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inzake uitkomsten Spuisafari

Samenvatting

Hierbij wordt u geïnformeerd over de opbrengst van de Spui Safari, de
participatiedag die is georganiseerd in het kader van de herontwikkeling
Spuiboulevard.
Inleiding

Om te horen hoe de stad denkt over de herontwikkeling van het gebied
Spuiboulevard is op 31 januari 2018 de Spui Safari georganiseerd. Een 12 uur
durende ontdekkingstocht naar goede ideeën en mogelijke toekomstige functies in
het gebied. Een gemixt gezelschap van 103 bewoners, ondernemers, experts
studenten, raadsleden en ambtenaren ging onder leiding van enthousiaste
teamcaptains in 10 teams aan de slag.
Wat zijn ze tegengekomen, wat willen ze behouden? Welke plekken moeten volgens
hen opgeruimd worden, welke gebouwen kunnen weg en welke gebouwen kunnen
worden getransformeerd tot iets nieuws? En de grote vraag wat missen ze en moet
er worden toegevoegd? Er is speciale aandacht gevraagd voor de functies die de
deelnemers terug willen zien in het stadskantoor.
De teams hebben een plan gemaakt voor het gebied. Ook maakten de teams een
moodboard; hun visualisatie van hun plan met sfeerbeelden, eigen fotomateriaal,
interessante quotes en belangrijke kernbegrippen. Na de ontwikkeling van het plan
en het maken van een toekomstbeeld zijn de ideeën getoetst op haalbaarheid. Elk
team ging aan de slag met drie van de negen opgaven voor de stad (elke opgave is
meerdere keren uitgewerkt).
's Avonds gingen de teams met bezoekers in gesprek over de plannen en ideeën.
Iedereen kreeg 3 groene stickers (goed idee), een gele sticker (top idee) en een
rode sticker (minder goed idee). Op deze manier werd duidelijk waar de kansen
liggen en wat de wensen zijn van het Dordtse publiek.
De opbrengst van de Spui Safari is verwerkt in een website. Via deze link
www.spuiboulevarddordrecht.nl kunt u de website bekijken. Ook zijn de plannen
van de teams en de beoordeling hiervan opgenomen in bijgevoegde bijlage.
Doelstelling

Het doel van de Spui Safari is de stad te betrekken bij de herontwikkeling van het
gebied Spuiboulevard en te horen hoe de stad denkt over deze herontwikkeling.
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Stand van zaken/de feiten

De Spui Safari heeft plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden nu
geanalyseerd en meegenomen in het opstellen van een definitief scenario voor de
gebiedsontwikkeling. De grootste uitdaging ligt nu in het daadwerkelijk terug laten
komen van de resultaten van de Spui Safari in het voorstel voor de herinrichting
van de Spuiboulevard. De deelnemers en de stad worden geïnformeerd over het
vervolg en wat met de resultaten is gedaan.
Kosten en dekking

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het beschikbare krediet voor de
herontwikkeling Spuiboulevard.
Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling, zie ook de
visie die in september 2017 door uw raad is vrijgegeven voor participatie. Tijdens
de Spui Safari is duurzaamheid een van de thema's geweest waar de teams mee
aan de slag zijn gegaan.
Communicatie en inclusief beleid

Zie hierboven.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De resultaten van de Spui Safari worden geanalyseerd en, samen met de resultaten
van onderzoeken die nog worden uitgevoerd (onder andere verkeer/parkeren)
verwerkt in een definitief scenario. Dit definitieve scenario wordt u naar
verwachting voor de zomer van dit jaar voorgelegd ter besluitvorming.
Bijlagen

1. Uitkomsten Spuisafari 31 januari 2018
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

M.M. van der Kraan
secretaris
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