Impuls Horeca Spuiboulevard
De gemeenteraad van Dordrecht, in openbare vergadering bijeen voor het bespreken van de kadernota
op 15, 27 en 28 juni 2017,
Constaterende dat:
•

in het Politiek Akkoord 2014 - 2018 de ambitie is uitgesproken om één van de beste
binnensteden van Nederland te zijn;

•

de binnenstad van Dordrecht in 2016 de prijs tweede beste binnenstad heeft gekregen;

•

uit het Toeristisch Imago Onderzoek van LaGroup blijkt dat van de twaalf gemeenten in het
onderzoek naast Utrecht alleen het toeristisch imago van Dordrecht sinds de vorige meting in
2010 is verbeterd;
dat er op het gedeelte Spuiboulevard tussen het Achterom en de Bagijnhof nieuwe initiatieven
tot stand zijn gekomen die voorzien in een horeca-behoefte (zie bijlage; AD-artikel "Treurig
stukje wordt Hotspot" dd. 24-06-2017);
dit gedeelte de intree van de stad is voor bezoekers die hun bezoek willen starten bij Entree
Dordrecht/VW;
dit gedeelte steeds vaker wordt gevonden door inwoners en bezoekers van Dordrecht om hier
iets te nuttigen;

•

•
•
•

er bij de ondernemers in dit gedeelte behoefte is aan extra terras-ruimte;

Van mening zijnde dat:
•

we trots zijn met de behaalde tweede plaats, maar dat we nog steeds moeten blijven ambiëren
om een keer de titel beste binnenstad te behalen;

•

het creëren van extra terrasruimte een impuls zal geven aan het opbloeien van dit gebied en
hiermee bijdraagt aan een levendige binnenstad;
door het creëren van extra terrasruimte over het water in dit gebied een nieuw icoon kan
ontstaan voor de binnenstad;

•
•

dit soort initiatieven een positieve bijdrage zullen leveren aan het toeristisch imago van
Dordrecht en hierdoor Dordrecht nog beter op de kaart gezet kan worden.

Verzoekt het College;
•

om de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van extra terrasruimte over het
water;

•

bij dit onderzoek de inbreng van de ondernemers en de pandeigenaren te betrekken;

•

voor de bespreking van de begroting 2018 hierover de raad te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van Beter Voor Dordt
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SPUI BOULEVARD LEEFT OP

‘Treurig’ stukje wordt hotspot
N1EUWEZAAK

Het bruist op de
Spuiboulevard.

Rotterdammer ResuJ Kazanci
opende onlangs Iktwn Food
House. oan öurger2azA m de
kiosk naast het WV-kantoor Het
gebouw stond el een hafa t|d
teeg JWe hebben ook best lang
nagedacht of we het moesten
doen*, zegt Kazanci De locatie
en de mogsi|kha«d voor een ter
ras gaven voor hem de doorslag
Sinds hal voorjaar werd de zaak
verbouwd en évreddets • het
restaurant enkele weken open
«We zitten in de proefperiode*
verlet de Rorterdamse onderne
mer H ij probeert vooral nog te
ontdekken w it de klanten het
ketst wflen Een cftng is in ieder
gewit al d adelijk g eworden JDe
salade gaat van de menukaart at
0»e wd en de mensen wiet.* Bovendwr! w i hij riet concurreren
met het wokreMaurant dat en
kele panden verder Ht en ook
salades verkoopt Dat verderop
een McOonaJcT!i at deert hem
met. „W| maken de bergers zet
en niet aan de lopende band We
hebben een unieker concept dan
een fastfoodrestaurani’ Kazanci
* n ieder gevat tevreden over de
eerste weken. Hjj verwacht dal
de o f t c a k operwtg snet volgt,
waarscht nNk begin juk «Da» zet
een klein feestje worden*

Een levenloos
stukje binnenstad
groeit uit tot een
hotspot.
Etcfce van óm Heijden
Dordrecht

