noordendijkzijde afgesloten zouden worden en de leerlingen alleen nog via de
achterzijde MAVO Stek en het Wellant college zou kunnen bereiken, wat mogelijk is, want
ik ken de gebouwen goed, dat daarmee al een derde van het risico op ongevallen zou
afnemen. Dat scheelt namelijk één kruising van de rotonde. Daar is niks mee gedaan en
het is een vrij makkelijke, kosteloze oplossing. Het is een kwestie van twee hangsloten.
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter Eén moment.
De heer Frantzen Naar mijn idee hebben we geen vijf ton verkwist, maar 4,5 miljoen
uitgespaard en als daar eventueel nog 10.000, 20.000, 30.000 euro uitgegeven zou
moeten worden aan lichtjes, dan komen we al een heel eind in de buurt en zo staan wij
er in.
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Als we dan toch over concrete maatregelen en met wat ideeën nog
spuien, dan wil ik er ook wel - ik bedoel, we hebben een hele kaartenbak van mensen die
aan het werk moeten. Ik denk juist dat die oversteek, de jonge scholieren die daar
oversteken op de plek waar u dan iedereen wil over laten steken, dus stel: je sluit af, of
je probeert dat veiliger te maken, nou, dan opper ik misschien ook om die kaartenbak
eens leeg te halen en als tegenprestatie voor de uitkering daar bij toerbeurt klaar-overs
neer te gaan zetten, misschien wel op beide punten.
De voorzitter Ik kijk even de commissie rond, anders gaan we naar de wethouder. De
heer Frantzen.
De heer Frantzen Vroeger werd dat gewoon door de ouders geregeld. Waarom moet
daar een kaartenbak voor open?
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter Ja, u mag één keer reageren, maar we gaan niet een discussie hebben,
nu, over mensen die in een uitkeringssituatie zitten.
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De heer Groeneweg Ik weet dat u wilt dat die kaartenbakmensen liever gewoon lekker
in hun bed blijven liggen, maar ik heb liever dat ze gewoon wat doen. Ik denk ook dat
dat veel beter is voor die mensen, dat ze zich daar veel beter bij voelen.
De heer Frantzen Naar mijn idee is dit totaal irrelevant met dit onderwerp.
De voorzitter Daarom stel ik voor dat mevrouw Mous haar woordvoering doet.
Mevrouw Mous Ja voorzitter, dank u wel. Eind 2014 hebben wij unaniem ingestemd als
raad met dit voorstel. Daarmee zijn ook twee andere rotondes aangepakt kunnen worden
waar ook dodelijke ongevallen zijn gebeurd, dus die zijn nu ook aangepakt en wij zijn
heel blij met de aanpassingen. Als het onvoldoende is, dan willen we graag dat de
wethouder kijkt wat er gedaan kan worden om te verbeteren. Maar de aanpassingen zijn
in 2015 gedaan en half 2016 ben ik bij een evaluatie geweest die in het Wellantcollege is
gehouden; ik denk dat u daar ook bij was. Daar hebben we gezien politiebeelden waar
dus alle bewegingen gefilmd zijn, dat mensen dus, doordat de rotonde veel kleiner
geworden is, dat daardoor de vaart heel erg uit de bewegingen van de auto's is gegaan.
Dus mensen kunnen minder hard rijden op de rotonde en kijken daardoor beter uit. Ik
weet niet hoe meneer Groeneweg aan het punt van 96 komt. Zijn dat ongelukken, 96
ongelukken?
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Ik zal u de linkjes anders gaan sturen naar de onderzoeken, maar
de vaart van de auto was niet de oorzaak van de ongelukken. En in diezelfde rapporten,
maar daar wil ik u ook het linkje van sturen, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd,
zeg ik, meestal lepel ik alle cijfers op, maar in dit geval niet, maar er is een soort
indicator van of kruisend verkeer of, een soort veiligheidsindicator die zegt: bij plus 80
moetje al op gaan letten, misschien dat de ambtelijke ondersteuning het nog wel direct
paraat heeft en dit is echt by far gewoon richting de 100. Het is volgens mij 98 of iets
dergelijks, als indicator, zeg maar, van risico's.
De voorzitter Mevrouw Mous.
