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1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen 

De voorzitter: Ik wilde eigenlijk op een ander knopje drukken, sorry. Geachte leden van 
de raad, fijn dat u er allemaal weer bent bij deze fysieke vergadering, toch wel weer op 
een bijzonder moment in de coronacrisis met in Nederland gisteren 112.000 
besmettingen. Fijn dat we in ieder geval toch op deze manier weer fysiek bij elkaar 
kunnen komen voor deze een na laatste reguliere raadsvergadering van deze 
raadsperiode. Hartelijk welkom daarbij in de zaal, mensen die thuis meekijken via de 
livestream, collegeleden die beneden met ons meekijken. Ik begreep dat wethouder 
Burggraaf straks voor het hoofdonderwerp van vandaag gewoon hier bij ons zich 
aandient. Uiteraard nog even voor de duidelijkheid, we moeten echt zoveel mogelijk 
anderhalve meter afstand houden en bij het lopen mondkapjes dragen, want we hebben 
vandaag toch wel een lijst van mensen die zich hebben afgemeld en dat is niet allemaal 
coronagerelateerd, maar wel een aantal. Dus ook hier laat het zich zien wat het voor 
impact heeft op de samenleving. Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer Oostenrijk 
van de CDA-fractie, de heer Helweg van de PVV, de heer Soy van de Fractie Nijhof, de 
heer Van der Net van de VVD, mevrouw Stolk van de VSP en de heer Bosman van de 
ChristenUnie/SGP en de heer Van der Klaauw. Zeven raadsleden afwezig vandaag en ik 
begreep dat de heer Bosuguy nog wel komt, maar dat die iets later is. Dat betekent dat 
we met 32 raadsleden zijn straks, dus dat is het aantal waar we van uit gaan vandaag 
als het gaat om stemmingen en dergelijke. Bijzonder vandaag ook dat het de eerste 
raadsvergadering is sinds het opgaan van de Fractie Jager in Beter Voor Dordt – of 
althans, de samensmelting van die twee fracties. Mevrouw Jager zit in de raad namens 
Beter Voor Dordt en u heeft meteen ook een ander plekje gekregen, vol in het 
gezichtsveld zeg ik dan maar even. Het is niet ver van uw vorige plekje, maar we 
kunnen elkaar nog beter zien. Voor wij overgaan naar het vaststellen van de agenda, 
meld ik u dat de griffier en ik om vier uur de vergadering voor een kort moment 
schorsen, ik denk voor een kleine tien minuten, of ongeveer tien minuten, omdat het 
vandaag de dag is, de landelijk vastgestelde dag om de kandidatenlijsten voor de 
komende verkiezingen informeel vast te stellen. Dat gebeurt in een besloten zitting en 
dat moet vandaag om vier uur, dus vandaar dat we even schorsen. Vrijdag is dan de 
formele en openbare vergadering waarbij de lijsten definitief worden gemaakt. Dus ik 
stel voor dat we om vier uur even schorsen, dat is op zich ook niet zo vreemd zo 
halverwege het middaggedeelte, voor een minuut of tien. Dan wil ik overgaan naar het 
vaststellen van de agenda. Ik heb begrepen dat de SP een motie vreemd aan de orde 
van de dag wil indienen inzake wateroverlast. Die is ook al rondgestuurd. Ik kijk even 
naar de heer Portier of het ook nog steeds actueel is dat u die motie indient.

De heer Portier: Ja, voorzitter dat is nog steeds actueel. Samen met de VSP overigens, 
die medeondertekend heeft.

De voorzitter: Oké, helder. Nou, dan kunt u die nu indienen bij de griffier en dan zorgen 
wij ervoor dat de motie wordt geüpload in het RIS en in de vergaderapp. Dan voegen we 
dat punt toe aan de agenda en dat wordt dan agendapunt 35. Ja, dat is beter, want 
anders gaat die rondzingen. Agendapunt 35. Dan kijk ik even rond of u met toevoeging 
van agendapunt 35 kunt instemmen met de agenda. Ik zie een vinger van mevrouw 
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Koene en een vinger van mevrouw Kruger. Ik ga eerst even naar mevrouw Koene, gaat 
uw gang.

Mevrouw Koene: Nee, ik kan wel instemmen met de agenda, maar het schiet me ineens 
te binnen dat het misschien een idee is, ik weet niet welke invloed we daar vanuit 
Dordrecht of het kiesdistrict op uit kunnen oefenen, maar het proces zeg maar om te 
komen tot het inleveren van een kandidatenlijst is nogal wat omslachtig.

De voorzitter: Ja.

Mevrouw Koene: Wellicht dat dat aandacht verdient.

De voorzitter: Oké, waarvan akte. Dat is niet iets voor deze vergadering, maar ik heb u 
goed gehoord, ik weet er ook van. Er zitten overigens een paar onderdelen in dat hele 
proces die echt nuttig en noodzakelijk zijn, maar er zitten ook wel wat dingen die voor 
verbetering vatbaar zijn en wat mij betreft iets om een keer met de kersverse, zeer 
ambitieuze minister van Binnenlandse Zaken over in gesprek te gaan. Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Voorzitter, dank u wel. Bij het agendapunt ‘Slijpen aan een diamant - 
Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht’. De afgelopen weken hebben we dit agendapunt 
in de commissie besproken en toen besloten tot twee minuten spreektijd nu in de raad. 
Het leek mij toen voldoende. Achteraf bij het voorbereiden van het raadsvoorstel had ik 
zoiets: het is toch wel een heel fors stuk en waarom geen vijf minuten? Ik heb dit 
voorgelegd aan collega’s hier in de raadzaal en ik heb het idee dat het merendeel daar 
niet voor is. Ik ben eigenlijk overtuigd: nou, laten we het dan gewoon bij die twee 
minuten houden, waarbij ik u vraag enige coulance te hebben met 2.3, 2.4 enige 
overschrijding, omdat ik denk: er zijn zoveel amendementen en moties die besproken 
gaan worden dat we komen denk ik wel aan meer dan vijf minuten per fractie deze 
middag. Tenzij er nu nog raadsleden opspringen en zeggen: nee, mevrouw Kruger, die 
vijf minuten ondersteun ik. Maar dat denk ik niet.

De voorzitter: Ik zie dat D66 daarop knikt en de Partij van de Arbeid ook, maar ik zie 
voor de rest … En de SP ook.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, waar knikken mensen voor, voor vijf of voor 
twee minuten?

De voorzitter: Nou, kijk, nee, er ligt nu geen ordevoorstel. Kijk, mevrouw Kruger doet 
eigenlijk een verzoek aan mij om als voorzitter coulant om te gaan met die twee 
minuten, omdat dat is afgesproken in de commissie. Als er een ordevoorstel ligt: we 
maken daar vijf minuten van. Dat kan ook en dan brengen we die in stemming. Maar 
mevrouw Kruger heeft ingeschat dat daar nu niet voldoende draagvlak voor is, laat ik 
het zo zeggen, dus vandaar dan het verzoek aan mij om coulant te zijn en daar wil ik 
natuurlijk graag ja op zeggen. Ja, mijnheer Schalken.
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De heer Schalken-den Hartog: Misschien een aanvulling daarop. Ik kan me zo 
voorstellen dat de coulance vooral in de tweede termijn nog belangrijker is dan in de 
eerste termijn.

De voorzitter: Omdat in de eerste termijn de moties worden ingediend en 
amendementen en u daar dan nog even over kunnen nadenken.

Mevrouw Wepster: Ze krijgen allemaal twee minuten om ze in te dienen en daarna is de 
tweede termijn.

De voorzitter: Ja, dat is ook zo, ja, dat is ook zo. Oké, goed. Is dat akkoord, als ik 
gewoon toezeg daar enigszins coulant mee om te gaan en de vergadering aan te voelen? 
Dan houden we het wel in basis op twee minuten en probeer ik u ook allemaal te houden 
aan de efficiëntie. Dan gaan wij de agenda zo vaststellen. 

2. Vaststellen van de notulen van de Gemeenteraad 21 december 2021, de 
commissie Sociale Leefomgeving 24 november 2021, de commissies Bestuur & 
Middelen, - Fysieke Leefomgeving - Sociale Leefomgeving 30 november 2021, 
de commissie Grote Projecten 8 december, de commissies Bestuur & Middelen, 
Fysieke Leefomgeving en Sociale Leefomgeving van 14 december

De voorzitter: Dan kom ik bij agendapunt 2, de ‘Notulen van de Gemeenteraad van 21 
december 2021, de commissie Sociale Leefomgeving van 24 november, de commissies 
Bestuur & Middelen, Fysieke Leefomgeving en Sociale Leefomgeving van 30 november, 
de commissie Grote Projecten van 8 december, de commissies Bestuur & Middelen, 
Fysieke Leefomgeving en Sociale Leefomgeving van 14 december’. Ik kijk even of er 
vragen, opmerkingen zijn naar aanleiding van een van deze notulen. Dat is niet het 
geval, dan stellen we die vast.

Benoemingen/Aanwijzingen

3. Mevrouw C.M. Jager ontslag verlenen als lid van de auditcommissie en 
benoemen als plaatsvervangend lid van het presidium en als plaatsvervangend 
lid van de auditcommissie - Raadsvoorstel

De voorzitter: Dan hebben we nog een punt 3, waarbij we mevrouw Jager ontslag 
verlenen als lid van de auditcommissie en benoemen als plaatsvervangend lid van het 
presidium en als plaatsvervangend lid van de auditcommissie, wat natuurlijk het gevolg 
is van het feit dat zij nu samen met de heer Schalken één fractie vormt. Ik neem aan 
dat u daarmee kunt instemmen en dat is het geval. Gefeliciteerd, mevrouw Jager.

Hamerstukken

4. Bekrachtiging geheimhouding bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen 
grondexploitatie Oudland

De voorzitter: Dan zijn we bij de hamerstukken en zoals u gewend bent loop ik die een 
voor een langs en is het mogelijk om een stemverklaring af te leggen. Ik begin bij 4, 
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‘Bekrachtiging geheimhouding bijlage behorend bij het Raadsvoorstel Vaststellen 
grondexploitatie Oudland’. Is akkoord.

5. Indienen Zienswijze X wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst 
Gezondheid & Jeugd ZHZ 2022 - Raadsvoorstel

De voorzitter: 5, ‘Indienen Zienswijze begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Dienst Gezondheid & Jeugd 2022’. Is akkoord.

6. Aanpassen bebouwde komgrens Wet natuurbescherming - Raadsvoorstel

De voorzitter: 6, het ‘Aanpassen bebouwde komgrens Wet natuurbescherming’. Is 
akkoord.

7. Beschikbaar stellen van krediet inzake aankoopvoorstel Weeskinderendijk 43 
ihkv de Wet voorkeursrecht gemeenten - Raadsvoorstel

De voorzitter: 7, ‘Beschikbaar stellen van krediet inzake aankoopvoorstel 
Weeskinderendijk 43 in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten’. Is akkoord.

8. Verhogen kredieten voor VSO Drechtster College en gymzaal alsmede 
beschikbaar stellen kredieten voor uitvoering vastgesteld IHP gymzalen - 
Raadsvoorstel

De voorzitter: 8, ‘Verhogen kredieten voor VSO Drechtster College en gymzalen alsmede 
het beschikbaar stellen kredieten voor uitvoering vastgesteld IHP gymzalen’. De heer 
Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, kort namens Beter Voor Dordt. We vinden het 
belangrijk dat we investeren in goede voorzieningen voor de gymzalen, maar we zijn wel 
geschrokken van de enorme prijsverhoging. We dringen er daarom ook nogmaals op aan 
dat er scherpe en goede afspraken worden gemaakt met de uitvoerende partijen.

De voorzitter: Dank. Anderen nog? Dan wordt die vastgesteld, met inachtneming van 
hetgeen daarover is gezegd.

9. Vaststellen Gedragscode Integriteit - Raadsvoorstel

De voorzitter: Dan 9, het ‘Vaststellen van de Gedragscode Integriteit’. Is akkoord.

10.Geen wensen of bedenkingen kenbaar maken mbt Recreatieve zonering 
Biesbosch - Raadsvoorstel

De voorzitter: 10, het ‘Geen wensen of bedenkingen kenbaar maken met betrekking tot 
de Recreatieve zonering Biesbosch’. Is akkoord.

11.Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken t.a.v. oprichting stichting 
risicobeheer veiligheidsregio’s - Raadsvoorstel
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De voorzitter: 11, ‘Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de 
oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s’. Is akkoord.

12.Invoeren regeling opkoopbescherming - Raadsvoorstel

De voorzitter: 12, ‘Invoeren regeling opkoopbescherming’. 

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mevrouw Van Benschop. U heeft een probleem met uw 
microfoon?

Mevrouw Van Benschop: Nee, maar dan moest ik nu weer naar voren lopen, terwijl we 
zo gewoon …

De voorzitter: O ja, nee, dit is misschien praktischer.

Mevrouw Van Benschop: Minder bewegingen.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Van Benschop: Dank u. Wij zijn hartstikke blij met dit voorstel en we willen er 
dus ook mee instemmen. Er is in de commissie gevraagd om een evaluatie te doen en 
wij willen graag dat in die evaluatie wordt meegenomen of deze regeling ook problemen 
oplevert voor mensen die afhankelijk zijn van particuliere huur.

De voorzitter: Dank. Mijnheer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, ik kan aansluiten bij de stemverklaring van 
GroenLinks, waarbij we ook hopen dat de regeling zo snel mogelijk ook echt van kracht 
kan zijn.

De voorzitter: Dank. Anderen nog? Dan stellen we hem vast, met inachtneming van 
hetgeen daarover gezegd is.

13.Vaststellen wijzigingsverordening Huisvestingsverordening gemeente 
Dordrecht 2019 - Raadsvoorstel

De voorzitter: Dan 13, ‘Vaststellen wijzigingsverordening Huisvestingsverordening 
gemeente Dordrecht 2019’. Is akkoord.

14.Akkoord gaan met Aanvullende financiële bijdrage RTV Dordrecht in 
overbruggingsjaar 2022 - Raadsvoorstel

De voorzitter: 14, ‘Akkoord gaan met de aanvullende financiële bijdrage RTV Dordrecht 
in overbruggingsjaar 2022’. Mevrouw Koene.
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Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Voorzitter, wij stemmen tegen. Het gaat hier om de 
zoveelste eenmalige bijdrage en wederom zijn er geen voorwaarden gesteld voor dit 
bedrag. We vinden dat echt niet kunnen.

De voorzitter: Anderen? Dat is niet het geval, dan wordt het vastgesteld, met 
inachtneming van hetgeen daarover gezegd is.

15.Vaststellen verordeningen Sociaal Domein - Raadsvoorstel

De voorzitter: 15, ‘Vaststellen verordeningen Sociaal Domein’. Is akkoord.

16.Vaststellen voorlopig Ontwerp van Huis van Stad en Regio - Raadsvoorstel

De voorzitter: 16, ‘Vaststellen van het voorlopig Ontwerp van Huis van Stad en Regio’. 
De heer Wisker.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Wisker, gaat uw gang.

De heer Wisker: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben op dit nieuwe ontwerp 
wat iconisch zou worden toch nog wel wat problemen. Het aantal parkeerplaatsen wat 
drastisch teruggaat, dat zal tot een infarct gaan leiden. Zeker ook de verkeersstroom die 
nu al in de spits vanaf het station tot aan het Maasplaza staat, dat zal nog erger gaan 
worden. Dit alles beziende, zal wat ons betreft het enige iconische aan dit ontwerp het 
prijskaartje zijn. Tot zover.

De voorzitter: Mijnheer Portier.

De heer Portier: Voorzitter, we hebben het ontwerp gezien en de plannen zijn prachtig. 
Buitengewoon prachtig en groots. Zodanig prachtig en groots dat er ook een enorm 
uitgedijd prijskaartje aan hangt, waarbij de ervaring leert dat dit soort projecten ook 
nog altijd uitlopen in kosten. Dus wat ons betreft is het allemaal te veel geëxplodeerd 
vanuit de verwachte kosten en daarom worden wij geacht tegengestemd te hebben. Wij 
stemmen tegen.

De voorzitter: Dank. Anderen nog? De heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Dank u wel. Voorzitter, vanuit Beter Voor Dordt de 
opmerking dat we het goed vinden dat we met het nieuwe Huis van de Stad en Regio 
een mooie voorziening krijgen die ook als voorbeeld kan dienen voor andere 
nieuwbouwontwikkelingen. We blijven wel scherp op de kosten, want we zien maar al te 
vaak dat vergelijkbare grote projecten qua kosten flink uit de bocht kunnen vliegen en 
dat willen we de stad niet aandoen.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog?

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter.
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De voorzitter: Mijnheer Merx. Mijnheer Merx? Niet. O, wie dan? O, mijnheer, gaat uw 
gang.

De heer Van Leeuwen: U vergist zich in de partij.

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, ja.

De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel, voorzitter. De PVV sluit zich aan bij de 
woordvoering van de VSP, met name over het onderdeel van het parkeren en het 
prijskaartje. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Dan is het akkoord en aangenomen, met 
inachtneming van hetgeen daarover is gezegd. Overigens kan ik u vertellen dat er in de 
gemeente Nieuwegein een vrij nieuw stadhuis staat dat binnen budget gebouwd is. Ga 
daar eens kijken, zou ik zeggen. Een jaar of tien oud.

Stukken ter kennisname

17.Raadsinformatiebrief over integraal plan van aanpak leefbaarheid gebied 
Kromhout-Kasperspad - Raadsinformatiebrief

18.Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie ‘Samen tegen Armoede 2018-2022’ 
- Raadsinformatiebrief

19.Raadsinformatiebrief over Tussenstand uitvoering visie Van opvang naar 
wonen 2020-2025 - Raadsinformatiebrief

20.Raadsinformatiebrief over stand van zaken lawaaiflitsers - 
Raadsinformatiebrief

21.Raadsinformatiebrief over groenblauwprogramma Dordrecht - 
Raadsinformatiebrief

22.Raadsinformatiebrief over Voortgang implementatie Omgevingswet 2021 - 
Raadsinformatiebrief

23.Raadsinformatiebrief over Voortgang Veilig Thuis en aanpak verbetering lokale 
infrastructuur - Raadsinformatiebrief

24.Raadsinformatiebrief over Onafhankelijke cliëntondersteuning - 
Raadsinformatiebrief

25.Raadsinformatiebrief over onafhankelijke cliëntondersteuning en het Advies- 
en Meldpunt Jeugd Dordrecht - Raadsinformatiebrief

26.Raadsinformatiebrief over Informatie over de gunning van percelen 
Inburgering (WI) en Educatie (WEB) - Raadsinformatiebrief
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27.Raadsinformatiebrief over Minima-effectrapportage 2021 - 
Raadsinformatiebrief

28.Raadsinformatiebrief over voortgang uitwerking verkeerstructuurplan 
Spuiboulevard e.o. - Raadsinformatiebrief

29.Raadsinformatiebrief over terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
Geluidsschermen N3 / Middenzone - Raadsinformatiebrief

30.Raadsinformatiebrief Evaluatierapport Handhaving - Raadsinformatiebrief

31.Brief van burgemeester inzake aanbesteding handhavingsinzet

32.Raadsinformatiebrief Decembercirculaire 2021 - Raadsinformatiebrief

33.Raadsinformatiebrief MIRT Oude Lijn en Nationaal Groeifonds - 
Raadsinformatiebrief

De voorzitter: Stukken ter kennisname, kunt u allen kennisnemen van de agendapunten 
17 tot en met 33, of zijn daar nog aandachtspunten bij? Zo niet, dan nemen we die ter 
kennisname aan. Dan gaan we naar agendapunt 34, ik denk het hoofdgerecht van 
vandaag.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, mijnheer Portier, gaat uw gang.