Lange tijd gebeurde er we»mg op bet
« u k Spui boulevard tussen 4e lohan
de Winstraat en het Achterom. Door
het gedwongen vertrek v u De Grote
Griek tn 200» w a se m hapte eten aan
de waterkant bijna ondrnkhaar gr*
worden. J k t heeft er een ttjd g heel
treurig bij gestaan", zegt wethouder
Piet Sterking dan ook.
Het is ren wereld van verschil roet
hoe de boulevard er nu bij bgt Ver*
schillende /aken vestigden / * h tn de
leegstaande panden en zorgen voor
wat levendigheid op de rand van de
binnenstad Bij mooi weer zitten de
terrasjes tegenwoordig regelmatig vol
. Waar zit je iwg rncer de hele dag in de
zon? Dat heb je nergens anders in de
binnenstad", zegt Man o Schnrk. eige
naar van ijssalon I.tgrnwyt
Sinds enkele weken is ook d rgU /m
kiosk op de hork van het Achterom m
gebruik Het pand maakte jarenlang
deel uit van de verpauperde winkel*
strip en kreeg maar geen nieuwe be
stem m ing Kesui Kazanci knapte de
k iotk dn voorjaar op en opende er zijn
burger restaurant Urban Food Mouse
De locatie en het pand zelf gaven de
doorslag Ook de vrijheid m mogelijk
heid voor een terras spraken Kazanci
aan. „Hei is ren open locatie en in de
buurt zat nog geen burgert cru met
hetzelfde concept”

Vertrouwen
Marco Schriek van Ligcnwy» zu in
middels anderhalf jaar met zijn ijssa*
Ion aan de spuiboulevard Vanaf het

A Du Sptuboulevard
tussen het Ach
ter om en de dotten
de W etstraat Wikt
een prima plek voor
horecazaken. „Waar
zit je nog m eer de
hele dag in d e
zon?” , zegt Marco
Schriek, eigenaar
van ijssalon Eigen
wyw
IOKMSOUWD WN HOKK

begin vertrouwde hij erop dat de loca
tie zou slagen. „Ik kan het natuurlijk
niet alleen doen. nuar nu komen ook
de andere ondernemers", zegt hij
hoopvol lln niet alleen andere zaken
hebben de Spuiboulevard gevonden,
ook de klanten lijken te weten dat er
weer w z te doen ts aan de waicrkanL
„N'01 rruol liepen mensen voorbij. Nu
gebeurt het steeds vaker dat ze toch de
straat in lopen "
Ook Peter de Leeuw van wijnbar
DOK Bar & Bites ziet dat het begint te
leven aan het eind van de zogenoemde
rode loper richting de binnenstad

„W e zijn druk bezig om dit stuk inte
ressanter te maken." Volgens de van
oorsprong Dordteruar geldt dat overi
gens niet alleen voor de Sputboulrvard. „Binnen tw ee o f d r * jaar n vrd
• : J. Daar mogen w r best trots
opzijn.”

Olievlek
D e gebroeders Yildiz, die sinds een
jaar restaurant Sumac bestieren, zijn
bbj met de komst van dr andere zaken.
«Sinds DOK gaat het allemaal sneller
Het is net een olievlek" Ze kijken, net
als de buren, uit naar de bouw van wo-

kk
Binnen twee of
driejaar is veel
veranderd.
Daar mogen
we best trots

opzijn.

- Peter de Leeuw

mngrn aan de overkant van het water.
JDe potentie zrt er in. De Spuiboule
vard kan echt een hotspot worden"
Wethouder Sterking is blij dat de
horccaondernemen de «ap hebben
gem aakt „Het is begonnen tn de fohan de Winstraat mei Copenhagra en
P o n Satnrnm ctdehorccaopdeSpuihoulevard is een veel betere verbin
ding met de binnenstad ontstaan. Het
brengt weet wat leven opdat stuk."
t>e wrthoudet denkt dat de plannen
voor het ANWB-pand en het mofdUjk
auto)uw maken van de Spuiboulevard
nog meer positieve verandering bcen-

gen. „Ik hoop 4zt het gebied daar nog
aantrek kei ijker door w ordt"

Verbeterpunten
Hoewel de ondernemen positief zijn
over de locatie, hebben ze ook nog vrrbeterpuntea Zo ziet Schriek heil in
een steiger ovrr bet water en De
Leeuw hoopt op een hekwerk dat
wordt doorgetrokken Langs de hele
waterkant J .r liggen nog heef v rd
kansen, dit ts pas het brg tn W e moe
ten bijvoorbeeld nog meer eenheid
crcetm Dan gaan mensen denken dat
is echt een boulevard "