Mevrouw Mous Nou, ik weet niet welke indicator dat dan was, maar wij hebben dus in
eerder in stukken gelezen dat er rond de 60 ongelukken waren en dat zijn er nu echt
heel veel minder. Daarmee bagatelliseren we niet de ongelukken die wel gebeuren. Op
de Hugo de Grootlaan is ook weer pas een ongeluk gebeurd, op de Nassaulaan. Dus we
moeten inderdaad met de middelen die we daarvoor hebben of die we daar voor vrij
willen maken, zorgen dat fietsers in Dordrecht zo veilig mogelijk over kunnen steken en
daar moeten we gewoon alles aan doen en ja, we willen inderdaad ook graag van de
wethouder horen hoe hij hier naar kijkt.
De voorzitter Dank. De heer De Looze nog, maar ik wil ook richting de wethouder,
dus.... u heeft het woord.
De heer De Looze Ja, dank u wel voor het woord. De rotonde aan de Groenezoom is een
kwetsbare rotonde. Er staat elke ochtend ook file en heel veel fietsers en er moet
gewoon een zo optimaal mogelijke veiligheidssituatie zijn met de middelen die we
hebben. Het is ook niet de enige rotonde of het enige kruispunt in Dordrecht wat onveilig
is. We hebben een lijstje gekregen, ook; ja, het is altijd goochelen met getallen. Hij staat
wel in de top 5 als je kijkt naar het totaal aantal ongevallen, maar er zijn ook andere
kruispunten waar ook heel veel ongelukken gebeuren. Dus we moeten ook niet alleen
focussen op deze plek, maar er staan wel elke ochtend, tenminste ik sta er ook in
tegenwoordig, files. Ja, als je gewoon tien minuten of vijf minuten voor een rotonde
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staat, dat is niet iets waar je blij van wordt. Dus we moeten hier wel opletten om gewoon
goed deze rotonde optimaal gebruiken qua veiligheid, maar ook qua doorstroming.
De voorzitter Dank. Ik stel voor dat we naar de beantwoording van de wethouder gaan.
Wethouder Van der Linden Ja, er zijn niet heel veel concrete vragen gesteld. Misschien
eerst even een paar constateringen en dan toch een antwoord op een paar vragen.
Allereerst: door het besluit wat genomen is, hebben we een aantal plekken kunnen
aanpakken. Naast Groenezoom ook twee plekken. Hugo de Groot is een keer een
verkeersdode gevallen, die hebben we kunnen aanpakken. Karei Doorman, daar zijn ook
een aantal keren ongevallen en bijna-ongevallen geweest. Daar hebben we ook een
bewonersenquête overhandigd gekregen, twee of drie jaar geleden, met 600
handtekeningen erin. Die plekken zijn ook aangepakt. Dat is het eerste. Het tweede: hoe
veilig is nou die Groenezoom rotonde en hoe veilig is die geworden? De heer Groeneweg
heeft gelijk als hij zegt: ja, die evaluatie, wat is dat nou precies? Kijk, we hadden geen
nulmeting in de zin van bewoners gaven een 5 of een 4 en we hebben nu ook geen
éénmeting met: het is nu een 5,5 of een 6 +. Dat hebben we niet. Dus we hebben wel het
gesprek gevoerd met mensen die aanwezig waren op de bijeenkomst. Daar waren
raadsleden bij, daar waren een aantal bewoners bij, waaronder ook een aantal zeer
actieve, die ook op Twitter en andere plekken wel hun mening geven. De politie was daar
bij en ook mensen van de school die natuurlijk heel veel verkeer zien gebeuren. Er zijn
opmerkingen gemaakt, staan ook in het evaluatiestuk, over kwalitatieve verbeteringen,
gevoel, beleving. Tegelijk kunnen we zien dat er wel een aantal malen nog een ongeval
gebeurd is. Niet elk ongeval heeft te maken met een kruising tussen auto en
fietsverkeer. Ik ben er zelf ook een keer langsgereden op een moment dat iemand een
ongeval had. Het was heel glad en hij was uitgegleden en had zijn enkel gebroken. Ja,
ook dan staat er een politiewagen en een ambulance. Derde constatering. Ik merk soms
in de media, maar ook wel in het gesprek: er zijn nog een paar plekken in de wijk waar
zich ongevallen voor hebben gedaan of waar soms een gevoel voor is van, hé, gaat dit
wel goed? De laatste tijd hebben we, met name op de kruising tussen Chico Mendez en
Groenezoom natuurlijk een ongeval gehad. Dat is een rare plek voor dat soort ongevallen
omdat, we hebben heel veel kruisingen, T-splitsingen, kruisingen waar je ongeveer
