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Raadsvoorstel Revitalisering zeehavengebied, commissie ruimte en economie 16 juni 2005 en
gemeenteraad 28 juni 2005
Voortgangsrapportage Revitalisering zeehavengebied, commissie ruimte en economie 26
september 2006
Masterplan Revitalisering Zeehavengebied Dordrecht, groslijstnr. 312, toegezonden op 3 april
2007

Toelichting:
Op 17 en 24 april a.s. worden de voorstellen van het college met betrekking tot het Masterplan
Revitalisering Zeehavengebied in de Adviescommissie behandeld. Op pagina 6 van het
Masterplan wordt melding gemaakt van de acties die in het kader van de revitalisering van het
gebied in 2007 en 2008 zijn gepland. Een van de acties is de verharding van de PWA-kade en de
verbreding van de toegangsweg. Andere aangekondigde acties zijn het voor uitgifte gereed
maken van Kilkade 7 en Kilkade 2-6 en de reconstructie van Kilkade/Kreekweg.
Met bijgaand voorstel wordt u gevraagd kredieten beschikbaar stellen voor de uitvoering van
bovengenoemde acties. Omdat de raad zich nog niet heeft kunnen uitspreken over het
Masterplan, dat ten grondslag ligt aan dit kredietvoorstel, wordt aan de Agendacommissie
voorgesteld vooralsnog kennis te nemen van het onderhavige voorstel en het pas in procedure te
nemen nadat uit de behandeling in de Adviescommissie voldoende steun is gebleken voor (dit
onderdeel van) het Masterplan.
Agendacommissie 17 april 2007:
U wordt voorgesteld de behandeling van het Masterplan Revitalisering Zeehavengebied Dordrecht
in de opiniekamer op 24 april af te wachten, naar aanleiding daarvan te bepalen wanneer en hoe
dit raadsvoorstel moet worden geagendeerd en het daarom vooralsnog op de voorraadagenda te
plaatsen.

Agendacommissie 19 juni 2007:
De AC heeft besloten dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 26 juni 2007

Gemeenteraad 26 juni 2006:
Besluit: De raad stemt unaniem in met het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet
voor de reconstructie Kilkade/Kreekweg.