De heer Portier: Ik dacht dat u de stukken een voor een afging, maar wij hadden nog 
een opmerking bij …

De voorzitter: Maar dat doen we bij de stukken ter kennisname nooit. Maar als u nog 
iets heeft, dan geef ik daar graag gelegenheid voor.

De heer Portier: Voorzitter, een reactie inderdaad op het punt 30 en 31. We zijn bezig 
met het opnieuw aanbesteden van Handhaving. Het komt voort uit een evaluatierapport 
dat er eerst wel, toen niet, en toen toch weer wel was, maar niet geschikt. Dat is 
opnieuw zeg maar onder handen genomen door het college. Het niet-geschikte stuk wat 
we nog nooit gezien hebben, er staan talloze verwijzingen waardoor we zien dat het toch 
gebruikt wordt. Wij vinden het heel lastig dat we nu als raad niet over alle informatie 
beschikken waarover we moeten beschikken. We vinden dat het college niet aan haar 
actieve informatieplicht heeft voldaan, dus bij deze wil ik in ieder geval u en de collega’s 
laten weten dat wij voornemens zijn om als burgers van deze stad een beroep te doen 
op de Wet openbaarheid bestuur om alsnog kennis te kunnen nemen van dit stuk. Dank 
u wel.

De voorzitter: Dank.

Stukken ter bespreking 
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34.Slijpen aan een diamant - Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht - 
Raadsvoorstel

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 34, zoals ik al zei, het hoofdgerecht van 
vandaag, ‘Slijpen aan een diamant - Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht’. Op 18 
januari bent u in de commissie Bestuur & Middelen in gesprek geweest met een aantal 
insprekers op dit onderwerp en op 25 januari heeft de commissie hierover gesproken. 
Mooi om te zien dat het onderwerp leeft en dat er ook meerdere reacties uit onze stad 
op zijn binnengekomen. In de commissie, en dat hebben we de afgelopen dagen ook 
gezien, hebben meerdere partijen moties en amendementen aangekondigd en 
afgesproken is dat we de bespreking in de raad daar volledig op richten. Zoals gezegd, 
een spreektijd van twee minuten, waarmee we coulant om zullen gaan. Ik heb zoals 
gezegd al aardig wat moties en amendementen langs zien komen en het lijkt me 
verstandig als we die eerst toch, anders dan normaal eigenlijk, formeel indienen, 
waarmee de griffie ze kan uploaden en we ook erover met elkaar in gesprek kunnen 
gaan. Dat is toch anders dan als fracties moeten reageren op moties die formeel nog 
niet zijn ingediend en we weten ook niet of alle aangekondigde moties en 
amendementen zullen worden ingediend, dus ons voorstel is om dat op die manier te 
doen. Ik heb moties gezien van de VVD, dat zijn drie moties en één amendement, van 
de ChristenUnie/SGP-fractie twee moties, van de PVV één motie, van de SP heb ik vijf 
amendementen gezien en van Gewoon Dordt één motie. Klopt dat?

De heer Van Leeuwen: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Den Heijer, gaat uw gang. Even kijken of de inventarisatie klopt. 
Mijnheer Van Leeuwen, gaat uw gang.

De heer Van Leeuwen: Jazeker. We hadden een conceptmotie ingediend, maar die 
trekken we weer in, omdat we nu aansluiten bij de motie van onder andere 
ChristenUnie/SGP over hetzelfde onderwerp en met hetzelfde resultaat als doel. Dank u 
wel.

De voorzitter: Ja, dat is volgens mij een motie die aansluit bij de joodse historie van de 
Grote Markt. Ik kijk even of we verder dan, als ik die van de PVV dan voor nu schrap, de 
inventarisatie compleet hebben. Dat is het geval. Dan wil ik graag de VVD vragen om 
hun drie moties en amendement toe te lichten en in te dienen.

De heer Den Heijer: Mijn amendement ben ik nog aan het zoeken, voorzitter, die zal ik 
zo later indienen. Ik heb hier in ieder geval alvast de drie amendementen, die zal ik 
even kort …

De voorzitter: Drie moties, toch?

De heer Den Heijer: Of, drie moties. Excuus, voorzitter. Die zal ik even kort toelichten. 
‘Tijdelijke terrasuitbreiding’ is een vrij korte, maar volgens mij een hele heldere motie. 
Dat vraagt om het college om de terrassen die we tijdelijk hebben neergezet tijdens de 
coronamaatregelen, om die permanent te maken. Ik denk dat het ons allemaal goed 
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bevallen is en het maakt onze stad veel gezelliger. Dan heb ik de motie ‘Extra 
Verlaatjes, er is wel wat in te halen’. Dat is misschien voor sommigen een wat technisch 
ding, of ‘ik had er nog nooit van gehoord’-ding. Dat gaat erom dat ondernemers kunnen 
een Verlaatje inzetten, zodat ze één keer of meerdere keren later open kunnen blijven 
dan bijvoorbeeld twee uur ‘s nachts, wat nu de sluitingstijden zijn in de binnenstad. In 
andere steden zijn er bijvoorbeeld ook voorbeelden dat dat op een hele 
gebruiksvriendelijke manier kan. Nou, volgens mij hebben we een bijzonder vervelende 
periode achter de rug en kunnen die ondernemers alle steun gebruiken. Daarom wil ik 
eigenlijk voor de herijking van het horecabeleid alvast dat we die Verlaatjes kunnen 
verruimen. Dan hebben we ’Dordrecht wel een studentenstad’. Nou, we hebben eerder 
in de startnotitie gelezen dat Dordrecht nooit een studentenstad zou worden. Dat vind ik 
een heel slecht signaal van het college, dus ik heb daar destijds een toezegging op 
gevraagd, daar heb ik nooit meer iets van gehoord. Dus nu willen we het verankeren 
met een motie met duidelijke doelstellingen hoe we de studenten die straks op het 
Leerpark studeren ook in onze stad kunnen laten leven, wonen, uitgaan, werken en 
leuke dingen kunnen laten doen, omdat Dordrecht in mijn beleving wel een 
studentenstad gaat worden. Dan heb ik het amendement dat er krachtig pionierschap. 
Dat hebben we opgesteld ook naar aanleiding van signalen vanuit de commissie, 
bijvoorbeeld de heer Kleinpaste heeft het ook nadrukkelijk over de couleur locale gehad. 
We willen niet dat we met dit nieuwe beleid wat we beogen, dat we misschien aan de 
andere kant een stille of lege bedoening op andere plekken creëren, dus daarom willen 
we in de Voorstraat West, Grote Spuistraat, Voorstraat, Augustijnen Noord en 
Vriesestraat dat de gemeente samen met ondernemers, gebruikers, bewoners en 
vastgoedeigenaren een gezamenlijke analyse waar wel en niet gewoond kan worden en 
dat dat unieke Dordtse karakter in de toekomst zeker gesteld kan worden met 
ambachtelijke en lokale ondernemers. Dank, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Die moet u dan nu inleveren als u dat wilt bij de griffier. Dat 
zijn dan neem ik aan ook de moties M1, 2 en 3.

Mevrouw Wepster: M2, 3 en 4.

De voorzitter: O, precies. De motie vreemd is de motie 1, dus motie 2, 3 en 4 worden ze 
genoemd.

Mevrouw Wepster: En amendement 1.

De voorzitter: Het is goed dat u elkaar even scherp houdt, dank daarvoor. Dan ga ik 
door naar de ChristenUnie/SGP-fractie, die een tweetal moties heeft voorbereid. 
Mijnheer Veldman, gaat uw gang.

De heer Veldman: Voorzitter, heel veel dank. De eerste motie die wij indienen samen 
met GroenLinks, het CDA, D66, VSP en de Partij Voor de Vrijheid beoogt bij de 
herinrichting van de Grote Markt die is aangekondigd in de stukken de relatie te leggen 
met het joodse cultuurhistorisch erfgoed. Wat ons betreft is de relatie met dat erfgoed in 
de binnenstad van groot belang en de herinrichting van de Grote Markt biedt bij uitstek 
om in het ontwerp de link te leggen met het joodse verleden van die plek. Helaas is 
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namelijk van dat verleden mede door de wreedheden van de oorlog en sloop in latere 
jaren weinig overgebleven, opdat wij niet vergeten. Voorzitter, de tweede motie gaat 
over de balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de binnenstad, die dienen wij 
samen met het CDA in. De visie benoemt diverse initiatieven die de levendigheid moeten 
stimuleren, maar wij missen nog concrete acties die bijdragen aan de leefbaarheid en 
daarmee aan de goede balans tussen beide. De wethouder heeft daar in de commissie 
het een en ander over gezegd, maar wij zien dat graag verankerd met deze motie. Tot 
zover, voorzitter.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dat zijn dan de moties M5 en M6 en die worden nu ook 
ingediend bij de griffier. Dan gaan we naar de SP-fractie, die een vijftal amendementen 
heeft voorbereid. Gaat uw gang, mijnheer Portier.

De heer Portier: Voorzitter, prachtige visie op de binnenstad. Het zou goed zijn als daar 
ook het normale participatie- en inspraakverordening op toegepast was. Wat we zien is 
dat het een en ander is voorbereid in samenspraak met vooral een groep 
vastgoedeigenaren en ondernemers, maar dat de bewoners van de binnenstad eigenlijk 
nauwelijks aan bod zijn gekomen. Als ik dan kijk naar … Dus daar gaat eigenlijk ons 
amendement 1 over, dat je eigenlijk de zaken pas vast kan stellen nadat zeg maar die 
participatie- en inspraakverordening op een goede manier is toegepast. Daarnaast zien 
we dat ook, waar er wel met vastgoedondernemers en ondernemers gesproken is, dat 
we visies, waar ze afweken van het stuk, dat die niet zijn terechtgekomen in de 
uitwerking. Wij vinden dat dat ontbrekende informatie is die je daarin wel op zou 
moeten nemen. Dat is ons tweede amendement. Ons derde amendement gaat eigenlijk 
over hoe we straks de uitwerking en de uitvoering van de visie vorm gaan geven. De 
gedachte is om daar een soort coöperatie voor op te zetten waarin op een onduidelijke 
manier de gemeente met ondernemers gaat samenwerken. Wij vinden dat dat de 
grenzen vervaagt tussen waar de gemeente ophoudt en waar ondernemers beginnen. Je 
krijgt allerlei belangenverstrengelingen. Wij willen die grenzen gewoon duidelijk houden, 
waarbij natuurlijk de gemeente haar democratische verantwoordelijkheid en 
mogelijkheden behoudt, maar waarbij alle belanghebbenden, waaronder de 
ondernemers, via de normale inspraak hun zegje kunnen doen. Dan iets waar misschien 
ook de VVD, die daar iets over gezegd heeft, blij van wordt. We hebben een 
amendement om bij de te realiseren woningen in de binnenstad eindelijk ook eens 
aandacht te besteden aan huisvesting van jongeren. We hebben iemand in de inspraak 
horen zeggen, een van de vastgoedeigenaren of projectontwikkelaars: die arme 
jongeren horen niet in de binnenstad thuis. Nou, laat duidelijk zijn dat wij daar anders 
over denken en dat we dat graag ook vastleggen in de binnenstadvisie. Tenslotte, een 
heel belangrijk onderdeel van de binnenstadvisie is dat we naar een autoluwe, nog meer 
autoluwe binnenstad willen, dat de binnenstad primair moet zijn voor fietsers en 
wandelaars en dat we het liefst hebben dat mensen of op de fiets of met het openbaar 
vervoer naar de stad komen. Maar wij denken: kijk dan ook naar de omvang van het 
autoluwe gebied, zowel in tijd als in oppervlakte. Daar gaat ons vijfde amendement over 
en die dien ik bij deze graag in.
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De voorzitter: Hartelijk dank, die mogen dan ook naar de griffier en die heten 
amendement A2, 3, 4, 5 en 6. Dan gaan we tot slot naar Gewoon Dordt, die ook nog 
een motie heeft voorbereid. Mevrouw Koene, gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Waar ik overigens van heb gevraagd aan de griffier of 
die nog uitgeprint kan worden, maar die heeft mijn appje nog niet gezien, denk ik. 
Voorzitter, wij hebben deze motie ingediend, de heer Kleinpaste heeft dit al genoemd in 
de … Waarom fluit die?

De voorzitter: Mijnheer Portier, wilt u misschien de microfoon uitzetten?

De heer Portier: Zeker.

De voorzitter: Dank. Gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Die heeft het al genoemd. Wij zijn nieuwsgierig wat een onderzoek 
naar parkeren onder de Wolwevershaven op zou kunnen leveren en ook dat we dan een 
keuze hebben uit twee en dat de capaciteit onder de Wolwevershaven twee keer zo 
groot zou kunnen zijn als van de Grote Markt. Dus wij vonden het interessant genoeg 
om dit in een motie te gieten en naar een onderzoek te vragen.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dat is dan motie M7 en die zal dan door de griffie nog 
worden geprint, waarna u hem alsnog wel van een handtekening moet voorzien, schat ik 
in. Toch?

Mevrouw Wepster: Zeker.

De voorzitter: Ja, zo is het. Even kijken. Dan hebben we volgens mij het beeld compleet. 
Kunnen we wel vast met de beraadslagingen beginnen, of wachten we nog even tot alles 
in het systeem staat? Als het goed is, kent iedereen alle moties en amendementen, u 
weet nu ook welke er officieel zijn ingediend, dus ik stel voor om wel te gaan beginnen. 
Zoals gebruikelijk beginnen we dan bij Beter Voor Dordt. Mijnheer Schalken, gaat uw 
gang.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, dank u wel. Slijpen aan een diamant - 
Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht, Beter Voor Dordt vindt dat er een mooi, integraal 
Toekomstbeeld Binnenstad ligt. Om hier ook niet in de discussie visie en programma te 
belanden, houden wij het erop dat het een toekomstbeeld is dat vervolgens samen met 
alle partijen wordt uitgewerkt naar programma’s en uitvoeringsplannen. Het is eigenlijk 
een beetje te vergelijken bij een startnotitie zoals we die van het Programma 
Sportparken eerder hebben gehad in de commissie en in de raad. Bijna alle denkbare 
punten worden in het document wel aangestipt, onder andere het goed bereikbaar 
houden van de binnenstad voor iedereen, uitbreiding van het voetgangersgebied en het 
terrassenbeleid, actief benaderen van ondernemers of ze zich willen vestigen in onze 
binnenstad, veiligheid, duurzaamheid en inclusiviteit voor iedereen. Beter Voor Dordt is 
ook vooral te spreken over de samenwerking tussen de verschillende partijen. Iedereen 
die hierbij betrokken is, heeft een stem. Maar we zien ook op dit moment nog 
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onvoldoende participatie van bewoners, die moet volgens Beter Voor Dordt starten bij 
het opstellen van de plannen en de programma’s en niet pas bij het presenteren van de 
plannen. Draagvlak van partijen organiseer je niet achteraf door inspraak op uitgewerkte 
plannen, maar door samen te werken aan de voorbereiding ervan. Beter Voor Dordt wil, 
zoals we dat ook eerder met ons Stadsberaad en Zuidpolder benoemden, dat 
belanghebbenden, dus ook de bewoners, vroegtijdig worden betrokken bij het opstellen 
van plannen. Ook moeten bewoners weten in welke mate ze invloed krijgen om 
teleurstellingen te voorkomen. Beter Voor Dordt stemt voor nu in met de beslispunten 
en we wachten de reacties uit de raad en het college af op de moties die nu net zijn 
ingediend. Een eerste reactie op de concepten die we voorbij zagen komen is dat we het 
ermee eens zijn dat er een goede balans moet blijven tussen de levendigheid en de 
leefbaarheid en we vinden ook zeker dat bij de uitwerking van de plannen voor de Grote 
Markt en omgeving de joodse culturele verleden daar een goed zichtbare plek moet 
krijgen en dat die ideeën vanuit de joodse gemeenschap ook moeten worden 
meegenomen in de uitwerking. Als er een locatie is waar de joodse culturele verleden 
goed zichtbaar moet zijn, dan is het bij uitstek op die locatie. Dat is het.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we naar de VVD-fractie. De heer Den Heijer, 
gaat uw gang.

De heer Den Heijer: Dank u wel, voorzitter. Ik moet eerlijk zeggen, als we het dan toch 
over processen en participatie hebben, dan wil ik ook hier even van het moment gebruik 
maken om ook mijn mederaadsleden te bedanken. Omdat als je ziet wat we de 
afgelopen jaren, hoe we met zijn allen volgens mij die binnenstad op de kaart hebben 
weten te zetten, hoe we eerder zo’n avond hebben georganiseerd – dat was nog voor 
corona, hè, dan kan je met heel veel mensen samen komen en zo op dat soort 
momenten – dat we toen echt met tafels met bewoners, met ondernemers en hoe dat 
later uiteindelijk weer in zo’n programma gegoten is en hoe het constant aandacht heeft 
gekregen – ook vanuit andere partijen, dus we gaan vandaag ook voorstellen van 
andere partijen steunen – dan is dat volgens mij politiek waar iedereen hartstikke blij 
van wordt. Dan nu het nieuwe plan wat voor ons ligt, wat het resultaat van dit hele 
avontuur is geweest. We pakken door met die gezellige binnenstad en dat betekent 
meer ruimte voor terrassen, uitgaansplekken voor jongeren, meer gezellige winkeltjes, 
naast elkaar, waar je ook boven kunt wonen, fors investeren in parkeerplaatsen en 
garages en meer groen. Daarbovenop heeft de VVD een aantal voorstellen ingediend die 
ik zojuist heb toegelicht, dus volgens mij hoef ik daar mijn tijd niet verder aan te 
besteden en als daar vragen over zijn, dan hoor ik het graag. Dan ga ik even kort naar 
de moties. De VVD zal de motie van de ChristenUnie/SGP over de joodse cultuurhistorie 
steunen. Die andere motie van de ChristenUnie/SGP lijkt ons overbodig, daar heeft de 
wethouder het een en ander in de commissie over gezegd. De motie van Gewoon Dordt, 
daar heb ik ook in de commissie over gezegd: positief dat iemand een idee poneert wat 
ook een beetje buiten de bestaande kaders is. Alleen vragen wij ons af: welk probleem 
lossen we er op dit moment mee op en kunnen we onze energie misschien niet beter 
aan andere dingen besteden? Dan hebben we nog een hele rits van de SP en daar weten 
we het op dit moment gewoon nog niet zo goed van. Voor een deel waarschijnlijk tegen, 
maar voor een ander deel ook niet, ik hoor graag wat de wethouder hiervan vindt.
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Mevrouw Koene: Voorzitter?

Mevrouw …: Voorzitter?

De voorzitter: Volgens mij was mevrouw Koene eerst, gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Yes, ik was eerst. Welk probleem we ermee oplossen, hoor ik de heer 
Den Heijer zeggen. Nou, dat is bijvoorbeeld dat als je nu, er wordt nu gesproken over 
een parkeergarage onder de Grote Markt. Dat heeft dan een beperkte capaciteit, daar 
los je het parkeerprobleem, tenminste, het aantal auto’s wat daar in de buurt 
geparkeerd moet worden, dat red je daar niet mee. Dus dat is gewoon te weinig. Op het 
moment dat je dat onder de Wolwevershaven zou doen, dan is het dubbele aantal. Dus 
is het interessant genoeg zeg maar daar om het te onderzoeken.