hetzelfde aantal verkeersbewegingen ziet, ongeveer dezelfde soort verkeer en daar
gebeurt dat niet. Een paar keer kun je ook zeggen: aha, daarom ging het mis. Kijk, als je
om 00.15 uur 's nachts zonder licht op een fiets rijdt, dan loop je een kans op een
ongeval, dat snap ik ook wel weer en dat was dan toevallig daar. Maar een paar keer is
er ook iets gebeurd, of bijna iets gebeurd wat echt niet te verwachten was. Als we het
hebben over: waar moetje nou maatregelen nemen, dan zou ik in ieder geval daar ook
nog, los van wat we al hebben gedaan, er staan twee fietssymbolen, die hebben echt
wel, ik kom daar zelf ook twee tot vier keer per dag - in het begin zag je automobilisten
daar echt op reageren. Nou, dat gevoel is natuurlijk een beetje weg, nu, maar ik heb het
gevoel dat dat niet voldoende is. Kijk ik naar wat we nu op Groenezoom hebben gedaan
en hoe de situatie nu is en neem ik dan mee wat er allemaal gezegd is tijdens die middag
en ook wat de politie rapporteert en wat bewoners en mensen uit de school enzovoorts
zeggen, dan vind ik het geen recht doen aan de situatie nu om te zeggen van: ja, het is
sowieso lapmiddelen, watje ook nog maar doet. Ik heb als fietser het idee dat ik echt
moet afremmen en daarmee ook beter oplet. Als ik daar als automobilist kom, dan moet
ik ook opletten. Dat moest ik sowieso al, maar ik kan hem niet zo, nou ben ik geen hele
agressieve rijder, niet zo snel nemen als destijds. Dus mijn basisgevoel is wel van: ja, we
hebben echt wel iets gedaan wat nut had, wat ook door een aantal mensen wel wordt
bevestigd. Ik heb wel het idee dat we aan de Chico Mendez/Groenezoom dat we daar
echt wel meer moeten doen dan wat er nu gedaan is.
De voorzitter Dank. Dan kijk ik nog even rond en dat brengt mij eigenlijk direct tot de
vraag wat we hier verder mee doen. Mevrouw Van den Bergh, u heeft het woord.
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Mevrouw Van den Bergh Het houdt ook verband met wat u wilde vragen, want wat
gaan we er mee doen? Want de wethouder zegt: er moet eigenlijk wel wat gebeuren,
maar wij hebben niet met elkaar afgesproken van dat er iets moet gebeuren en wat er
moet gebeuren.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Ik heb gezegd, ik vind dat er iets moet gebeuren op Chico
Mendez/Groenezoom. Dus niet op de rotonde, de kruising waar nu de twee fietssymbolen
staan. Dat is een plek waar het laatste halfjaar een paar keer wat gebeurd is of bijna
gebeurd is, watje daar niet zo snel zou verwachten. Maar het is wel gebeurd. IMou, ik kan
me het gevoel wat bewoners daar uiten van hé, beetje vervelend, er gebeurt lang niet
altijd wat, maar we vinden het niet een hele fijne plek, daar zou ik meer maatregelen
willen nemen.
De voorzitter Komt u daar met informatie of een voorstel voor?
Wethouder Van der Linden We hebben naar aanleiding van twee ongevallen een
rapportage opgevraagd van de politie. Hebben we die binnen? Die is inmiddels binnen.
Daar is ook naar gekeken door mensen van verkeer en de Fietsersbond van: ja, wat kun
je nog meer verzinnen? Kijk, als iemand dan zegt: zet er maar verkeerslichten neer, wat
je dan gaat zien, omdat deze situatie meestal heel overzichtelijk en heel veilig is, dan
krijg je op een gegeven moment dat mensen zeggen, verkeerslichten - ik fiets gewoon
door, of ik rij gewoon door, want er gebeurt toch nooit wat. Dus een
verkeersregelinstallatie is op deze plek dan misschien weer niet het goede middel, maar
er zijn ook andere dingen te verzinnen. We willen die maatregelen op een rijtje zetten en
gaan nemen. Vanuit de fractie BVD is ook de suggestie gedaan van: doe iets meer aan
verlichting. Nou, we kunnen misschien een extra mast neerzetten, alleen, dat gaat wel
weer serieus geld kosten, maar daar zou ik heus wel het gesprek over aan willen gaan.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter? En ook het idee van die lichtjes in de weg?
De voorzitter De wethouder, maar ik stel wel voor dat we niet alle maatregelen
langslopen.
