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Motie 29

Samenvatting

Bij de behandeling van de Kadernota op 27 juni 2017 heeft u de motie 'Impuls
Horeca Spuiboulevard' aangenomen. In deze raadsinformatiebrief gaan wij nader
in op de afhandeling van motie.
U heeft verzocht in overleg te treden met ondernemers en pandeigenaren van de
Spuiboulevard om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren
van extra terrasruimte over het water.
De betrokken partijen vinden het wenselijk om de uitstraling en levendigheid op het
water ter plaatse te verbeteren. De Spuiboulevard moet het visitekaartje zijn van
de binnenstad vanaf de Johan de Wittstraat en vanaf de Spuiboulevard. De
bestaande terrasruimte is voldoende. Zij hebben geen behoefte aan extra
terrasruimte op/over het water. Wel hebben zij ideeën ter verbetering van de
uitstraling op en rond het water, maar willen hier niet financieel aan bijdragen. De
ideeën worden nader overwogen bij de herontwikkeling van de Spuiboulevard.
Tekst motie

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;

•
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• 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.

•

Antwoord

De motie heeft betrekking op de Spuiboulevard noordzijde tussen het Achterom en
de Johan de Wittstraat. In 'Intree Dordrecht is VVV en Dordrecht Marketing
gevestigd, voor veel toeristen het startpunt voor een bezoek aan Dordrecht. De
commerciële plint is inmiddels gevuld met horecazaken. Zij dragen bij aan de
levendigheid in het gebied. Er is breed positief gereageerd op deze ontwikkeling.
Op 28 augustus 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden met horecaondernemers,
een delegatie van Intree en de heer Van Pelt, eigenaar van de commerciële
ruimten, in aanwezigheid van medewerkers van Dordt Onderneemt en Stedenbouw.
Voorafgaand aan het gesprek hebben de horecaondernemers gezamenlijk
geïnventariseerd wat hun wensen voor het gebied zijn.
Terrassen over het water
In de motie wordt specifiek de mogelijkheid voor terrasruimte over het water
benoemd. De gevestigde horecaondernemers hebben echter geen behoefte aan
extra terrasruimte over of op het water. De bestaande terrasruimte is voor hen
voldoende.
Vanaf de Johan de Wittstraat is de Spuiboulevard de eerste entree naar en dus het
visitekaartje van de binnenstad. Veel toeristen beginnen hun bezoek aan Dordrecht
bij Intree Dordrecht, waar de VVV meer informatie over de stad geeft. Daarom
vinden zij het wenselijk om de uitstraling van de plek en de levendigheid op het
water te verbeteren en hebben zij enige suggesties gegeven.
- Loopvlonders op het water: bereikbaar via trappen aan weerszijden.
- Beulstoren zichtbaar maken vanaf de waterkant: bijvoorbeeld door een opening
te maken (met glas) waardoor men vanaf de vlonders de restanten van de
beulstoren kan zien.
- Beulstoren weer in ere herstellen
- Foto's van (de historie van) Dordrecht tegen de kademuur, dus ook zichtbaar
vanaf de loopvlonders.
- Verlichting op/aan het water, bijvoorbeeld door lantaarns aan de meerpalen, of
het aanlichten van de beulstoren.
- Mogelijk is er een exploitant die elektrische bootjes voor kinderen wil laten varen
op het water.
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Kosten en dekking

Ondernemers en eigenaar geven aan dat zij de afgelopen jaren veel hebben
geïnvesteerd in panden en terrassen. Zij zien derhalve geen mogelijkheid om op
korte termijn een financiële bijdrage te leveren om bovengenoemde ideeën te
realiseren.
Wij stellen voor om deze ideeën nader te overwegen bij de herontwikkeling van de
Spuiboulevard.
Eventuele initiatieven van derden, bijvoorbeeld voor de elektrische bootjes, kunnen
met een investering van de desbetreffende partij door de gemeente gefaciliteerd
worden.
Communicatie en inclusief beleid

Ondernemers en eigenaar hebben regelmatig contact met de gemeente. Bij nieuwe
initiatieven, beleid of planvorming worden deze partijen uiteraard weer
geïnformeerd en/of direct betrokken.
Bijlagen

Geen.
wu vpr+rnnwpn pr nn u hiprmpp voldoende te hebben geïnformeerd.
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