De heer Den Heijer: Het stuit bij mij op twee bezwaren. En excuus, voorzitter, ik heb het 
inderdaad in twee minuten even snel moeten doen, dus misschien kan ik er nu iets meer 
toelichting op geven. In de commissie is ook een idee aan de orde gekomen om 
bijvoorbeeld wat GroenLinks betreft een vierde alternatieve tafel ligt om een 
parkeergarage ook in de binnenstad te creëren. Volgens mij is dat wat ons betreft een 
goed idee en moeten we dat doen. Het tweede punt is dat je niet alleen naar de 
capaciteit moet kijken, maar volgens mij ook naar de plek. Als je ziet hoe fantastisch 
onze binnenstad is, wat de historische waarde van onze binnenstad is en hoe we dat ook 
moeten beschermen, dan vraag ik mezelf hardop af of dit een verstandig idee is, omdat 
je juist daarmee dus auto’s in ons historische centrum laat bewegen. En tegelijkertijd, 
als ik de vraag stel aan Gewoon Dordt waar dan bijvoorbeeld de ingang zou moeten 
zitten van zo’n parkeergarage, dan zou dat tegenover het Vlak moeten zijn. Ja, dat lijkt 
me toch echt een onverstandig plan om dat te doen. En ja, ik ben wat dat betreft heel 
pragmatisch, we moeten niet iets laten onderzoeken wat uiteindelijk oplevert dat we het 
niet moeten doen, dus zullen wij deze motie niet steunen.

Mevrouw Koene: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Toch nog even dan gelijk reagerend op de heer Den Heijer. Het is 
natuurlijk niet zo dat wij iets bedenken wat helemaal nergens over gaat. Ik bedoel, dat 
kan u nu wel een klein beetje zo aangeven, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. De 
Wolwevershaven moet sowieso helemaal op de schop en als je dat toch gaat doen, dan 
moet dat ding open. Dus in die zin is het helemaal niet zo gek om dat dan gelijk werk 
met werk te combineren, dus vandaar dat wij deze optie ingebracht hebben. Of je nou 
een ingang maakt … Kijk, want die ingang, ik heb jarenlang mijn HTS zeg maar … Nou, 
ik heb geen HTS, maar mijn MTS-diploma, dat is alweer even geleden. Ik ben niet van 
de afdeling ingangen en ik denk ook dat, ook als het op de Grote Markt een 
parkeergarage eronder komt moet er ook een ingang komen. Dus ergens gaat er dus in 
het historische gebied dan een ingang komen. Dus vandaar dat ik het veel leuker zou 
vinden eigenlijk dat u zou denken, mijnheer Den Heijer: laten we het dan toch maar 
onderzoeken, misschien is het dan toch wel interessant.
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De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.

Mevrouw Koene: Maar ik geloof dat ik daar nog wat werk aan heb dan.

De voorzitter: En ik denk overigens dat er ook een uitgang moet komen, anders dan 
komen ze er nooit meer uit. Mijnheer Den Heijer.

Mevrouw Koene: Nou, Zwijndrecht is ook een optie natuurlijk.

De voorzitter: Dat is waar, dat is waar. Ik zal collega Van der Loo gelijk bellen. Mijnheer 
Den Heijer, wilt u daar nog op reageren?

De heer Den Heijer: Ik weet niet zo goed of ik de uitgang in Zwijndrecht de moeite 
waard vind om te onderzoeken, maar ik neem het mee in mijn overwegingen. Voor mijn 
fractie staat wel vast dat het belangrijk is waar je die ingang doet. Volgens mij ligt de 
Grote Markt – nou, wat is het? – honderd meter verderop en daar hebben we met man 
en macht alles nodig om van die plek een wat betere plek te maken dan dat het nu is. 
De plek waar u het wil doen is de meest fantastische plek van Nederland en daar wil ik 
van afblijven.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Van Benschop, gaat uw 
gang.

Mevrouw Van Benschop: Dank u wel, voorzitter. Ik heb wat vragen over de motie 
‘Dordrecht wel een studentenstad’. We hebben daar drie vragen over eigenlijk. Ik 
begrijp dat het gaat over de bullets in het dictum, maar toch, in de overwegingen staat: 
“In andere steden blijkt dat veel studenten die eenmaal in een stad als student wonen 
daar ook blijven en met hun gezin gaan wonen.” Er staat een iets andere, krommere zin, 
maar dat is waarschijnlijk wat er bedoeld werd. Dat betekent dat er ook een woning 
moet zijn voor die studenten die vervolgens dan ergens moeten kunnen gaan wonen, 
anders bind je ze voor heel kort aan je stad. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich verhoudt 
tot het niet willen bouwen in onze ogen voor starters en betaalbaar. De tweede vraag is: 
waarom vijftig procent, waar komt dat aantal vandaan? Is dat ergens op gebaseerd, of 
is dat gewoon een gevoel? Dat kan natuurlijk ook. Punt drie, er wordt heel specifiek bij 
‘overwegende dat’ gesproken over de nieuwe hbo-opleidingen, wat natuurlijk fantastisch 
is. Maar gaat het hierbij dan weer om vijftig procent van de nieuwe studenten die een 
hbo-opleiding volgen? Krijgen we dan weer zo’n constructie als bij Thureborgh dat je op 
het hbo moet zitten om daar te mogen wonen, of is dat alleen om de aantallen te 
bepalen en mag iedere student daar wonen, ook een student aan het mbo?

De heer Den Heijer: Ik ben uw tweede vraag kwijt, voorzitter.

Mevrouw Van Benschop: Ik ook. Nee, wat was de tweede vraag? Over de eerste was 
over de betaalbare woningen. De tweede: waarom vijftig procent?

De voorzitter: En de derde vraag ging over welk type student.
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De heer Den Heijer: Ja, dank u, voorzitter, die heb ik. Andere steden waar ik inderdaad 
in deze motie over schrijf, daar zie je als mensen daar naartoe gaan om te studeren – 
en ik vind dat Dordrecht ook die regiopositie moet pakken, dus dat mensen niet naar 
Breda gaan om te studeren, niet naar Rotterdam gaan, maar ook gewoon in eigen 
gebied moeten kunnen studeren. Dus het gaat hier met name over de Dordtse jongeren 
of Drechtstedenjongeren en lijkt mij het verstandig dat we die mensen juist behouden. 
Eerder hebben we bijvoorbeeld ook gezien dat Dordrecht rond de eeuwwisseling 
bijvoorbeeld betrekkelijk hoogopgeleid was en dat dat de afgelopen twintig jaar minder 
is geworden doordat we die bleeder hebben naar andere steden. Dat lijkt mij 
onverstandig, dus ik vind, als jij aan de ene kant zegt: wij gaan een fantastisch complex 
neerzetten voor dat Leerpark, waar misschien wel 1500 studenten komen die hbo doen, 
waar ook daarnaast mbo is – wat in mijn ogen ook gewoon studenten zijn, dus wat mij 
betreft ook gewoon in studentenhuisvesting moeten kunnen wonen, om daar maar even 
meteen antwoord op te geven – lijkt mij het een goed idee om alles eraan te doen om 
die mensen al aan het begin van hun bestaan als zelfstandig wonende te behouden voor 
je stad. En hoe dat zich verder vertaalt naar betaalbaar wonen? Ja, betaalbaar wonen is 
misschien in het begrip van GroenLinks dan een sociale huurwoning. Maar ik geloof niet 
dat alle studenten die op een hbo gestudeerd hebben per se met hun partner in een 
sociale huurwoning hoeven te zitten. Betaalbaar wonen is ook dat wij bijvoorbeeld in 
onze planvoorraad met dit college vijftig procent betaalbaar bouwen, eigenlijk sociaal en 
middensegment. Dat zijn woningen die gewoon hartstikke geschikt zijn voor dit soort 
doelgroepen.

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?

De heer Den Heijer: Laten we eens even kijken naar die vijftig procent – laat me dan 
even afmaken, want u stelde een hoop vragen dus dan denk ik: daar kan ik meteen een 
antwoord op geven. Die vijftig procent komt eruit voort omdat wij eigenlijk heel 
ambitieus zijn als VVD. Wij willen echt dat wij die mensen niet weg moeten laten gaan, 
maar in deze fantastische stad moeten laten blijven wonen. Daarom zeggen we de 
doelstelling op vijftig procent. Ik ben me ervan bewust, dat is hoog, maar wel op het 
idee dat we er alles aan moeten doen. Dus ik hoop dat u zich aansluit bij die ambitie.

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Van Benschop.

Mevrouw Van Benschop: Dank u wel. Nou ja, goed, wat betaalbaar is, daar verschillen 
we inderdaad over van mening, zeker als je het ook over mbo-studenten hebt. Ik 
bedoel, een woning van drieënhalve ton is niet voor iedere starter bereikbaar. Maar 
goed, die discussie zullen we een andere keer weer voeren. Ik ben blij om te horen dat 
het niet alleen gaat om hbo-studenten, maar ook om mbo-studenten. Ik ben me er 
alleen wel van bewust dat dit een kortetermijnoplossing is voor alleen tijdens de 
studententijd. Want waarom wordt er specifiek ingezet op alleen studentenwoningen, 
zoals er ook heel vaak specifiek wordt ingezet op jongerenwoningen waar dan weer 
criteria aan hangen, en niet gewoon op betaalbare huisvesting, ook betaalbaar voor 
studenten? Weet je, je bent niet altijd een voltijdstudent, misschien doe je wel in 
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deeltijd studeren, ik weet het niet. Maar in ieder geval, als je hier wil studeren en wil 
blijven, dan zul je ook die gang moeten kunnen maken. Daarbij vind ik niet dat 
betaalbaar wonen altijd een sociale huurwoning hoeft te zijn, om nog even antwoord te 
geven op die opmerking.

De voorzitter: Mijnheer Den Heijer, wilt u daar nog op reageren, of is het …

De heer Den Heijer: Nou, dat laatste hebben we genoteerd. En terugkomend op de 
vraag waarom, ja, omdat ze er niet zijn. Dus kijk, als jij als student in Dordrecht in het 
centrum wil wonen, is het aanbod zeer beperkt en ik vind dat we er gewoon meer aan 
moeten doen om dat aanbod wel te creëren.

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter, nog één laatste opmerking, die was ik net vergeten. 
Ik hoorde de heer Den Heijer zeggen: we hebben heel veel planvorming voor betaalbare 
woningen. Maar ik moet hem toch nog even erop wijzen dat er nog niks van gerealiseerd 
is en dat alles wat er tot nu toe gebouwd is wel duur was. Dus voorlopig kan je hele 
mooie plannen hebben, maar als het niet van de grond komt, …

De voorzitter: Ik zie instemmend geknik bij de heer Den Heijer.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: We gaan naar de heer Portier, gaat uw gang.

De heer Portier: Ik wou toch even terugkomen op wat de heer Den Heijer zegt over: het 
hoeven niet per se sociale huurwoningen te zijn, het kunnen ook wel 
middenhuurwoningen zijn. Dan hebben we het dus over woningen met een huur van 
boven de 770 euro. Een gewone mbo- of hbo-student – waarom trouwens alleen maar 
studenten, waarom niet werkende jongeren, maar goed, dat even terzijde – die kan dat 
absoluut niet betalen, tenzij die superrijke ouders heeft of daarnaast al ik weet niet waar 
vandaan zijn geld haalt. Hoe ziet u dat zitten om grote groepen mbo- en hbo-studenten, 
of jongeren met een vergelijkbaar inkomen te laten wonen in woningen van achthonderd 
of duizend of twaalfhonderd euro huur in de maand?

De heer Den Heijer: Kijk, voorzitter, nu maakt de SP er echt een karikatuur van. Kijk, er 
zijn verschillende woonvormen bekend, en toch u ook wel bekend. Volgens mij kun je 
gemengd wonen, je kunt in groepen wonen, je kunt op allerlei manieren samenwonen. 
Je ziet bijvoorbeeld dat steden om ons heen, zoals Rotterdam, barsten uit hun voegen. 
Daar worden 2000 studentenwoningen gebouwd in vier jaar tijd en dat is lang niet 
genoeg voor alle studenten die daar studeren. Volgens mij hebben wij dat tempo in 
Dordrecht hier niet te pakken. En als je kijkt naar die eenheden die daar dan gebouwd 
worden, dan zijn dat woningen tussen de vierhonderd en zeshonderd euro en ben ik me 
ervan bewust dat dat nog steeds veel geld is, maar ik heb liever dat we ook aanbod 
hebben en dat er keuze is, dan dat we helemaal niks hebben. En deze tijd met 
verhoogde bouwkostenstijging en met de grondprijzen, met alle vervelende aspecten die 
het alleen maar duurder en duurder maken – waar ik het met u mee eens ben dat 
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wonen is inderdaad soms gewoon te duur – maar vind ik dat wij echt ons stinkende best 
moeten doen om dit soort dingen wel van de grond te krijgen.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Portier.

De heer Portier: Als u het heeft over huren van vierhonderd en zeshonderd euro, die 
met zeshonderd euro met moeite en vierhonderd euro nog redelijk op te brengen zijn, 
dan zitten we of in de sociale huursector, of we hebben het over kamers, dus zeg maar 
wat geen zelfstandige woningen zijn, want anders zouden het sociale huurwoningen zijn. 
Bent u dan ook bereid om te zeggen: wij moeten of dat verhuren via corporaties, of via 
een gemeentelijke stichting, zodat de huren niet onbeperkt opgedreven kunnen worden? 
Want als dit door particuliere beleggers gebouwd gaat worden, die kunnen vragen wat 
zij willen, daar is dan het einde zoek met de huren. Of moeten het bij nader inzien toch 
sociale huurwoningen worden? 

De heer Den Heijer: Je hebt zo’n gezegde: alle wegen leiden naar Rome en alle wegen 
van de SP leiden naar een sociale huurwoning. Dat begrijp ik ook dat u dat heel erg 
graag wil. Ik ben het daar op dat punt gewoon niet met u van mening. Je kan ook 
juridische afspraken maken met bijvoorbeeld bouwers of ontwikkelaars die dit mogelijk 
maken. Ik heb zelf het voorstel gedaan bijvoorbeeld om het in het vastgoedobject te 
doen. Het kan zijn dat die van de gemeente zijn, het kan zijn dat die in handen van die 
ontwikkelaar zijn. Het mooie aan huren is, is dat je bij een huur kun je die voor vijftien 
jaar vastleggen en als je koop doet, dan zou je dat hooguit met een 
zelfbewoningsafspraak voor vijf jaar vast kunnen leggen. Dus die vijftien jaar, dat biedt 
heel veel aanknopingspunten. En het is ook, omdat we natuurlijk ook, u bekritiseert dat 
en ik snap dat u dat profiel heel erg naar voren wil duwen, maar je moet natuurlijk met 
die ontwikkelaars aan tafel om dit soort afspraken ook te kunnen maken. Daarom is het 
zo belangrijk dat wij het vandaag over dit binnenstadsplan hebben.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, mijnheer Portier.

De heer Portier: Laatste punt even. U heeft het nu inderdaad over afspraken met 
ontwikkelaars. In ieder geval blij dat u beseft dat de markt in toom gehouden moet 
worden. Maar zou het niet zonde zijn als we dan die mooie studentenwoningen gaan 
realiseren via kamerverhuur, via ontwikkelaars et cetera, maar na vijftien jaar 
verdwijnen al die woningen weer en is het afgelopen met de studentenwoningen in de 
binnenstad.

De heer Den Heijer: Waar moet ik beginnen, voorzitter? Kijk, de wereld ligt … Ik ben een 
positief mens en misschien, laat ik het dan maar zo zien, de wereld ligt er over vijftien 
jaar niet slechter bij dan dat het nu is en dat is misschien een verschil van inzicht. En ja, 
ik ga niet voorsorteren op hoe het over vijftien jaar is, ik denk dat we het nu kunnen 
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veranderen. Vandaag ligt er een voorstel, wij doen een aantal voorstellen, u doet een 
aantal voorstellen en volgens mij moeten we het ook gewoon zo simpel houden.

De voorzitter: Oké. Dan zag ik nog een vraag of een interruptie van de heer Schalken. 
Gaat uw gang.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, dank u wel. Ook richting de VVD. De VVD 
geeft net aan dat ze heel ambitieus zijn. Nou, dat kan Beter Voor Dordt ook zeker zijn. 
Maar vindt de VVD niet dat met de moties die nu allemaal worden ingediend, men 
voorbijgaat aan de inspraak en de belangen en de participatie van alle partners die ook 
betrokken zijn bij de uitwerking? Dat u nu aan de voorkant dit toekomstbeeld, zoals we 
dat gaan vaststellen, nu eigenlijk al veel te veel gaat dichttimmeren?

De heer Den Heijer: Toen ik mijn betoog begon ben ik ook beginnen te zeggen dat we 
natuurlijk als raad een heel avontuur achter de rug hebben. Het was ook met steun van 
uw partij en aanwezigheid van wethouder Reynvaan, die afgevaardigd was voor Beter 
Voor Dordt, die heeft ook bij die avond gezeten en toen was eigenlijk het 
participatieproces begon toen eigenlijk al. Het begon toen. Toen zijn we aan tafel gaan 
zitten, we hebben tekeningen gemaakt, is dat verder beklonken in een startnotitie. 
Destijds is er ook met bewoners daar contact over geweest, ook met het 
binnenstadplatform. Hoewel het misschien niet helemaal naar hun wens is geweest, 
maar er is contact mee geweest. Is alles gedaan wat ze gezegd hebben? Nee, dat is niet 
altijd zo gebeurd. Tegelijkertijd hangt er onder deze binnenstadsvisie natuurlijk ook een 
aantal beleidsstukken wat al door participatie heen is en in de toekomst bij de 
uitwerking van dit toekomstbeeld, want een visie moet je uiteindelijk in beleid willen 
regelen en in die stap is er natuurlijk gewoon een zorgvuldig participatieproces nodig. De 
voorstellen die u heeft gedaan, nou, die zijn bekend en volgens mij vindt de hele raad 
het belangrijk dat het participatieproces heel belangrijk is. Dus volgens mij vraagt u een 
beetje bij mij naar de bekende weg.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Nog een korte reactie daarop. Wij constateren gewoon 
ook echt dat de VVD met de punten die in de motie staan al te veel dit toekomstbeeld 
wil dichttimmeren. Wat Beter Voor Dordt betreft gaan we dat in de uitwerking samen 
met al die partijen en ook nadrukkelijk met die bewoners verder bepraten en niet nu al 
dichttimmeren.

De voorzitter: Dank. Dan zag ik nog de heer Van Verk.

De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Ik constateer in ieder geval dat de zeepkisten 
alweer in de zaal staan, want de een gaat nog beter participeren als de andere. Maar dat 
is mijn vraag niet.

De voorzitter: U heeft ook een leuke sjaal om, trouwens.
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De heer Van Verk: Ik heb een mooie sjaal om, maar daar staat mijn partijlogo niet op, 
die heb ik namelijk ook nog.

De voorzitter: Dat is niet eens nodig.