Wethouder Van der Linden Het idee van de lichtjes in de weg, dat is ook geopperd bij
de kruising. Het zou een optie kunnen zijn. Als je het hebt over de lichtjes in de weg bij
de Groenezoom, het gevoel wat ik dus heb en wat een aantal van u ook uit, is dat we nu
niet in een situatie zitten dat de Groenezoom maar een beetje is opgelapt en daarmee
eigenlijk niet veilig genoeg. Het blijft een drukke plek, maar alle mensen die bij de
evaluatie betrokken waren, inclusief bewoners en gebruikers hebben wel gezegd: hij is
overzichtelijker en daarmee beter te gebruiken.
De voorzitter Oké, dat brengt me wel bij de vraag: verder of niet verder? Dit is verder
geen rib of een raadsvoorstel, dus ik stel voor dat we dit hiermee dan afsluiten. Mevrouw
Van den Bergh?
Mevrouw Van den Bergh Ja, maar dan wil ik, voorzitter, wel afspreken dat u terugkomt
met een voorstel naar onze commissie, naar de raad, naar aanleiding van wat er hier
gezegd is en een inventarisatie van wat u vindt dat het nog kan verbeteren en de
suggesties die hier gedaan zijn. Want ik vind wij zitten dit niet hier voor niks te
bespreken.
De voorzitter De wethouder.
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Wethouder Van der Linden Nou, u bespreekt nooit iets voor niks, volgens mij. Wat ik nu
hoor is een aantal suggesties voor de Groenezoom, maar ik heb niet een uitspraak
gehoord: hij is niet veilig genoeg of hij is veilig genoeg.
De voorzitter U heeft volgens mij gezegd dat u een aantal maatregelen voor die
bewuste kruising zult bekijken.
Wethouder Van der Linden Daar ga ik navraag naar doen.
De voorzitter Volgens mij vraagt mevrouw Van den Bergh nu of u daarover dan de raad
wil informeren.
Wethouder Van der Linden We kunnen twee dingen doen. Of we kunnen die
maatregelen bij de kruising nemen in de verwachting dat het de goede maatregelen zijn,
gehoord een aantal mensen zoals politie, enzovoorts, ofwel u zegt: daar willen we echt
nauwer bij betrokken zijn, maar dan heeft het iets meer tijd nodig, dus daar willen we
een keer over doorpraten. Maar op zich kunnen wij die maatregelen natuurlijk zelf
nemen. Dat zullen geen supergrote maatregelen zijn, want de situatie wijst niet in de
richting van een verkeersregelinstallatie, wat heel veel geld kost, maar meer in de zin
van een aantal kleinere maatregelen zoals u net heeft besproken. Ja, en die kunnen we
ook zo financieren.
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Wij zullen in ieder geval er zelf op terugkomen, op de situatie en ik
ben toch eigenlijk wel benieuwd, misschien heeft dat in stukken gestaan en weet ik het
niet. Want als je dan naar die lampjes bijvoorbeeld kijkt, wat dat dan de kosten zijn.
Want simpelweg, ik heb gewoon geen enkel idee. Misschien is het wel heel duur,
misschien valt het mee en is dat misschien wel op beide plekken een optie. U zegt, de
borden hebben geholpen - ik vind bijvoorbeeld zelf de borden op die andere locaties, ja,
bijna in het zicht staan, om het maar zo te zeggen, dat er net iemand achter zit. Dus
daar zullen de meningen ook over verdeeld zijn. Kijkend naar, iedereen vindt de
veiligheid verbeterd: ik heb op sociale media echt niemand, op de heer Schram na, die
twittert naar mij, die zegt dat hij het verbeterd vindt. Dus ja, wat dat aangaat blijft het
subjectief en dan zou ik voorstellen, het zal een kleine moeite zijn, geef in ieder geval
eens een indicatie ook van bijvoorbeeld van die lampjes, of toch misschien nog wat
kleine maatregelen. En misschien is het heel duur, geen idee.
De voorzitter Dank, maar we moeten echt gaan afronden. Ik hoor een verzoek van de
commissie dat u in ieder geval enige informatie verstrekt. Dat lijkt me redelijk, dat u
daar dan iets over doet en verder is dit dan hiermee afgesloten. Dan komen we hiermee
aan een einde van de inhoudelijke bespreking van deze commissie. Allen hartelijk dank.
9. RONDVRAAG
De voorzitter Dat brengt mij bij de rondvraag. Ik kijk even rond. Niemand heeft iets
voor de rondvraag?
De heer Burggraaf Voorzitter.
De voorzitter Ja, de heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Bent u zich bewust van het feit...
De voorzitter Ik ben mij bewust van mijn extra taak, jazeker. Ik dacht, ik doe dat even
verder zonder microfoon.
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10. SLUITING

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 februari 2017.
De griffier,

De voorzitter,
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