De heer Van Verk: Voorzitter, om te beginnen, een compliment aan de heer Den Heijer 
vanwege zijn passievolle betoog hoe hij zijn voorstellen verdedigt. Ik vind dat prachtig 
om te zien en een genot om naar te luisteren. Maar, de heer Den Heijer, in al zijn passie 
vertelt hij niet hoe hij dingen wil doen. Je kan een prachtige ambitie hebben, dat is 
mooi, dat is goed zelfs. Maar hoe wilt u nu gaan realiseren dat vijftig procent – en ik 
begrijp dat dat ongeveer 750 studenten zouden moeten zijn – dat die gehuisvest worden 
in deze stad? Want ik begrijp dat het de stad is, niet alleen de binnenstad, maar de hele 
stad. Wilt u een aparte corporatie oprichten voor studentenhuisvesting à la Rotterdam 
en studentenwoningen bouwen, of wilt u daarvan gebruik maken van bestaande 
woningen en daarmee verdringing veroorzaken?

De heer Den Heijer: Nou, kijk, zoals in de binnenstadsplannen ook staat is bijvoorbeeld, 
je zou kunnen denken aan wonen boven winkels, op dit moment kan dat op sommige 
plekken ook niet. Ik hoop dat alles goed gaat achterin. Het tweede punt is dat je 
bijvoorbeeld ook kijkt naar vastgoed. We hebben nu heel vaak als de gemeente afstand 
doet van vastgoed, of het gaat verhuren, dan zie je dat er nu toch heel veel … Als ik 
bijvoorbeeld zou moeten kiezen tussen een culturele invulling van gemeentelijk 
vastgoed of ex-gemeentelijk vastgoed, of jongerenhuisvesting, dan zou ik de laatste 
kiezen. Hoewel ik het eerste ook een warm hart toedraag, maar als ik met het mes op 
de keel zou moeten kiezen, zou ik daarvoor kiezen. Wat ik ook belangrijk vind is 
bijvoorbeeld transformatie van kantoorpanden vind ik een hele interessante en de 
stappen die dit college al heeft gemaakt met achter het station en op het Leerpark zelf. 
Dat zijn hele grote stappen, maar daar wil ik wel bij aangetekend hebben dat er dan 
steeds ook bij gezegd wordt dat daar ook bijvoorbeeld ruimte moet zijn voor kwetsbare 
doelgroepen. Dat snap ik, het is niet dat ik dat niet belangrijk vind, maar als ik zou 
moeten kiezen, dan zou ik eigenlijk al deze woningen beschikbaar willen stellen voor 
studenten en jongeren.

De heer Van Verk: Voorzitter, …

De voorzitter: Mijnheer Van Verk.

De heer Van Verk: De heer Den Heijer geeft in veel woorden een antwoord, maar niet 
het antwoord waar ik naar op zoek ben. Namelijk 750 studenten huisvesten, in wat voor 
woning dan ook, betekent dat je 750 jongeren van deze stad niet kan huisvesten. Hoe 
ga je het probleem van die verdringing oplossen? Het voordeel van de een op de 
woningmarkt is namelijk altijd het nadeel van de ander. Dus hoe komt u uit dat 
dilemma?

De heer Den Heijer: Ja, dat is het dilemma waar deze woningmarkt natuurlijk elke dag 
tegenaan loopt. Volgens mij moet er gewoon veel meer gebouwd worden, moet de 
ambitie ook overeind blijven om 10.000 extra huizen te bouwen waardoor je ook meer 

21



aanbod creëert. Tegelijkertijd wil je natuurlijk, u geeft een aantal suggesties en ik denk 
dat ik juist op drie punten daarop geantwoord heb, dus ik ga daar ook verder niet over 
in herhaling treden. Ik snap dat u ook constateert dat de ambitie misschien erg hoog is, 
maar laten we dan juist die stip bijna onbereikbaar maken, want ik snap dat dat best 
een uitdaging is, maar ik dwing ook ons stadsbestuur dan om daar met een goed plan 
over te komen.

De heer Van Verk: Voorzitter, een slotopmerking. Plannen, daar staat dit huis al bol van 
voor wat betreft de bouwplannen. Ik ben het roerend met u eens dat er meer en sneller 
gebouwd moet worden, maar dan moet dit college en zeker een volgend college dat ook 
wel gaan doen. Vier jaar geleden gaven wij steun aan het collegeprogramma vanwege 
de ambities en ik constateer eigenlijk tot mijn spijt dat er van de bouwplannen weinig is 
terechtge… De bouwplannen zijn er, maar de bouwuitvoering weinig is terechtgekomen. 
Dus ik ga niet doorvragen hoe u dat denkt te realiseren, want dan zitten we hier 
vanavond nog en dat willen we niet.

De voorzitter: Dank. De heer Veldman.

De heer Veldman: Voorzitter, veel dank. De positieve insteek van de jonge vader Den 
Heijer deelt deze iets minder jonge vader van harte, maar daar gaat mijn vraag niet 
over. Voorzitter, u deed de motie die we hebben ingediend over de balans heel kort even 
af met overbodig en ik heb daar wel een vraag bij. Deelt u dan wel op zijn minst met mij 
dat de balans tussen levendigheid en leefbaarheid en het belang van de bewoners vanuit 
de intentie die we hebben verwoord ook in de motie wel moet worden meegenomen in 
de uitwerking van de verdere plannen van deze visie? Het kan met een heel eenvoudig 
ja of nee.

De heer Den Heijer: Dat is precies … Mijn antwoord is ja, want dat is ook precies wat de 
wethouder gezegd heeft in de commissie. Dus daarom vind ik het onnodig om hier een 
motie op in te dienen.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter?

De voorzitter: Er waren nog een aantal anderen. Ik zag mevrouw Kruger al een tijdje en 
dan kom ik daarna bij de heer Van der Kruijff. Gaat uw gang.

Mevrouw Kruger: Voorzitter, ik werd getriggerd door de heer Den Heijer die dus 
aangeeft: ik heb liever dan jongerenhuisvesting in de binnenstad dan huisvesting voor 
culturele voorzieningen, als ik dan de keuze moet maken. Dan denk ik: we hebben het 
over een bruisende binnenstad ook voor jongeren en die moeten uit kunnen gaan en 
daar moeten ook culturele voorzieningen zijn. Waar gaan we die dan zetten, mijnheer 
Den Heijer? Ik bedoel, daar moet toch ook een evenwicht in gevonden worden. Dus ja, 
wat we dus in heel deze notitie al zien dat er continu tegenstellingen zijn, ik denk dat we 
complementair moeten gaan zoeken … Hoe zeg je dat? Juist dingen moeten zoeken om 
complementair te zijn en dit gaat dus wel met elkaar bijten zoals u het nu voorstelt.
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De heer Den Heijer: Daar ben ik me ook zeer van bewust, mevrouw Kruger, via de 
voorzitter, omdat we natuurlijk voor een gigantische uitdaging staan. Deze stad is rijk 
aan hele mooie culturele voorzieningen. We hebben bijvoorbeeld het Energiehuis waar 
natuurlijk heel veel culturele voorzieningen in samen komen, maar we hebben niet een 
plek waar heel veel studenten kunnen wonen op dit moment, of jongeren echt 
gehuisvest kunnen worden. Volgens mij hebben we daar gewoon een uitdaging te gaan. 
En ik zeg ook, het is niet dat ik het voor de lol zeg, maar als u met het mes op de keel 
mij zou vragen wat ik belangrijker vind, dan vind ik daar huisvesting gewoon, iets wat 
toch vrij fundamenteel is, vind ik belangrijker dan hetgeen wat u mij hier voor de voeten 
werpt. Ik zou u eigenlijk de vraag terug willen stellen: wat vindt u dan belangrijker?

Mevrouw Kruger: Nou, voorzitter, mag ik daar even op antwoorden?

De voorzitter: Zeker.

Mevrouw Kruger: Ik denk niet dat ik iets kan zeggen: ik vind de huisvesting voor 
jongeren minder belangrijk als de huisvesting voor culturele voorzieningen, ik denk dat 
we voor beide naar een oplossing moeten zoeken. We hebben het natuurlijk in deze 
notitie al gehad over het meer centreren, het meer bij elkaar voegen van 
horecaconcentratiegebieden, culturele concentratiegebieden, dus misschien ook wel 
concentratiegebieden voor de huisvesting van jongeren – hoewel ik daar nou niet zo’n 
voorstander van ben, ik zie het meer gemengd wonen. En ik denk dat we dus, ik ben 
heel blij dat u dit nu noemt als we moeten gaan kiezen, maar dit alles, we hoeven 
minder te kiezen als er gewoon meer gebouwd gaat worden voor jongeren. Dus in die 
zin, ja, dat is mijn antwoord.

De voorzitter: Dank. Dan zag ik nog de heer Van der Kruijff, gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Dank u wel, voorzitter. Het ongeduld en de haast van de VVD 
spat ervan af in de woordvoering en die urgentie, die haast, die voelt het CDA ook wel. 
Dat delen we wel met elkaar. Tegelijkertijd bekruipt ons toch wel het gevoel dat in al dat 
ongeduld en die haast de zorgvuldigheid hier en daar een beetje verloren gaat. De heer 
Den Heijer zegt wel: natuurlijk wil ik goed de bewoners betrekken en participeren en we 
struikelen daarover met elkaar. Bij mij klinkt nog steeds in het oor zijn uitspraken in de 
commissievergadering waar hij het op een gegeven moment over zeurende, klagende 
omwoners had die ook wel oordopjes in konden doen. Nou, dat heeft hij daarna wel wat 
genuanceerd, maar het kwam er ook niet zomaar uit denk ik dan altijd maar, dat is wel 
blijven hangen. Ook als ik dan nu de motie weer zie om de Verlaatjes – dat betekent 
gewoon dat je een incidentele ontheffing kunt krijgen om langer open te blijven, voor de 
luisteraar die denkt: wat is in vredesnaam een Verlaatje? – om dat zomaar even te 
onderzoeken of dat vooruitlopend op beleid van vijf naar twaalf opgehoogd kan worden. 
Het CDA zegt niet eens dat je dat niet zou moeten willen overwegen, maar 
vooruitlopend op beleid klinkt af en toe ook wel weer als haast, minder zorgvuldig en 
niet in het integrale horecabeleid wat we met elkaar in gang hebben gezet – en ook een 
terrassenbeleid, hetzelfde – gewoon mee kunnen nemen. Dus ik snap wel die haast, 
maar ik onderschrijf ook de vraag die ook de heer Veldman u schreef, als je het hebt 
over de balans tussen de horeca en de uitgaansgelegenheden en de bewoners, dat die 
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bij u toch een andere kant op doorslaat dan bij ons in het CDA en ook bij de 
ChristenUnie/SGP hoor ik, maar dat de zorgvuldigheid van het anderen betrekken 
betreft. Daar zou ik u toch willen vragen daar meer aandacht voor te hebben.

De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Dank, mijnheer de voorzitter. Ik herken me ook heel erg in het 
beeld wat de heer De Kruijff aan het begin schetst, het CDA heeft ook een hoop 
bijgedragen om op dit punt terecht te komen, dus waarvoor ook dank. Het punt is 
waarom dat ongeduld misschien wel wat verder toegenomen is – en dan los even van 
het feit dat dat zorgvuldigheid misschien dan ten koste van zou gaan, waar ik de mening 
van de heer Van der Kruijff gewoon niet deel – is dat we natuurlijk ook wel een urgente 
tijd te pakken hebben. We hebben twee jaar lang dramajaren achter de rug gehad. Twee 
jaar lang hebben ondernemers helemaal niks kunnen doen, vrijwel geen omzet gedraaid. 
Tot op een aantal weken geleden zijn ze gesloten moeten blijven. Dus misschien was 
mijn vraag: als deze twee jaar er niet was geweest, had mijn vraag op een andere 
manier vormgegeven dan nu. Want ik denk namelijk dat als wij bijvoorbeeld 
Koningsdag, Big Rivers, Parkies, dat zijn allemaal avonden dat die ondernemers die 
Verlaatjes toch best wel eens graag in willen zetten, in goede samenspraak met de 
bewoners. Want tegelijkertijd, kijk, de overheid – en dat maakt me ook wel weer een 
liberaal – de overheid is natuurlijk niet het antwoord op alles. Ik geloof gewoon, ik heb 
een veel positievere kijk op de relatie tussen ondernemer en bewoner dan misschien 
anderen in deze raad, omdat ik zie dat ondernemers hartstikke veel energie stoppen in 
een goede band onderhouden met bewoners en dat ook respecteren, barbecues 
organiseren, die mensen gratis laten eten, dat gesprek voeren, omdat ze ook de 
keerzijde kennen van als bewoners het gewoon niet meer trekken. En soms kan dat 
terecht zijn omdat een ondernemer er gewoon schijt aan heeft en dan vind ik dat de 
overheid ook op moet treden, dat ben ik van harte met u eens. Maar aan de andere kant 
zie je ook gewoon soms gevallen voorbijkomen dat het er maar één is die er helemaal 
klaar mee is en dat wij daardoor een rem zetten op de mogelijkheden en dat we nu deze 
discussie krijgen: moeten we die Verlaatjes dan maar niet doen, of kunnen die terrassen 
dan wel niet? Terwijl ik daar toch echt een heel ander beeld van heb.

De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, dan toch één punt. Bij die Verlaatjes schrijft u zelf in 
uw motie als overweging dat het niet voor iedere ondernemer aantrekkelijk is om een 
permanente ontheffing aan te vragen en als een van de redenen lazen we de omgang 
met de buurtbewoners. Oftewel, u voelt zelf al aan dat het in de omgang met de 
buurtbewoners al ingewikkeld is. Om het er dan nu zomaar even doorheen te duwen, 
dan denk ik: nou, dat gaat ons net te snel. Als u zegt: ja, met terrassen, kunnen we die 
tijdelijke terrassen niet een jaartje langer toestaan tot het definitieve beleid? Een ander 
voorbeeld. Dan zeg ik: ja, wil ik met u meedenken, daar kan ik ook nog mee 
instemmen. Maar om ze in één keer definitief te maken, waarom zou je dat doen? Zo 
zitten er heel veel dingen waarvan ik denk: u rent net iets te hard dan wat nodig is. 
Maar ik onderstreep wel wat u zegt dat je de ruimte moet bieden, maar vervolgens wel 
met inachtneming van de zorgvuldigheid en die grens gaat u af en toe wat over.
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De voorzitter: Mijnheer Den Heijer, zonder in herhaling te vallen.

De heer Den Heijer: Nee, het is een afweging tussen ruimte bieden en perspectief 
bieden. Volgens mij wil ik juist door dit soort voorstellen te doen ook perspectief bieden 
aan de binnenstad waarvan ik denk dat die binnenstad moet zijn. En ja, dat is een 
binnenstad waar je moet kunnen wonen, waar het ook op heel veel plekken rustig is, 
maar op de plekken waar die ondernemers zitten, dat daar wel de ruimte is zo dat die lui 
nu niet omvallen met de schuldenpositie waar ze nu in zitten. En omdat ik tegelijkertijd 
vind dat dat gewoon bij een volwassen stad als Dordrecht past. Dat past gewoon bij 
Dordrecht. En die omgang met die bewoners, ja, u legt dat negatief uit, ik leg dat juist 
heel positief uit in mijn overwegingen in de motie, omdat juist die ondernemer ervoor 
kan kiezen om geen permanente ontheffing aan te vragen omdat hij vindt dat die 
buurtbewoners juist recht hebben om niet het hele jaar door tot twee uur ‘s nachts of 
langer dan twee uur ‘s nachts allemaal herrie voor de deur te hebben. Dat respecteren 
die ondernemers. Maar dan vind ik wel dat diezelfde ondernemers dan gewoon de 
ruimte moeten hebben. We hebben het over steden als Leeuwarden, steden als 
Rotterdam, steden als Zwolle waar die Verlaatjes gewoon veel meer zijn dan hier in 
Dordrecht. Dan snap ik gewoon niet waarom wij dat dan niet doen en dat het in die 
andere steden wel zou kunnen. Als je dat als politicus vindt, dan moet je er gewoon wat 
aan doen en dat doe ik vandaag door dit voorstel in te dienen.

De voorzitter: Dank. De heer Polat, en dan kom ik nog een keer bij de heer Schalken. 
De heer Polat.

De heer Polat: Dank, voorzitter. Ik heb een vraag aan mijnheer Den Heijer over de 
motie Verlaatjes. Er is natuurlijk gesproken over participatie van de bewoners, dat is 
natuurlijk niet helemaal goed gegaan de afgelopen periode. Zou mijnheer Den Heijer wel 
in zijn om bijvoorbeeld die motie zo om te zetten dat het een pilot wordt, dat er na een 
jaar evaluatie plaatsvindt om te kijken of dat gewoon werkt? Waardoor er dus in de 
tussentijd dat de bewoners meer betrokken raken en ook inspraak kunnen hebben.

De heer Den Heijer: Ja, dat is zo’n trucje dat je dan het een pilot noemt. Weet je, ik wil 
het helemaal geen pilot noemen. Ik denk dat we het eerst volgens mij gewoon 
zorgvuldig moeten onderzoeken. Tenminste, je moet eerst gewoon met een voorstel 
komen, hè. Het is ook niet meteen dat ik zeg: je moet het morgen gaan doen. Dat staat 
er ook niet in die motie. Daar komt een bepaald stukje zorgvuldigheid bij kijken, wat ook 
het CDA zegt, dus dat is gewoon belangrijk. Maar ik zeg wel dat we gewoon daar nu een 
beetje tempo op moeten gooien, omdat we nu na die twee jaar wel met een urgent 
tijdstip zitten. Ik denk dat het moment nu daar is. En niet voor een pilot of een ding. 
Weet je, evalueren kan altijd, ik sta open met u, dat is een ander D66-punt. Ik sta open 
voor u om het te gaan evalueren. Dat lijkt me ook heel zinvol, want dan kunnen we er 
ook uit leren. Maar ja, ik dien niet voor niets deze motie op deze manier in.

De voorzitter: De heer Polat.

De heer Polat: Kijk, evalueren, of het nou een pilot is of niet. Als je gewoon evalueert, 
dan kun je gewoon op basis van de best practices of gewoonweg wat je hebt geleerd 
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daarop bijsturen. Dat is wat D66 natuurlijk voorstelt: bent u dan voor om bijvoorbeeld 
na een jaar te evalueren en te kijken of het wel gewoon werkt, zodat we gewoonweg 
kunnen bijsturen, of niet?

De heer Den Heijer: Ja, ik heb even de motie er snel bij gepakt, want ik had hem net bij 
de griffier. Er staat het woord verkennen in, dus dat verkennen duidt op onderzoeken. 
Als we dat nou uiteindelijk met zijn allen besluiten: nou, dat gaan we dus ook doen. Dan 
lijkt het me heel logisch dat je dat ook gaat evalueren, want volgens mij wordt er hier 
amper beleid vastgesteld wat we niet evalueren, omdat dat mijns inziens ook heel 
onverstandig is.

De voorzitter: Oké, dank.

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, mevrouw Kruger, …

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter?

De voorzitter: … ik had mijnheer Schalken het woord beloofd eigenlijk. Gaat uw gang, en 
dan wil ik wel een beetje naar de volgende fractie, hoor, want anders dan krijgt de VVD 
veel te veel aandacht. De heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, kort. Dank u wel. Ook naar aanleiding van de 
beantwoording op eerdere vragen aan de VVD. De VVD geeft aan dat ze het belangrijk 
vinden dat ook bewoners zijn betrokken, maar aan de andere kant gaat de VVD toch 
met deze moties al van alles vastleggen waar de bewoners eigenlijk niks meer van 
kunnen vinden. Dus nogmaals de vraag: vindt u het niet veel belangrijker dat met die 
voorstellen die u heeft, dat die nu eerst ook in het participatietraject worden 
meegenomen voordat u ze nu al eigenlijk wil afdwingen, waarbij u eigenlijk de bewoners 
met een voldongen feit opzadelt.

De heer Den Heijer: Volgens mij, de heer Schalken hoort de woorden zoals hij ze wil 
horen en dat mag. De heer Schalken wil heel de tijd ook suggereren hier dat hij voor die 
bewoners dan op zou komen, terwijl ik elke keer zeg dat we dat moeten doen en ik zie 
ook hier in mijn motie ook gewoon staan dat we een gesprek met de bewoners aan 
moeten gaan. Dus ik vind deze vraag, ja, het is leuk, ik snap dat u dat punt wil maken. 
Dat heeft u nou al twee keer gedaan, dus laat ik me daar gewoon … Daar hoef ik denk ik 
dus op dit moment niet meer op in te gaan.

De voorzitter: Mevrouw Kruger nog.

Mevrouw Kruger: Voorzitter, even gewoon een opmerking ten aanzien wat de heer Den 
Heijer aangeeft ten aanzien van evaluatiebeleid. Onze gemeente, juist het college staat 
bekend om het niet evalueren van beleid, daar komen we pas jaren later achter: o, dat 
had toch al eerder? Dus ja, ik maak even deze opmerking voor het historisch besef voor 
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de volgende periode dat we daar dus heel goed op moeten letten en juist vaker moeten 
evalueren als dat tot nu toe gebeurt.

De heer Den Heijer: Daar wil ik aan toevoegen: en experimenteren. Want 
experimenteren is ook heel leuk, dan kun je veel dingen proberen en dat weer bekijken 
of dat werkt. En als het niet werkt, dan stop je ermee. Dus daar heeft mevrouw Kruger 
helemaal gelijk in.

De voorzitter: Dank. Volgens mij een mooi debat zo over deze drie moties. Dan gaan we 
naar de volgende fractie, de CDA-fractie. Mijnheer Van der Kruijff, gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het CDA is positief over de 
denkrichtingen van het meerjarenplan binnenstad – want zo heet het, sommigen zeggen 
visie, maar het heet echt meerjarenplan – die naar onze overtuiging zal leiden tot een 
aantrekkelijkere, gezellige, levendige binnenstad. En dat is goed. Om de leegstand en de 
verloedering te bestrijden, stemt het CDA in met een kleiner winkelgebied. Dat is geen 
doel op zich, dat is een middel. Als we zien dat in aanloopstraten leegstandsissues zijn, 
denken we dat het goed is om daar mogelijkheden te bieden voor wonen of andere 
functies zoals cultureel, sport, maatschappelijk, tussen en boven de winkels. Als er geen 
leegstand is, moet het natuurlijk niet, het kan. Het CDA is ook positief over de 
horecaconcentratiezones. Wij pleiten wel voor een gedifferentieerd regime voor 
verschillende gebieden, bijvoorbeeld rustige gebieden met meer restaurants, wat 
drukker met cafés, of misschien op zijn allerdrukst als het gaat over nachthoreca of 
andere partycenters. Het CDA wil daarvoor wel een goede bewonersparticipatie, want uit 
de inspraak blijkt dat er op dat punt nog wel een wereld te winnen is. Zoals we net 
zeiden, de VVD-moties over Verlaatjes, tijdelijke terrassen definitief maken vinden we te 
haastig en te onzorgvuldig, vooruitlopend op de binnenkort te verwachten nieuwe 
horecabeleid. Neem het daarin mee.

Mevrouw Koene: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Daar wilde ik even vragen aan de heer Van der Kruijff of hij een beeld 
heeft hoelang dat nieuwe beleid nog kan gaan duren.

De heer Van der Kruijff: Nou ja, mijn verwachting is dat we dat zeg maar even dit jaar – 
niet voor de verkiezingen, maar dit jaar – een van de eerste dingen is die dit college 
gaat oppakken als uitwerking vanuit deze visie binnenstad.

De voorzitter: Gaat u verder.

De heer Van der Kruijff: Wat we wel goed vinden is om te kijken naar woonruimte voor 
studenten en andere jongeren – dat moet je volgens ons niet te nauw willen definiëren – 
in de binnenstad om te zorgen dat het daar ook divers blijft qua bewoning. Overigens 
wel goed om hier ook nog even te zeggen dat we voor jongeren en studenten al wel heel 
veel appartementen realiseren op Leerpark en Thureborgh, maar ook in de binnenstad 
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zou het goed zijn. Het CDA is mede-indiener van de motie voor de goede balans van 
horecabelang en bewonersbelangen, daar hebben we het net al genoeg over gehad. Het 
CDA is het ook eens om de Grote Markt te transformeren, voorzitter. Wij pleiten wel om 
de inspraak over te nemen om te kijken naar een wat groter gebied. Kijk ook richting 
Tolbrugkamp of je dat mee kan nemen en wij denken dat een parkeergarage daar op 
zijn best is. Ook daar maak je werk met werk als je gaat transformeren. Voorzitter, nog 
twee punten. Even kijken. Het Binnenstad Bedrijf, het is het CDA niet duidelijk waarom 
dat in een juridische entiteit moet en wij vinden het ook ingewikkeld hoe je zo’n 
constructie allemaal rijmt met positie en inspraak van binnenstadbewoners en anderen, 
bijvoorbeeld de culturele sector of andere maatschappelijke instellingen en ook de raad. 
Dus daar willen we een nadere uitwerking van waarom dat allemaal zo moet en waarom 
dat niet zonder kan. Afsluitend, om ons een oordeel te vormen over de SP-moties. Het 
CDA schat in dat we met het vaststellen van dit meerjarenplan een denkrichting, een 
richtinggevend besluit nemen, maar dat het college de hieruit voortvloeiende 
uitvoeringsbesluiten allemaal nog aan de raad moet voorleggen en dat die ook allemaal 
nog een participatietraject ingaan. Deelt het college die gang van zaken? Dank u wel.

De voorzitter: Dank. Dan gaan we naar de volgende fractie, D66. De heer Polat, gaat uw 
gang.

De heer Polat: Dank u, voorzitter. D66 heeft jarenlang de volgende uitgangspunten voor 
een vitalere binnenstad geformuleerd: D66 wil dat de historische binnenstad meer gaat 
bruisen; D66 zet in op een kleiner kernwinkelgebied; we creëren ruimte voor andere 
functies zoals wonen, werken of recreëren; we kunnen onze dagbezoekers zo een nog 
mooiere beleving bieden. Deze visie geeft op hoofdlijnen invulling aan onze wensen. En 
hoofdlijnen, want er moet nog veel gebeuren. Op de eerste plaats mist D66 participatie 
van de bewoners in deze visie. Dit college scoort op participatie een zware onvoldoende 
op alle projecten in de stad. Maar laat nou aan het einde van deze periode eens goed 
oppakken. Niet achteraf informeren, maar aan de voorkant betrekken. D66 gaat dan ook 
het amendement ‘Bij een visie zonder participatieregels worden bewoners gepasseerd’ 
van SP steunen, zodat participatie goed geborgd is. Het tweede amendement, ‘Geen 
uitwerking zonder participatie’ van de SP gaan we niet steunen, omdat dat amendement 
een beslag legt op de voortgang van de uitwerking. D66 wil namelijk meters maken. 
Voorzitter, groen ontbreekt. D66 wil, net als Bewonersplatform Binnenstad meer groen 
de uitwerking. 

De heer Portier: Voorzitter?

De heer Polat: Vraag aan het college: kan de wethouder toezeggen dat er meer groen 
komt? Dordrecht is de oudste stad van Holland. Er zijn nog veel gebouwen die ons 
daaraan herinneren, maar ook veel historie zijn we kwijt. Oude, mooie gebouwen zijn 
door de tijd gesloopt om plaats te maken voor lelijke panden. D66 wil dat de oude 
historie weer in ere wordt hersteld. In dat kader tekenen we mee met de motie van 
ChristenUnie/SGP om bij de herontwikkeling van de Grote Markt zorg te dragen voor een 
duidelijke verbinding met de historie van de joodse buurt en het culturele leven aldaar.

De heer Portier: Voorzitter?
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De voorzitter: Bij interruptie, de heer Portier.

De heer Portier: Fijn dat D66 ons eerste amendement steunt. Bij het tweede 
amendement zei hij: we kunnen dit niet steunen, want we zijn bang dat het de 
voortgang bedreigt. Maar eigenlijk wat we daar vragen is: voeg de afwijkende meningen 
die ontbreken toe aan het eindrapport en dan zijn we ermee klaar. Dat hoeft toch niet 
meer dan vijf minuten te duren?

De heer Polat: Voorzitter, we hebben gewoon het amendement anders gelezen, dat het 
gewoonweg eerst uitgewerkt moet gaan worden voordat het vastgesteld kan worden. 
We willen gewoon graag dat de uitwerking zo snel mogelijk plaatsvindt en we willen op 
geen enkele wijze dat het amendement daar een obstakel voor is.

De heer Portier: Voorzitter, ik zou het amendement nog een keer goed lezen, want dat 
is niet zoals het bedoeld is.

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De voorzitter: Dank. Mevrouw Kruger, u heeft een vraag aan de heer Polat?

Mevrouw Kruger: Jazeker.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Kruger: Want de heer Polat zegt: wij willen graag meters maken. Maar als u 
nou meters tevergeefs maakt en u moet weer terug lopen, dan gaat het nog meer tijd 
kosten. Ik weet niet hoe u daarop kunt reageren?

De heer Polat: Daar heeft u gelijk in, voorzitter, mevrouw Kruger heeft daar gelijk in, als 
dat gewoonweg een zinloze actie is. Maar we zien in de visie gewoonweg goede 
aanknopingspunten om het programma uit te kunnen werken en met het amendement 
van de SP die ze hebben ingediend en dat we ook steunen zien wij genoeg borging voor 
participatie om daarom ook snel aan de slag te kunnen gaan.

Mevrouw Kruger: Voorzitter, nog één keer.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Kruger: Nou, fijn, want we hebben dat mede ingediend, dus daarom reageer ik 
daar ook nog zo op. Het is zoals de heer Portier zegt, het hoeft niet zoveel tijd te kosten 
om gewoon toe te voegen wat er nu aan mist. Het is slechts een onderdeel van de 
besluitvorming, dus dat stukje zouden we graag ook eventjes pas op de plaats. En ja, 
het geldt nog steeds ook voor het slijpen van een diamant: je kan het beter voorzichtig 
doen dan gehaast, waardoor je straks alleen maar brokstukken overhoudt en dat er 
geen één facet meer kan glinsteren of wat dan ook. Dus haastige spoed is zelden goed, 
mijnheer Polat.
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De heer Polat: Dank, voorzitter. Voorzitter, wat dat betreft zijn we wel eens dat haastige 
spoed zelden goed is. Maar in het eerste amendement waar dus de participatie wordt 
geborgd, dat we ook steunen, staan er gewoonweg genoeg instrumenten in om de 
participatie goed te regelen. Dus wat dat betreft zien wij gewoon geen reden om het 
tweede amendement te steunen.

De voorzitter: Dank. Dan gaan we naar GroenLinks. Mevrouw Kruger, gaat uw gang.

De heer Polat: O, ik ben nog niet klaar.

De voorzitter: O, u was nog helemaal niet klaar. U werd geïnterrumpeerd, dat is waar. 
Mijnheer Polat, gaat u verder.

De heer Polat: Dank u wel. Voorzitter, Dordrecht moet een bruisende stad worden. 
Overdag de stad verkennen, winkelen en ‘s avonds uitgaan, net als de historische steden 
van de wereld. In dat kader is een horecaconcentratiegebied een goed idee volgens D66. 
Aan het water genieten van een diner, terrasje pakken en/of tot vroege uren genieten 
van vele uitgaansgelegenheden. Bij de uitwerking van de visie vragen we echter 
aandacht voor de eisen en de wensen van de jongeren. Naast participatie van de 
jongeren in het hele proces is het rapport Urban reflectie op Cultuurbeleid Dordrecht een 
goede aanvulling om aan de doelstellingen te werken. Voorzitter, nu de moties en 
amendementen. Motie ‘Betrek joodse cultuurhistorie bij herontwikkeling Grote Markt’, 
deze motie dienen we samen met ChristenUnie/SGP en GroenLinks en anderen in. Motie 
‘Het draait om de goede balans van levendigheid en leefbaarheid’ van ChristenUnie/SGP, 
in deze motie worden alleen functie wonen specifiek genoemd en andere functies 
minder. Zonder een levendige binnenstad is onze stad en de regio ten dode 
opgeschreven, daarom gaan we deze motie niet steunen. Motie ‘Doe het in één keer 
goed’ van Gewoon Dordt, tijdens de commissievergadering is hier heel veel over 
gesproken. D66 vindt het een onhaalbare optie en ziet dan ook niets in om ambtelijke 
capaciteit hieraan te spenderen. Motie ‘Onderzoek …

Mevrouw Koene: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Hij legt hem op de stip, hè?

De voorzitter: Ja, ik zag hem al rollen.

Mevrouw Koene: Ja. Ik vraag me namelijk af welke achtergrond mijnheer Polat heeft dat 
hij kan beoordelen dat het onhaalbaar is, zonder dat daar iets onder ligt.

De heer Polat: Ik heb zelf een ingenieursopleiding, maar geen civiele achtergrond, dus 
wat dat betreft, zoveel ervaring heb ik niet, zoveel kennis heb ik ook niet. Maar ik heb 
me gewoon laten vertellen dat een dergelijke parkeerplaats onder water daar, naast wat 
de VVD heeft genoemd en ook anderen, in en uit rijden, dat dat natuurlijk een probleem 
is. Maar aan het water, in een dergelijke setting, de kosten die daarmee gemoeid zijn, 
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de wethouder heeft daar ook al naar gerefereerd, die zijn gewoonweg niet in verhouding 
om daar een parkeergarage te regelen. Wij zien daar, ook gezien de beraadslagingen, 
niet in dat dat gewoon zin heeft om daar ook zelfs een onderzoek naar te doen.

Mevrouw Koene: Oké, voorzitter. Nou ja, toch wel opvallend, want ook de wethouder 
heeft namelijk daar geen berekening van. Ik weet wel, hoor, dat hij zei dat het heel duur 
wordt, maar we hebben daar ook nog geen berekening van gezien. Maar dat komt 
dadelijk.

De heer Polat: Een vraag, nee?

De voorzitter: Nee, hoor, gaat u verder.

De heer Polat: Dank u. Motie ‘Extra Verlaatjes’, dat is al besproken. D66 gaat deze 
motie steunen. We hebben gevraagd voor een pilot, dat was geen pilot en dan wordt het 
ineens een experiment. Maar experiment en pilot zijn gewoon bijna synoniem aan 
elkaar, dus wat dat betreft, daar zijn we het gewoon wel over eens. Motie ‘Dordrecht wel 
een studentenstad’, nou, D66 is een onderwijspartij en heeft een zwak voor de 
studenten, maar wij vinden het genoemde percentage, vijftig procent in het dictum, een 
beetje arbitrair, een beetje te veel arbitrair. Dus wat dat betreft, daar hebben wij 
gewoon grote vraagtekens over. De andere motie vinden wij bovendien betuttelend een 
beetje, dus gaan we deze motie niet steunen. ‘Tijdelijke terrasuitbreiding permanent’, 
D66 staat niet negatief tegenover deze motie, er zijn echter drie maren. A, de juridische 
grondslag om tijdelijke terrassen permanent te maken, hoe staat het met de 
verkeersveiligheid, en kunnen ouderen met een rollator of een scootmobiel zonder 
problemen doorgang vinden? Wij horen van de wethouder hoe hij erin zit en dan komen 
we in de tweede termijn hierop terug.

De heer Den Heijer: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Is het ook niet denkbaar, om het even om te denken, hè? Is het 
juist niet denkbaar dat die extra terrassen, ik noem maar bijvoorbeeld de Wijnstraat, dat 
die juist bijdragen aan de verkeersveiligheid?

De heer Polat: Nou, D66 is natuurlijk voor autoluw maken van de binnenstad, dus wat 
dat betreft, als dat het resultaat is, dan zijn we gewoonweg helemaal voor. Dus wat dat 
betreft, dat is het punt niet en wij horen van de wethouder hoe hij hier tegenaan kijkt en 
dan komen we erop terug. Dan, amendement ‘Bij een visie zonder participatieregels 
worden bewoners gepasseerd’ van SP, we gaan dit amendement steunen. We hebben al 
gezegd, amendement ‘Geen uitwerking zonder participatie’, dat hebben wij, we gaan dit 
amendement niet steunen. Amendement ‘Voorbereiding en uitvoering is een basistaak 
van het college, daarvoor heb je geen coöperatie nodig’, de gemeente is niet de 
eigenaar van de panden en heeft daarom de andere belanghebbenden nodig om aan de 
visie te werken. D66 ziet een corporatiemodel als een middel om dat doel te realiseren. 
D66 gaat daarom dit amendement niet steunen. Als laatste, voorzitter, amendement 
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‘Voor een bruisende binnenstad zijn betaalbare woningen voor jongeren een must’ – dat 
was natuurlijk niet de laatste. D66 vindt net als de motie van de VVD over de 
studentenhuisvesting een percentage te arbitrair en gaat dit amendement niet steunen. 
Nog twee, voorzitter. Amendement ‘Bij nieuwe visie hoort ook een nieuwe afweging voor 
de omvang van het autoluwe gebied’, D66 is voor een autoluwe binnenstad, een 
onderzoek naar de uitbreiding juichen we toe. We gaan dit amendement steunen. Als 
laatste, voorzitter, amendement ‘De kracht van pioniers’, D66 gaat dit amendement 
steunen. Dank.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we nu naar GroenLinks, mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Voorzitter, dank u wel. Tijdens de commissiebehandeling hebben 
insprekers en iedere fractie zijn/haar zienswijze meegegeven en de wethouders hebben 
aandachtslijstjes waarover zij hebben gezegd deze mee te nemen in de ontwikkeling van 
het programma van uitvoering. Dat deze raad daar graag wat over wil vastleggen, laten 
we zien door de hoeveelheid moties en amendementen. Het eindrapport is in onze ogen 
onvolledig en daarom hebben wij mee getekend met amendementen van de SP, ‘Bij een 
visie zonder participatieregel worden bewoners gepasseerd’ en ‘Geen uitwerking zonder 
participatie’. Want zoals iedereen weet, staat participatie hoog in het vaandel van 
GroenLinks en niet alleen in woord, maar vooral in daad. Voorzitter, een lastige maar 
schitterende opgave, slijpen aan een diamant. Schijnbare tegenstellingen – reuring 
versus rust, historie tegenover nieuw elan – die omgezet moeten worden in 
complementaire facetten. Belangrijk in dit debat ten behoeve van de Dordtse binnenstad 
zal GroenLinks gefocust zijn op participatie en groenplannen, waarvan we ervan uitgaan 
dat de wethouder een toezegging doet in ieder geval de Bomenridders te betrekken 
hierbij. Wij richten ons op de plannen rondom parkeren, bereikbaarheid voor 
mindervaliden, een betere uitwerking van concentratiegebieden van de horeca en 
culturele sector, de verbindingen met de wijken en met de andere gemeentes in de 
regio. Voorzitter, waar het ov van groot belang zal zijn. En daarom, de opstapplaats bij 
de Hooikade, de veerverbinding met onder andere Zwijndrecht is nu in de 
wintermaanden verdwenen en de zondag in de zomermaanden. We weten dat het een 
provinciale aangelegenheid is, dat klopt. Maar serieus, meer dan 6500 handtekeningen 
zijn opgehaald die onzes inziens een groter signaal afgeven dan een motie, zodat deze 
verbinding hersteld wordt. Voorzitter, we gaan ervan uit dat de wethouder zo spoedig 
mogelijk met een bericht komt dat de verbinding met de Hooikade hersteld wordt en dat 
er ook op zondagen het hele jaar door wordt gevaren. En nog een derde aspect, dat hij 
gaat bezien wat er gedaan kan worden aan de behoorlijke verhoging van de 
prijskaartjes. Voorzitter, ik sluit af met aandacht …

De heer Van Verk: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Van Verk.

De heer Van Verk: Ik hoorde een interessante positie innemen door GroenLinks, 
namelijk dat de halte aan de Hooikade hersteld moet worden. Maar bent u dan ook 
bereid om …
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Mevrouw Kruger: Sorry, ik hoorde het even niet.

De heer Van Verk: Bent u ook bereid de benodigde drie ton daarvoor neer te leggen? Of 
zegt u: we willen hem wel hersteld hebben, maar niet het prijskaartje betalen.

Mevrouw Kruger: Nou, mijnheer Van Verk, die drie ton is een schatting die gemaakt is 
tijdens allerlei gesprekken. Ik heb het nog nergens vast zien liggen, die drie ton. Er 
moet nog onderhandeld gaan worden met de provincie en ook … Ik zeg het steeds 
verkeerd, ik wil steeds zeggen CoolBlue of Blue Lagoon. Blue Amigos. Met Blue Amigos 
en ik heb begrepen, wij waren toen aanwezig bij een gesprek bij Studio De Witt waarbij 
de woordvoerder van Blue Amigos aangaf dat dat mogelijk een stuk minder zou kunnen 
zijn. Dus we weten gewoon echt nog niet hoeveel het is, laten we dat nou ook eens 
eerst horen en ja …

De voorzitter: Beste mensen, ik zie dat debatje nu ontstaan over de Hooikade, maar we 
hebben het Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht voorliggen …

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, dat klopt.

De voorzitter: Ik begrijp dat met een beetje goede wil alles daaraan gekoppeld kan 
worden, inclusief de halte van de waterbus, maar ik zou wel een beetje bij het topic 
willen blijven.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, maar het klopt wat u zegt. Ik heb het echt ook tot mijn 
grote plezier kunnen vinden, dit haakje, om dit nog even hier te benoemen. Maar het 
gaat …

De voorzitter: Nee, uw punt is helder, maar ik zou wel het debat echt een beetje willen 
sturen op de moties en amendementen ten aanzien van het Toekomstbeeld Binnenstad 
Dordrecht.

Mevrouw Kruger: Klopt, maar dit gaat ook over het stukje wat voor ons zo belangrijk is, 
de verbinding met de wijken, met andere gemeentes, wat wij ook al in de commissie 
hebben aangegeven. Dan juist die hele belangrijke, met andere gemeentes, de 
veerpont. Dus daarom noem ik hem toch wel en ik ben blij dat ik daar nog even een 
stukje podium voor krijgt.

De voorzitter: Nee, dat is ook prima als u het even aanstipt, maar ik zou dan verder wel 
het debat willen richten op de moties en amendementen.

Mevrouw Kruger: Wat fijn dat u nu zo met mij in debat gaat en ik dus meer podium heb. 
Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Nee, het is geen debat, hoor.

Mevrouw Kruger: Voorzitter, ik sluit af.

De voorzitter: Het is een kleine ingreep van de voorzitter, meer niet.
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Mevrouw Kruger: Voorzitter, ik sluit af. Met aandacht voor eerherstel van het joods 
erfgoed, hiervoor hebben wij samen met de ChristenUnie/SGP en de andere al 
eerdergenoemde partijen een motie ingediend. Wij zijn het aan de joodse gemeenschap, 
die met name in de Tweede Wereldoorlog, maar ook daarvoor verschrikkingen en 
onrecht is aangedaan, verschuldigd de mediene te herstellen. En waar kan dit beter dan 
op de Grote Markt? Dank u, voorzitter.

De voorzitter: Dank. Dan gaan we door naar de ChristenUnie/SGP-fractie. De heer 
Veldman, gaat uw gang.

De heer Veldman: Voorzitter, veel dank. Ik wil deze bijdrage met een korte persoonlijke 
ontboezeming beginnen, want jaren geleden – toen het nog sneeuwde, zeg ik er maar 
bij – liep ik eens op een zondagmorgen van de Augustijnenkerk door de Voorstraat 
richting de Grote Kerk. Er was vrijwel niemand op straat en het had net gesneeuwd en ik 
was echt oprecht geroerd en getroffen door de schoonheid van onze stad. Iets 
soortgelijks had ik met een heel ander event, namelijk Dordt in Stoom. Toen ik nog 
maar net in Dordt woonde en dat voor het eerst meemaakte, dacht ik: wat is dit een 
gave binnenstad dat dit allemaal gebeurt, alleen maar blije en gemoedelijke mensen, 
veel mensen bij elkaar. Voorzitter, volgens mij is dat exact wat onze binnenstad voor 
kracht in zich heeft. Dat maakt onze binnenstad gaaf. Voorzitter, en dat, precies dat 
zouden wij dus willen bewaren en verder uitbreiden en daarom hebben we die motie 
over de balans ook ingediend. Dus ik geef nog een keer een warm stemadvies daarover, 
dat heeft u gemerkt. Voorzitter, dan nog heel kort over de Grote Markt. Wat ik net nog 
niet heb gezegd, mevrouw Kruger van GroenLinks stipte dat ook even aan, ik vind het 
heel belangrijk om hier nog te refereren aan het contact dat wij ook hebben gehad met 
de joodse gemeenschap en dat zij dit gebaar, wat volgens mij breed leeft ook in de 
raad, waarderen en zich daar ook achter plaatsen en graag ook met de gemeente in 
gesprek gaan over de uitwerking. Voorzitter, dan nog een aantal slotopmerkingen. Er is 
in de commissie ook nog kort even stilgestaan bij de markt, dus zonder, maar gewoon 
de markt, de weekmarkt. In onze optiek is dat ook een essentieel element van een 
bruisende stad. Daar heb je een plein voor nodig en natuurlijk kun je kijken en moet je 
ook kijken om dat plein op andere dagen van de week ook op een goede manier in te 
richten, maar wij vinden het wel echt essentieel dat een markt, die volgens mij één of 
meerdere keren uitgeroepen is tot de beste markt van het land, dat je die op een goede 
manier faciliteert en misschien meer ruimte geeft, dus fysieke ruimte en andere dingen, 
daar kan uiteraard naar gekeken worden, dat is echt belangrijk. Dan nog het groenplan. 
Wij gaan ervan uit dat in de verdere uitwerking van het groenplan opmerkingen zoals 
onder andere de Bomenridders hebben gedaan gewoon een plek kunnen krijgen. Daar 
gaan we nu niet verder moties of zo over indienen. Dan tot slot, voorzitter, het 
voetgangersgebied. Wat ons betreft echt heel belangrijk om dat uit te breiden. We 
hebben daar bij de vorige inrichting van het Achterom ook al op gewezen. We zijn heel 
blij dat dat nu verankerd wordt in de plannen. Dan, voorzitter, als slotopmerking, de 
openingstijden genoemd. Wij zijn van nature altijd wat kritisch over uitbreiding van 
openingstijden. We gaan daar nu in mee, want we gaan wat ons betreft voor dit plan 
stemmen, maar we zullen dat wel heel kritisch blijven volgen in de uitwerking. Tot 
zover.
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De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we door naar de volgende fractie, de PVV-
fractie. De heer Van Leeuwen, gaat uw gang.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik beperk me tot een beknopte 
toelichting wat ons standpunt betreft over de moties en amendementen die over dit 
onderwerp zijn ingediend. De motie over de balans tussen leefbaarheid en levendigheid 
van de ChristenUnie/SGP zullen we ondersteunen. Natuurlijk moet je als 
binnenstadbewoner wel iets kunnen hebben qua overlast, absoluut. Maar het moet wel 
prettig wonen blijven in de binnenstad. Ook is het goed om als samenleving balansen te 
blijven zoeken. Dan een motie om de joodse cultuurhistorie te betrekken van 
ChristenUnie/SGP en een aantal andere partijen. Wij tekenen heel graag mee. De motie 
van Gewoon Dordt over de parkeergarage onder water. Nou, op zich zijn wij voor een 
parkeergarage ondergronds, maar bouwen onder water lijkt ons veel duurder en ook 
zo’n onderzoek daarnaar zal niet goedkoop zijn. Maar we twijfelen op dit moment over 
ons standpunt en we horen graag wat de wethouder hierover te vertellen heeft. 
Overigens heeft onze fractie op 31 mei 2021 artikel 40-vragen gesteld aan het college 
over het bouwen van een ondergrondse parkeergarage onder de Grote Markt en nou 
goed, we hebben contact gehad met de griffie, we krijgen daar nog antwoord op. De 
motie van de VVD over het permanent uitbreiden van de terrassen. Een mooie motie en 
we zijn uiteraard voor en we tekenen mee. Dat geeft Dordrecht een meer stadse 
uitstraling, ik zou bijna zeggen, een wat meer professionele uitstraling voor een stad. 
Datzelfde geldt ook voor Dordrecht als studentenstad. Dat is de motie, dat gaat over een 
onderzoek – althans, zo lezen wij hem – en daar zijn we heel erg voor. We vinden dat 
studenten zeer welkom zijn en we hopen ook op deze manier dat studenten ook hier 
blijven wonen op het moment dat ze zijn afgestudeerd. Dan de amendementen en 
moties van de SP. De PVV vindt participatie van inwoners zeer belangrijk, daarom 
tekenen we mee op de amendementen van de SP die hierover gaan. Ook zijn wij geen 
voorstander van het coöperatiemodel zoals aangegeven in het voorstel van het college 
vanwege de hierdoor vergaande gedelegeerde bevoegdheden. We willen graag namelijk 
het college direct kunnen aanspreken en niet het werk van een coöperatie moeten 
beoordelen. Daarom zullen we het amendement dat hierover gaat ook ondersteunen. 
Wat betreft de motie over de wateroverlast van de SP zullen we de reactie van de 
wethouder hierover afwachten alvorens ons standpunt te bepalen. Dank u wel, 
voorzitter.

De voorzitter: Dank. U was zo snel klaar dat ik nog een hapje in mijn mond had. Die 
wateroverlast, dat is een ander onderwerp, hè, dat komt straks als motie vreemd nog 
terug. Dank. Dan gaan we naar de SP-fractie zelf. Gaat uw gang, mijnheer Portier.

De heer Portier: Voorzitter, er is al heel wat gezegd. Het zal wennen na maart zijn om 
straks als eerste het woord te krijgen. Ik ga even in op de amendementen die we 
hebben ingediend en de andere voorstellen die gedaan zijn. Ik wil wel zeggen, we 
hebben vijf amendementen ingediend, maar wij vinden dat er hele goede punten staan 
in het meerjarenplan wat naar voren gebracht is. Dus het is zeker niet zo dat wij 
negatief tegenover dit stuk staan. Wat we wel erg gemist hebben is inderdaad de 
participatie in de voorbereidingen van dit geheel. Wij vinden dat dat goedgemaakt moet 
worden in de uitwerking ervan. Er is weliswaar op het laatste moment gesproken met 
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het Platform Binnenstad, maar die eigenlijk niet betrokken is geweest bij de opstelling 
van deze plannen, daar zijn alleen maar ondernemers en vastgoedeigenaren bij 
betrokken. Dat is een gemiste kans. Wat nog kwalijker is, is dat we ook voor de 
toekomst voorzien dat we heel veel macht gaan geven aan vastgoedeigenaren en 
ondernemers, met het idee van een Binnenstad Bedrijf, waar opnieuw bewoners niet bij 
betrokken zijn en wat ook leidt tot een onduidelijke verdeling van taken tussen aan de 
ene kant overheid en bestuur wat democratisch gecontroleerd wordt, en aan de andere 
kant ondernemers en vastgoedeigenaren die belangen, deels ook terechte belangen, 
gerechtvaardigde belangen, maar ook belangen hebben, waar ook belangen van 
bewoners van de binnenstad, maar ook de bewoners van de rest van de stad, de 
gebruikers van de binnenstad tegenover staan. De plek om die belangen tegen elkaar af 
te wegen is bij de overheid en meer in detail bij deze gemeenteraad. Vandaar ons derde 
amendement.

Mevrouw Koene: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Ik ben het helemaal eens met de heer Portier dat het heel erg 
belangrijk is dat de bewoners overal bij betrokken worden en dat iedereen meegenomen 
wordt enzovoort, en dat daar dus steken zijn gevallen. Wat ik me alleen afvraag, 
mijnheer Portier straalt altijd wat uit richting ondernemers en vastgoed waarvan ik dan 
denk: ik vind het ook een beetje jammer, want volgens mij heb je die partijen ook wel 
nodig om bepaalde ontwikkelingen te realiseren. Want die moeten het ook wel betalen, 
dus het is volgens mij niet zozeer dat je daar lelijk over kan doen, dat die dan macht 
zouden krijgen of wat dan ook. Maar dwing dan gewoon meer een gelijkwaardige positie 
af, zodat je dat met elkaar vorm kan geven. Maar alleen maar stellen dat je het niet 
moet doen, dat vind ik te kort door de bocht. Dus ik zou toch graag van mijnheer Portier 
daar wel een reflectie op willen hebben.

De heer Portier: Dat kan, mevrouw Koene. Om te beginnen staan wij zeker niet negatief 
tegenover alle ondernemers. U weet ook dat wij voorstellen om de reclamebelasting 
voor ondernemers in de binnenstad af te schaffen, maar even een voorbeeld van hoe wij 
ondernemers willen helpen. We staan ook zeker niet negatief tegenover alle 
vastgoedeigenaren. Een van degenen die hieraan meegewerkt heeft, Pieter van Loon, 
die heeft hele mooie opmerkingen gemaakt over de binnenstad waar wij volledig achter 
staan. Dus wat dat betreft staan we niet negatief tegenover eigenaren of tegenover 
ondernemers, maar we willen wel dat ieder zijn eigen rol en zijn eigen plaats heeft. En 
de bepaling van wat er moet gebeuren in de binnenstad, daar moeten alle partijen bij 
betrokken worden, daar moet een democratische afweging van gemaakt worden. Dat 
moet in de gemeenteraad gebeuren en dat willen wij niet in een of ander onduidelijk 
coöperatiemodel gevat hebben. Dat is onze reden om een kanttekening te plaatsen bij 
dat stuk in het meerjarenplan voor de binnenstad. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb 
beantwoord.

De voorzitter: Gaat u verder.
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De heer Portier: Goed, nou ja, we hebben een amendement over meer ruimte voor 
jongerenwoningen in de binnenstad. Ik denk dat dat redelijk voor zichzelf spreekt.

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, gaat uw gang, mevrouw Van Benschop.

Mevrouw Van Benschop: Ik wil eigenlijk een suggestie doen aan de heer Portier om van 
die dertig procent vijftig procent te maken en dan niet alleen voor jongeren, maar 
gewoon betaalbare woningen voor starters, jongeren, studenten, weet ik het wat. Maar 
dat het betaalbare woningen zijn en dus beschikbaar voor meer groepen dan alleen 
jongeren, of in het geval van de VVD, alleen studenten.

De heer Portier: Voorzitter, dat is wat mij betreft een prima suggestie van mevrouw Van 
Benschop. Dus ja, we zullen het straks misschien in een schorsing kijken of we daar dan 
wat in aan kunnen passen in het dictum van deze motie. Hopelijk staat dan iedereen in 
deze raad erachter, dat zou pas mooi zijn.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, gaat uw gang, de heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Als ik daarop mag aanhaken. Als u kans zou willen dat het CDA 
voor dit amendement stemt, zou ik het op dertig procent houden en misschien wel de 
doelgroep iets verbreden.

De heer Portier: Voorzitter, misschien hebben we straks ook een schorsing nodig om 
met het CDA te overleggen.

De voorzitter: Laat die schorsing nou dichterbij komen, dus gaat u verder.

De heer Portier: Goed. Tenslotte nog een laatste opmerking over ons laatste 
amendement. Nou niet, want ik heb nog wat over de andere voorstellen. Wat betreft het 
autoluwe gebied, wij willen dat zeg maar de stad primair zal ik maar zeggen het gebied 
wordt waar het prettig is om doorheen te fietsen, doorheen te wandelen, doorheen te 
lopen. Maar we willen eigenlijk dat er nagedacht gaat worden: moet dat alleen maar het 
bestaande autoluwe gebied zijn, of misschien ook de Prinsenstraat of de rest van de 
Voorstraat of de rest van de Wijnstraat, en moet het niet ook vastgelegd worden dat dat 
in de avond altijd zo is? Daar zouden we graag over na willen denken, voordat we 
helemaal niets daarin veranderen. Vandaar ons vijfde amendement. Dan even kort wat 
woorden …

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Kruger.
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Mevrouw Kruger: Even een verduidelijking. U zegt: vast laten leggen, zodat dat in de 
avonden zo is. Ik begrijp niet helemaal goed wat u dan vast wil laten leggen wat in de 
avonden zo is.

De heer Portier: Nou, wat wij willen is dat er nagedacht wordt of we zeg maar het 
autovrije gebied, want nu tot zeven uur is alles autoluw, daarna kan iedereen – ja, het 
wisselt wel eens in coronatijd – maar in principe kan iedereen na vijf uur naar binnen 
rijden en is er van autoluw niks meer te merken. Wij zeggen: kijk of je ook de avond en 
de vroege nacht daarbij kan betrekken. Is dat zo duidelijk?

Mevrouw Kruger: Ja, dan begrijp ik het beter en het zou ook wel misschien wat mooier 
zijn als je denkt aan de terrassen die er zijn, want anders dragen de terrassen misschien 
wel bij aan wat meer langzamer rijden, maar kunnen ook als verkeersdrempels 
beschouwd gaan worden en dat lijkt me niet zo’n goed succes. Dus ja, een mooie 
suggestie.

De heer Portier: Sorry voor mijn eerdere onduidelijkheid en ik ben blij dat het nu wel 
duidelijk is. Wat betreft de andere motie, aandacht aan de joodse cultuur en tradities en 
historie in onze binnenstad, dat heeft onze warme steun. De motie over een goede 
balans tussen zeg maar beleven in de stad en daar wonen, daar staan wij ook helemaal 
achter. Als ik ga kijken naar wat de VVD gezegd heeft, ja, op zich vinden wij het prima 
dat er inderdaad die terrassen daar zijn, maar we denken dat je wel niet te ver op de 
zaken vooruit moet lopen, dus we willen het niet nu al permanent gaan maken. We 
vinden dat daarin ook eerst goed met bewoners gepraat moet worden en andere 
belanghebbenden hoe dat vorm krijgt. Wat betreft de Verlaatjes, de heer Den Heijer 
sprak ach en wee uit over het lot van de ondernemers die zo lang gesloten zijn geweest. 
Nu stel ik wel even vast dat zijn landelijke partij daar het voortouw in heeft genomen om 
de horeca steeds dicht te houden, ook op momenten dat iedereen al inzag aan de hand 
van ervaringen in het buitenland dat dat nergens meer op sloeg. Dus wat dat betreft 
spreekt hij wel even zijn landelijke partij tegen. Maar het probleem met zeg maar steeds 
een bedrijf hier tot heel laat open, dan weer een bedrijf daar tot heel laat open, dat 
heeft wel het gevaar in zich dat er dan voortdurend alle nachten heel veel rumoer en 
bewegingen tot diep in de nacht op straat is en dat dat die balans waar we het net over 
gehad hebben tussen wonen in de binnenstad en beleven kan verstoren. Laten we nu 
eerst maar eens kijken: als ‘s nachts dingen weer open kunnen of we het bij de Kazerne 
en dergelijke plekken goed op orde kunnen krijgen, voordat we na gaan denken om het 
nog meer uit te gaan breiden. Wat betreft de motie van Gewoon Dordt over het 
onderzoek naar de Wolwevershaven en parkeergarage daar. Ik heb grote twijfels of dat 
haalbaar is. Aan de andere kant is in Amsterdam voor 35 miljoen onder de 
Boerenwetering langs de Ruysdaelkade een parkeerplaats ook onder water op precies 
dezelfde manier van 600 plaatsen gerealiseerd. Dat zou op zich een goed alternatief 
kunnen zijn voor de parkeergarage op de Grote Markt, in principe vinden we dat ook 
onderzocht kan worden of daar een parkeergarage kan komen, maar bedenk wel dat 
daar huizen gestaan hebben, dat daar misschien heipalen, oude funderingen, 
archeologische resten in de grond zitten. Dus de vraag is nog maar hoe realistisch het 
op de Grote Markt is om daar een hele grote parkeergarage verdiept te bouwen, dus wat 
dat betreft is een snel onderzoek om de mogelijke haalbaarheid uit te diepen misschien 
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niet eens zo’n gek idee. Dan nog een allerlaatste puntje, er is wat gesproken over: hoe 
pak je nou dat kernwinkelgebied aan? Op zich staan wij achter inperking van het 
winkelgebied en meer naar een kernwinkelgebied gaan. Ik heb wel wat vraagtekens bij 
of je dan inderdaad de Spuistraat uit het winkelgebied moet halen, wat toch echt 
traditioneel een echte winkelstraat is. Dus daar wou ik het even bij laten, voorzitter.

Mevrouw Koene: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, mevrouw Koene, gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Dank. Even over de terrassen, want ik hoorde de heer Portier zeggen 
over: die terrassen, laten we dat niet nu al doen. Hoe ziet hij dat als je dan kijkt dat die 
terrassen er nu dus al een tijd staan en dat dus als een soort pilot ook beschouwd kan 
worden, dus dat een heleboel mensen waar die terrassen staan al hebben ervaren hoe 
dat is. Ik bedoel, is dat wellicht dan … Niet dat je daarom niet meer met de bewoners 
hoeft te praten, maar is dat niet al een voldoende basis om dat dan ook zo snel mogelijk 
te kunnen realiseren?

De heer Portier: Voorzitter, ik zit vaak met mijn neus op die terrassen, nog te vaak, nog 
te weinig op de terrassen zelf. Kijk, ik ben positief over hoe dat uitwerkt, maar ik zeg: 
laat het nog even inderdaad dan een pilot zijn totdat die participatie heeft 
plaatsgevonden en dan kunnen we kijken of we het permanent maken of niet.

Mevrouw Koene: Voorzitter, dus het is niet zo dat mijnheer Portier vindt dat het dus nu 
allemaal eerst weggehaald zou moeten worden, maar dat we dan wel nu ook wel 
gebruiken om te kijken of we die participatie kunnen regelen. Begrijp ik hem zo goed?

De heer Portier: U begrijpt me zo goed.

Mevrouw Koene: Top.

De voorzitter: Dank. Dat was ook uw inbreng in deze termijn, mijnheer Portier?

De heer Portier: Dat was mijn inbreng.

De voorzitter: Dan gaan we naar de VSP-fractie, de heer Wisker.

De heer Wisker: Voorzitter, dank. Voorzitter, kort, zoals u dat van mij gewend bent. We 
hebben hier in de commissie Bestuur & Middelen natuurlijk al ruimhartig bij stilgestaan. 
Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht staat er duidelijk in dit raadsvoorstel en 
toekomstbeeld, dat geeft natuurlijk al aan dat het overmorgen niet gerealiseerd is. In 
grote lijnen is de VSP wel enthousiast over dit plan. Het is ambitieus, maar dat zijn we 
van dit college wel gewend. Prioriteit zal voor de VSP wat betreft het bruisende gedeelte 
zijn, de ontwikkeling van de Grote Markt en het vrijmaken van het Statenplein, 
waardoor daar ook vijf dagen in de week gebruist kan worden, behalve alleen op 
zaterdag en zondag. Waar we ons ook een beetje zorgen over maken, dat zijn de 
toeleveringsmogelijkheden voor de kleine ondernemers. Voor de grote ondernemers is 
het vaak wel goed geregeld, maar de kleine ondernemer komen natuurlijk steeds meer 
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in de knel met de tijden dat ze wel en niet de binnenstad in mogen. Inspraak bewoners, 
ja, ook dat is een belangrijk punt en wij vinden ook dat dat hand in hand moet gaan met 
de ontwikkeling van deze plannen. Dan de groenvoorziening, niet iets wat wij normaal 
hoog in het vaandel hadden, maar ik vind dat de binnenstad wel wat geüpdatet kan 
worden met groenvoorzieningen, ook om de hittestress te bestrijden. Daar wil ik het 
even bij laten. De meeste moties vinden wij wel sympathiek, behalve de motie van 
Gewoon Dordt, daar heb ik in de commissie al de degens met mijnheer Kleinpaste over 
gekruist, dus die gaan wij niet steunen. De amendementen wil ik even afwachten wat de 
wethouder daarvan vindt.

De voorzitter: Dank. Ik zie een opmerking/vraag van mevrouw Koene. Gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Ik vind het nou weer jammer dat de heer Wisker onze motie niet 
sympathiek vindt. Ik bedoel, dat je hem niet steunt, oké, maar goed. Andere vraag aan 
de heer Wisker. Ik hoor hem zeggen over de kleine ondernemers, dat die zich zorgen 
maken over hoe die de bevoorrading moeten regelen. Dat snap ik dat dat een punt van 
zorg is. Ik vraag me alleen wel af waarom, want de ondernemers die in de binnenstad 
zitten hebben toch allemaal de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen om het 
gebied in te kunnen. Dus weet ik niet zeker, ik bedoel, ik ga ervan uit dat het zo is, 
maar goed, dan zou dat dus geen probleem hoeven te zijn. Dus ik vroeg mij even af 
welke geluiden de heer Wisker heeft gehoord dat hij dit meldt.

De heer Wisker: Als je dat vergelijkt met de grote bedrijven, die hebben gewoon eigen 
vrachtwagens die op gezette tijden de zaak komen bevoorraden. Voor de kleine 
ondernemers, die zijn natuurlijk afhankelijk van mensen als DHL en anderen. Als wij het 
steeds moeilijker gaan maken voor die om de binnenstad in te komen, dan krijgen die 
problemen. Dus dat is mijn zorg.

Mevrouw Koene: Voorzitter, helder. Dank.

De voorzitter: Dank u wel. Dat was uw inbreng ook, hè, mijnheer Wisker?

De heer Wisker: Zeker, voorzitter, dat was mijn bijdrage, ja.

De voorzitter: Ja, zeker. Dan gaan we door naar de Partij van de Arbeid. De heer Van 
Verk, gaat uw gang.

De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Laten wij beginnen met een compliment. Een 
compliment voor de visie, het plan, of hoe je het ook maar wil noemen, het beeld wat 
wordt gegeven over de binnenstad. Voor het eerst sinds jaren zien wij een daadwerkelijk 
integraal beeld van een hoge kwaliteit en met een grote ambitie. Complimenten 
daarvoor. Voorzitter, ik hoor nu zo de vergadering aan en het lijkt wel we een potje aan 
de toepen zijn over de participatie. De een vindt dat nog belangrijker als de andere. 
Nou, laat ik daar dan een wat afwijkende mening over hebben in de zin van dat als ik 
tegenwoordig de stukken lees, ook bij dit stuk, dat mij opvalt dat er heel veel 
geparticipeerd wordt. En tegelijkertijd klagen we over werkdruk bij ambtenaren. Ik denk 
dat deze raad, of in ieder geval een volgende raad, zich eens moet beraden over hoe je 
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de participatie vormgeeft op een efficiënte manier en waarmee dus ambtelijke capaciteit 
gespaard kan worden. Dat ik constateer, of dat bewoners constateren dat zij 
onvoldoende hebben mee kunnen participeren, dat is jammer en dat betreur ik en dat 
moet gerepareerd worden. Dus ik pleit tegelijkertijd ook weer voor participatie. Maar 
daar zit wel een probleem. Wij kunnen wel de bewoners willen laten participeren, maar 
mind you, er wonen negenduizend mensen in de binnenstad. Negenduizend mensen 
laten participeren, dat is erger als een Poolse landdag, kan ik u verzekeren. Dus zorg 
ervoor dat er een representatieve groep komt. Er is een Platform Binnenstadbewoners. 
Nou heb ik de eer om ook in die binnenstad te wonen, ik heb er nooit wat over gehoord 
en ik denk dat meer mensen in de binnenstad die ervaring zullen hebben. Dus hoe zorg 
je er nou voor dat mensen in de binnenstad daadwerkelijk gerepresenteerd worden in 
een participatie? Een tweede uitdaging voor een volgend college. Voorzitter, de hele 
nota kunnen wij in hoofdlijnen ondersteunen. Wel willen wij daarbij aangeven dat er 
ruimte moet blijven voor ontwikkelingen in de toekomst. De stad en de maatschappij zal 
zich doorontwikkelen en zal leiden tot veranderingen en als je alles nu dichttimmert, ja, 
dan geef je daar onvoldoende ruimte voor. De stad moet kunnen ademen. Dat brengt 
mij bij een aantal thema’s die we gisteren hebben behandeld in de fractie. Tot mijn 
grote vreugde en ook wel verbazing waren de overloopstraten het thema waarover men 
het langst heeft gepraat. De gedachte was: is het nou de bedoeling van die 
overloopstraten dat het mogelijkheden biedt voor de pioniers, zoals in de motie van de 
VVD verwoord, of is het bestrijding van de leegstand? Wij kwamen tot de conclusie dat 
we vooral willen gaan voor de kracht van de pioniers en dat die aanloopstraten, omdat 
ze een lagere huur hebben, een uitstekende mogelijkheid bieden aan mensen om te 
gaan proberen hun nering op te zetten. Als het op leegstand komt, dan verwachten wij 
eerder, gezien de ontwikkelingen in de maatschappij, dat die leegstand zich eerder zal 
voordoen in het kernwinkelgebied dan in de aanloopstraten. Kernwinkelgebied wordt 
gekenmerkt door grote ketens die veelal ook wel via internet te bereiken zijn, hebben 
wij inmiddels geleerd in de afgelopen tijd. Voorzitter, voor wat betreft de horeca, die 
hebben het loeizwaar gehad de afgelopen jaren. Wij steunen dan ook de moties die de 
VVD daarover in heeft gediend en zien daar zelfs mogelijkheden. De Verlaatjes is 
misschien een opstap naar de gedachte om de horecatijden überhaupt maar eens vrij te 
laten. We hebben in deze stad jarenlang die mogelijkheid gehad en dat heeft eigenlijk 
nooit geleid tot problemen. Horecaondernemers bepaalden zelf wel hoe laat ze dicht 
gingen en dat ging eigenlijk hartstikke goed. De inzet was ook overigens om te 
voorkomen dat er een hoop ellende op straat was. Voor wat betreft de terrasuitbreiding, 
dat zou de mogelijkheid kunnen bieden om eens te experimenteren, om maar met de 
heer Den Heijer te praten, in het woonerf in de binnenstad. Waarom niet een woonerf op 
de Grotekerksbuurt en Groenmarkt en verder? Dat lijkt ons een verrijking en een 
verhoging van de veiligheid in de binnenstad.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Portier bij interruptie.

De heer Portier: Ja, het klinkt heel sympathiek, een woonerf, dat zou ook voor veel rust 
voor mijn deur zorgen. Maar beseft u dat er een busverbinding door de Groenmarkt en 
de Wijnstraat gaat?
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De heer Van Verk: Ja, ik besef dat er een busverbinding door de Groenmarkt en 
Wijnstraat gaat en daar zou je naar moeten kijken. Overigens, die bus mag niet harder 
rijden als dertig nu, dan gaat die vijftien rijden. Dan doet die er iets langer over, dat is 
toch niet zo erg? Dat lijkt mij geen probleem, het lijkt me de veiligheid ten goede 
komen.

De heer Portier: Voorzitter, het is nu al een crime, zal ik maar zeggen, voor 
buschauffeurs om er doorheen te manoeuvreren, door deze straten. Daar zul je toch 
echt wel wat voor moeten regelen.

De heer Van Verk: Nou ja, dat zou kunnen. Misschien zou je ook kunnen nadenken over 
het verleggen van de route. Daar zijn ze bij dat busbedrijf nogal creatief mee hebben we 
ervaren, dus misschien dat dat hier in dit geval ten bate van de stad kan gebeuren. 
Voorzitter, de corporatie die wordt voorgesteld – de coöperatie, mijn excuus – de 
coöperatie die wordt voorgesteld, daar zijn we het eigenlijk wel roerend eens met de SP, 
dat moet je niet op afstand zetten. De raad moet de eindverantwoordelijkheid houden 
en wethouders moeten ter verantwoording kunnen worden geroepen. Het autoluw 
maken bij de binnenstad, wij vinden het idee van de SP om daar eerst eens goed 
onderzoek naar te doen eigenlijk wel een gezond idee. Je kan wel dingen gaan roepen, 
maar onderzoek het nou eerst eens en behoud dan het goede, zei mijn oude moeder 
altijd. Voor wat betreft het parkeren ondergronds in de binnenstad, en of dat nu de 
Wolwevershaven is of de Grote Markt, laat ik daar een waarschuwend woord bij laten 
horen. In 2008 hebben wij een uitgebreide discussie gehad met bewoners in de 
binnenstad over het realiseren van een parkeergarage achter de Steegoversloot, daar 
waar nu dat grote parkeerterrein ligt. Daar werden wij toen heel nadrukkelijk door 
bewoners gewaarschuwd voor het feit dat Dordrecht een veenondergrond heeft waar 
ondergrondse stromen lopen. Op het moment dat die stromen verlegd worden, zou het 
zomaar kunnen gebeuren dat je halve binnenstad in de put verdwijnt. Zeg niet dat dat 
onzin is, want in Rotterdam hebben we de blubberput gehad die als gevolg daarvan 
ontstond en in Middelburg dreigden zelfs woningen aan een plein te verdwijnen en in 
Amsterdam zijn ook woningen enorm verzakt als gevolg van de aanleg van de metro. 
Dus bezint eer gij begint aan dergelijke projecten. De Grote Markt, uiteraard kan onze 
steun dat hebben, de gedachte om daar een gedenkteken neer te zetten wat refereert 
aan die afschuwelijke tijd. Wij hebben daarbij overigens de suggestie dat misschien de 
initiatiefnemers, dan wel de mensen uit de joodse gemeenschap ook contact kunnen 
opnemen met het Anne Frank Huis, zodat er misschien niet alleen naar het verleden 
wordt gekeken, maar ook naar het heden en de ellende en de verschrikkingen die nog 
elke dag plaatsvinden in verschillende gebieden van de wereld waar nog steeds mensen 
vermoord worden om allerlei belachelijke redenen. Voorzitter, hoe je het ook keert of 
wendt, als we het over een onderwerp hebben, we komen altijd uit bij het wonen.

De voorzitter: Even een vraagje, mijnheer Van Verk, gaat u daar nog lang op door?

De heer Van Verk: Nee, want dat zijn mijn slotopmerkingen. 

De voorzitter: Oké.
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De heer Van Verk: Want voor wat betreft het wonen, de motie van de SP zullen wij niet 
steunen. Wij zien ook overigens geen mogelijkheden om daar nog zoveel bij te bouwen 
in de binnenstad, maar goed, überhaupt niet. Ook de motie van de VVD van 
studentenstad gaan wij niet steunen, omdat de heer Den Heijer in ieder geval mij niet 
heeft kunnen duidelijk maken hoe je voorkomt dat er verdringing optreedt als je vijftig 
procent van de studenten gaat huisvesten terwijl ook jongeren al jaren op een wachtlijst 
staan. Daarbij neem ik aan dat honderd procent van de studenten slim genoeg zijn om 
zelf allerlei informatie tot zich te nemen. En dat studenten op verschillende momenten 
makkelijk en veilig naar huis moeten, door de stad vervoerd moeten worden, is een heel 
goed plan, maar dat hebben we al heel lang in deze stad en dat heet taxi. Daar hoeven 
we ook niet steun aan te geven. Voorzitter, dit was het.

De heer Den Heijer: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Dan wil ik de heer Van Verk erop wijzen dat in deze stad het nu 
inmiddels zo geregeld is door een raadsmeerderheid en ook door ons in een coalitie dat 
je met 65plus altijd gratis met de bus mag reizen, maar als jongeren uitgaan mogen ze 
van de heer Van Verk dus een taxi naar huis betalen. Nou ja, prima, dan is dat uw 
opvatting. Ik ben het daar hartgrondig niet mee eens en daarom denk ik ook dat het 
slim is om voor die nachtverbinding te blijven strijden, zodat we altijd bereikbaar zijn als 
stad.

De voorzitter: Dank. Verder geen vragen in de richting van de heer Van Verk? Ik schors 
de vergadering voor tien minuten en dan gaan we daarna de laatste twee fracties aan 
het woord laten en vervolgens het college. Ik zou u aanraden om die tien minuten 
natuurlijk voor zover nodig nuttig te besteden voor wat betreft amendementen en 
moties en dergelijke. We zien elkaar over tien minuten.

Schorsing

De voorzitter: Neemt u uw plaatsen weer in alstublieft. De vergadering is heropend. Het 
woord is aan mevrouw Koene, Gewoon Dordt. Gaat uw gang. Bent u er klaar voor, 
mevrouw Koene? Ja? Gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Voorzitter, dank u wel. We waren zo aan het kletsen over van alles en 
nog wat, dat ik het alweer helemaal vergeten was.

De voorzitter: Het is ook nog raadsvergadering.

Mevrouw Koene: Ja, maar ja, goed, ik hoefde niet weg, zeg maar. Voorzitter, Gewoon 
Dordt begint best wel kritisch dit verhaal. Kijk, we hebben al diverse mensen gehoord, 
het is dus niet nieuw dat wij vinden dat die participatie niet goed geregeld is geweest en 
dat het inderdaad zo is dat een heleboel bewoners en ondernemers geconfronteerd 
worden met van alles en nog wat waar ze misschien eerder van hadden willen horen. 
Dat was ook al … Kijk, het is niet zo dat het ineens uit de lucht is komen vallen. Vorig 
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jaar in maart, meen ik, stond er een artikel in de krant dat Andries Lugten een woonhof 
wilde realiseren op de Grote Markt en toen dacht de gemeente ook aan een invulling 
daar. Nou, toen lag er dus al een plan. Dat is allemaal verder niet erg, maar ik bedoel, 
het is dus niet zo dat mensen niet eerder meegenomen hadden kunnen worden. De 
momenten die er zijn geweest, daarvan hebben we begrepen dat daarbij de organisatie, 
of in ieder geval de betrokkenen, vooral op zenden hebben gestaan in plaats van dat er 
echt serieus sprake zou kunnen zijn van participatie. Dat is zonde, voorzitter. Je moet 
echt mensen vanaf dag één meenemen en dan gaat het uiteindelijk allemaal veel 
sneller. Het is ook zonde, omdat het een raadsvoorstel is wat gewoon echt een mooie 
basis is om vanuit te gaan werken aan de toekomst van de binnenstad.

35.Slijpen aan een diamant – Toekomstbeleid Binnenstad Dordrecht – 
Raadsvoorstel

Mevrouw Koene: En het is ook zonde omdat het een raadvoorstel is wat gewoon echt 
een mooie basis is om vanuit te gaan werken aan de toekomst van de binnenstad. En 
wij steunen dit voorstel dan ook van harte, hoewel we toch een paar kleine opmerkingen 
hebben. Het kernwinkelgebied, dat wordt kleiner. We hebben een mail gekregen van de 
POBD dat we in die aanloopstraten uit moeten kijken. Kijk, en daarvoor wil ik dan wel 
aandacht vragen. Want die hebben het over bijvoorbeeld dat mensen de ramen 
dichtplakken en zoals ze daar wonen, dat is natuurlijk ook niks. Dus daar kunnen 
misschien wel wat interventies op gepleegd worden dat er een, weet ik veel, een collega 
of een buurman of wie dan ook een etalage daar kan maken of dat er kunst in komt of 
wat dan ook. Dus volgens mij kunnen we dan de POBD heel makkelijk geruststellen. Ik 
wil nog wel een opmerking maken over dat binnenstadbedrijf. Ik kan me voorstellen dat 
daar hier en daar wat scepsis over is. Het komt niet echt transparant over. Dus wij 
willen toch wel graag vragen aan de wethouder dat dit zodanig georganiseerd wordt, dat 
wij te allen tijde op de hoogte kunnen zijn van wat daarin speelt. En als laatste de 
channels van de POBD, de manier waarop de ondernemers elkaar op de hoogte houden, 
dat is echt een perfect systeem. De politieke partijen zitten daar ook allemaal in, 
tenminste, heb ik begrepen. En ook wij zijn op die manier op de hoogte en dat is ook 
heel belangrijk. Want we moeten juist met elkaar zoveel mogelijk bekend zijn met wat 
er speelt, zodat we ook elkaar kunnen versterken. Dank u wel, voorzitter.

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, één vraag aan mevrouw Koene. U bedoelt met binnenstadbedrijf 
het voorstel voor de coöperatie of?

Mevrouw Koene: Yes.

Mevrouw Kruger: Oké, dank.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dat was de inbreng van Gewoon Dordt. Dan gaan we tot 
slot naar de fractie Nijhof. Dan geef ik het woord aan de heer Gündogdu. Ga uw gang.
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De heer Gündogdu: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ga het ook zoveel mogelijk kort 
proberen te houden. Voorzitter, voor ons ligt het raadsvoorstel Slijpen aan een diamant. 
Nou, wat de fractie Nijhof betreft missen we een totaaloverzicht wat we als Dordrecht nu 
met onze binnenstad daadwerkelijk willen. Welke kant willen we nu opgaan, waarbij de 
komende decennia deze diamant blijft schitteren. Nou, zo praten we het ene moment 
over weer van zwaar en vervuilend vrachtverkeer uit de binnenstad, vervolgens praten 
we over het helemaal autoluw maken van de binnenstad, om daarna weer te praten over 
een nieuwe parkeergarage onder de Grote Markt. Maar wanneer we de binnenstad 
autoluw maken, moeten we dan die miljoenen in een ondergrondse parkeergarage 
investeren? Hetzelfde geldt voor wonen boven winkels, wat in het coalitieakkoord is 
opgenomen. In de afgelopen periode hebben wij geen concrete plannen gezien die dit 
mogelijk maken, maar we praten wel weer over het inkorten van de Voorstraat als 
winkelstraat en een deel een woonbestemming te geven.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Ja, ik had altijd begrepen dat de parkeergarage waarover 
gedacht wordt op de Grote Markt, overigens ook het transformeren van de Visstraat 
parkeergarage, bedoeld is voor bewonersparkeren. Dus ook als je autoluwe gebieden 
hebt, moeten de bewoners ergens parkeren. Of zegt uw fractie, die moeten ook allemaal 
maar buiten de binnenstad gaan parkeren?

De heer Gündogdu: Nee, we willen een totaal … Een integrale visie over het parkeren in 
de binnenstad, mijnheer Van der Kruijff. Als wij zeg maar al, nou ja, jaren spreken over 
een autoluwe binnenstad, wat betekent dat concreet voor de bewoners en voor de 
ondernemers en de bezoekers? Ik heb daar geen visie over gezien.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter. Nee, dat ben ik voor een heel deel met u eens, maar 
ik dacht net uit uw woorden af te leiden dat u die parkeergarage sowieso overbodig 
vond, omdat u zei van, waarom zou je een parkeergarage neerzetten als je toch een 
binnenstad autoluw maakt. Nou daar is het antwoord namelijk op, voor de bewoners.

De heer Gündogdu: Nee, nee, nee, nee. Het gaat met name om de integrale afweging 
die we met elkaar moeten gaan maken. Voorzitter, over integraal gesproken. Fractie 
Nijhof geeft aan dat we niet tegen deze plannen zijn, al dan niet in een gewijzigde vorm. 
Maar voordat we dit soort plannen ten uitvoer willen brengen, zouden we het 
totaalplaatje en dwarsverbanden tussen programma’s willen zien. Branchering, wonen, 
mobiliteit, cultuur, relatie Spuiboulevard, inrichting openbare ruimte, de markt, historie 
binnenstad, horeca. Eén op één allemaal programma’s die afzonderlijk in het verleden of 
recente verleden zijn vastgesteld of vastgesteld gaan worden. Maar waar blijft de 
integraliteit? Wat voor rol krijgt bijvoorbeeld onze wateren in en rondom de binnenstad 
in deze visie? We hebben recent, vrij recent, nog een watervisie vastgesteld. Deze 
onderwerpen missen wij, voorzitter. Kan het college toezeggen dat in de uitwerking van 
deze visie deze dwarsverbanden wel gelegd zullen worden? Daarnaast, voorzitter, de 
realiteit is dat de binnenstad van en voor alle Dordtenaren is. We hebben het zojuist 
gehad over participatie. Nou ja, we hebben het meerdere malen ook in de afgelopen 
jaren genoemd dat participatie enorm belangrijk is. En dat werd ook nog eens bevestigd 
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door ondernemers en het bewonersplatform. Immers, participatie, communicatie en 
samenwerking, dat is een belangrijke basis om deze visie goed tot uitwerking te 
brengen. De vraag die wij ons hebben afgevraagd, voorzitter, is wat we nu kopen met 
deze visie met de kanttekening die ik zojuist heb gemaakt. We begrijpen dat het college 
haast wil maken, maar het moment dat nu is gekozen om deze visie ter besluitvorming 
aan de raad voor te leggen, is hoogst ongelukkig. Nu de visie vastleggen en de volgende 
raad over pak hem beet zes weken opzadelen met de uitwerking. Voorzitter, tot slot, 
onze mening is dat er echt nog een slag gemaakt moet worden om deze visie goed neer 
te zetten. Maar tegelijkertijd willen wij ook aangeven dat de opgave voor de binnenstad 
complex is. Dat willen we echt onderstrepen. Maar dat we ons wel moeten realiseren dat 
we aan een mooie diamant één keer goed kunnen slijpen, en als we continu blijven 
slijpen er niets achterblijft van een diamant waar we ooit eens zo trots op waren. Dank u 
wel.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dat was daarmee ook de eerste termijn van de raad. Gaan 
we door naar het college. Het woord is aan wethouder Burggraaf. Ga uw gang.

De heer Burggraaf: Ja, hij doet het, kijk. Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou laat ik beginnen 
met verheugd te zijn dat dus eigenlijk tussen alle aanscherpingen die nog genoemd zijn, 
ik constateer dat in ieder geval er breed draagvlak is om deze stap met de binnenstad te 
maken en deze diamant inderdaad te slijpen en nog mooier te maken, want dat verdient 
onze binnenstad. Het is een prachtige historische binnenstad met nu al heel veel 
kwaliteiten, waarop je ook altijd hoort van de Belgische toeristen, de dagjesmensen van 
buiten, maar ook van onze Dordtenaren zelf als je ze spreekt, ook van de ondernemers 
als je het erover hebt, dat ze allemaal erkennen hoe mooi die binnenstad is en hoe mooi 
die in de afgelopen jaren ook … Hoeveel mooier die is geworden. Dus dat er vooruitgang 
in zit en tegelijkertijd ook wel de zorg is van hoe zorgen we dat dat in de toekomst zo 
blijft en dat we die paar stappen erbij kunnen zetten. Want ik hoor ook echt de typische 
Dordtse lokale winkeliers zeggen, het zou zo mooi zijn als we een paar van die wat 
grotere ketens zouden hebben die passen bij het karakter van onze stad. Dat zou het 
nog versterken. Nou en daarvoor moeten we wel met elkaar een duidelijke focus 
hebben, een doel voor ogen hebben en daar in samenhang met elkaar aan werken. Dus 
vastgoedeigenaren, de ondernemers, gebruikers en gemeente voor de openbare ruimte. 
En dan is het heel mooi om te zien welke doorontwikkeling de POBD heeft gemaakt met 
de kwartiermaker die nu ook aan de slag is. En twee weken geleden de oprichting van 
de vastgoedvereniging 3311 in de binnenstad, waarbij ook de verschillende 
vastgoedeigenaren hebben gezegd, oké we hebben een individueel belang voor ons 
eigen vastgoed in het gebied, maar we zien ook dat je een collectief belang neer moet 
zetten en van daaruit moet gaan werken. Nou dat zijn allemaal hele belangrijke stappen 
om ook inderdaad die toekomst nog weer sterker neer te kunnen zetten. Dan even 
ingaand op alle moties en amendementen, die heb ik in blokjes verdeeld. Allereerst het 
vraagstuk van de participatie in dit hele traject. En daar zijn een tweetal amendement 
door de SP op ingediend, A2 en A3. Die eerste stelt dat, A2, er een visie zonder 
participatie heeft plaatsgevonden en bewoners zijn gepasseerd. Voorzitter, ik deel die 
conclusie niet. En om die redenen willen we ook amendement A2 ontraden. Het is juist 
het bewonersplatform geweest die vanuit het college ook ondersteund is om te gaan 
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professionaliseren. Ik ben het overigens wel eens met de oproep van de heer Van Verk 
om eens te kijken, hoe kan je nou dat participatietraject nog efficiënter, effectiever 
maken en zorgen dat het ook een breed bereik in zo’n hele binnenstad krijgt. Ik denk 
dat we daar … Of tenminste, wij hebben de ambitie om het bewonersplatform daarin te 
helpen en te ondersteunen, zodat ze een zo breed mogelijk, ja, klankbordgroep worden 
zeg maar en zoveel mogelijk bewoners ook weten te bereiken.

De heer Portier: Voorzitter?

De heer Burggraaf: En dat is ook iets wat we in onze eigen organisatie rondom die 
participatieverordening als doelstelling hebben vastgelegd. We gaan dat participatie echt 
als een vak apart zien. Dat we goed organiseren in onze organisatie en die ook gebruikt 
bij verschillende projecten.

De heer Portier: Voorzitter?

De heer Burggraaf: Dus als je bij het ene project participatie hebt, dat je dan ook die 
lessen die je daaruit trekt ook weer betrekt bij een volgend project. Het is echt een 
aparte discipline in plaats van, ik doe een bepaalde ontwikkeling, daarbinnen doe ik 
participatie en dat doe ik met hetzelfde groepje en dan ga ik weer door naar het 
volgende … Nee, het is echt een aparte vaardigheid die we goed moeten borgen. Dus 
daar werken we aan en die oproep omarm ik.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, de wethouder refereert aan het bewonersplatform. Ik 
kwam het bewonersplatform ergens begin vorig jaar of halverwege vorig jaar in de 
stukken tegen. Met heel veel moeite heb ik het inderdaad ontdekt en er nu lid van 
geworden. Maar bij het grootste deel, zoals de heer Van Verk al heeft aangegeven, van 
bewoners van de binnenstad, is het bewonersplatform nog onbekend. Daarbovenop zegt 
ook het bewonersplatform dat zij niet bij het opstellen van deze visie betrokken zijn. Ze 
hebben er ook pas op het laatste moment van kennis kunnen nemen en zeker niet mee 
kunnen participeren in het opstellen ervan. Bent u dan niet van mening dat de 
participatie- en inspraakverordening, die wij hebben als gemeente, dat die hier in ieder 
geval niet is toegepast.

De heer Burggraaf: Nee, voorzitter, er is een toekomstbeeld van de binnenstad en die is 
geschreven en gemaakt nadat ook de bewonersvisie binnen het bewonersplatform was 
gemaakt. En om maar een paar voorbeelden te noemen, die bewonersvisie zegt, koester 
de unieke eigenheid van de Dordtse binnenstad, staat letterlijk in het toekomstbeeld. 
Het bewonersplatform zegt, benut leegstaande winkelpanden voor transformatie, een 
belangrijke opgave van het toekomstbeeld. Per buurt is maatwerk nodig, waarbij 
onderscheid tussen dag-, avond- en nachthoreca essentieel is. We hebben benoemd dat 
horecaconcentratiebeleid essentieel is. Ze zeggen, maak de binnenstad autoluw. Nou, u 
heeft er ook al flinke discussie over gehad, staat in het stuk. Zorg dat er goed 
geoutilleerde parkeervoorzieningen aan de randen zijn en snel en efficiënt natransport 
richting de binnenstad. Staat letterlijk in het toekomstbeeld van de binnenstad. En de 
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binnenstad moet schoner en groener zijn en meer aantrekkelijke stallingen voor fietsen. 
Staat ook allemaal in het toekomstbeeld. En zo kan ik er nog een paar meer noemen. Er 
is echt geluisterd naar de input die er was en dat heeft echt een plek gekregen in het 
toekomstbeeld. En natuurlijk, dat was de vraag van het CDA onder anders, gaat u dan 
vervolgens hierna in de uitvoeringsstappen wel de participatie doorlopen zoals we dat in 
de eigen verordening hebben vastgelegd? Ja, uiteraard. Als je vervolgens weer een 
verdere concretiseringsslag maakt, ga je met de stakeholders binnen dat gebied ook 
weer in de verdere invoering kijken, oké, en zo wordt het concreet in uw gebied. Nou, 
hoe kijkt u daartegenaan?

De heer Portier: Voorzitter?

De heer Burggraaf: Welke belangen spelen er? Hoe kunnen we dingen meenemen? 
Welke dingen nemen we niet mee en maken we transparant naar de raad, zodat u 
uiteindelijk die belangen tegen elkaar kan afwegen en een route gaat kiezen. Want 
participatie betekent ook mensen soms teleur moeten stellen, omdat niet altijd alle 
belangen in dezelfde richting liggen. Dus dat is de wijze waarop we het aanpakken en 
daarmee doet amendement A2 echt geen recht aan het traject wat we hierop hebben 
lopen als het gaat om participatie.

De voorzitter: Punt is helder. De heer Portier, voor nu even voldoende vanuit de 
wethouder?

De heer Portier: Nou, ik hoorde ergens een soort toezegging om bij de uitwerking wel 
zeg maar de participatie- en inspraakverordening toe te passen, wat precies is wat in 
ons eerste amendement, wat inderdaad nummer A2 gekregen heeft, toegepast wordt. 
Dus neemt u dat eigenlijk gewoon over?

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, er staat in het toekomstbeeld dat aan het tot stand 
komen een groot participatieproces met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren 
heeft plaatsgevonden. Vervolgens amendeert dit dat dat niet het geval is. Dus dat is het 
eerst waarom ik dit amendement ontraad. En het tweede aspect. Ja, je hebt een 
participatie- en inspraakverordening, die heeft u vastgelegd, dat is een handelingskader 
die u als raad ons als college meegeeft. Dus het is vanzelfsprekend dat we dat 
handelingskader vervolgens ook opvolgen. Dus ja, ik zou u willen oproepen om niet bij 
alles dat ook nog weer eens een keer in stukken te willen verankeren. Want dat is een 
vanzelfsprekendheid dat we een verordening die u vaststelt ons handelingskader is in 
alles hoe we verder handelen. Hoeft u niet nog in een apart stuk te verankeren. Dan 
amendement A3.

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De heer Burggraaf: Die ontraden wij ook, want daarin wordt …

De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Kruger.
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Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik had toch nog even een toevoeging op 
dat over het bewonersplatform. Want tijdens de insprekersavond waren er ook bewoners 
uit de binnenstad die juist aangaven van, dat ze zich niet gehoord voelden, omdat ze 
ook … Mevrouw Koene refereerde daar ook aan, aan de onveiligheid die ze voelden als 
er winkels bijvoorbeeld in de avonden juist niet open zouden zijn en dan gesloten. 
Bewonen aan de … Het wonen aan het plint zou voor onveiligheid gelden. Nou ja, goed, 
die bewoners voelden zich niet gehoord. Dus u geeft zelf al aan dat participatie is een 
vaardigheid. En misschien moeten we ook daar in zijn totaliteit ook aandacht aan 
besteden. Hoe betrekken we mensen erbij en hoe kan je dan inderdaad deelnemen aan 
die participatie?

De heer Burggraaf: Oké, ja. Dank, voorzitter. Amendement A3, die stelt dat de POBD bij 
drie gebieden een afwijkend standpunt had als het ging om de omvang van het 
kernwinkelgebied en de classificering als aanloopstraat en transformatie. Dat heeft 
inderdaad tot discussie geleid. En dat ziet u ook in het raadvoorstel terug dat we daar 
een tussenprocesstap hebben gemaakt en gezegd, ja, dat kernwinkelgebied is een 
kernwinkelgebied. Dat wat er net buiten zit moet wel een aantrekkelijk gebied blijven 
om verleid te worden naar dat kernwinkelgebied te gaan. Het moet niet opeens een 
monotoon woongebied daarbuiten worden. Dat is ook de reden dat we in het 
raadsvoorstel benoemd hebben dat we daar nog een apart traject op doorlopen om eens 
te kijken van, oké, als je daar ruimte geeft in die uitlopers om te transformeren van 
winkels naar andere bestemmingen, hoe zorg je dan dat het wel een aantrekkelijk 
mixgebied blijft? En dat lees ik terug in het amendement van de VVD. Ja, dat is eigenlijk 
feitelijk hetzelfde als we in het raadsvoorstel hebben staan, maar dan geamendeerd in 
toekomstbeeld. Wij kunnen die, ja, positief tegenaan kijken, want dat is feitelijk gewoon 
wat in het raadsvoorstel staat vertalen naar je beleidsstuk en daarmee nog wat 
duidelijker verankeren. En in dat toekomstige invulling binnenstad eindrapport, daar 
staat ook gewoon bij die drie verschillende onderdelen staat ook dat letterlijk de POBD-
weerstand heeft bij het transformeren naar wonen. Dus dat is voor die drie plekken 
meegegeven. Ja, het is uiteindelijk aan u als raad om te beoorde… Om te zeggen van, 
nou oké, we horen nu de belangen. Waarbij vanuit vastgoed wordt gezegd, nou wij zien 
wel belang van het kernwinkelgebied. Wij hebben uw opdracht gehoord en gezocht van 
nou, op welk gebied kan dat? Dat is het voorstel wat nu voorligt. En het is aan u om te 
wegen hoe u om wilt gaan met het andere perspectief wat de POBD biedt. Ik denk dat 
we daar goed invulling aan geven met die tussenstap die ik net benoemde. En ja, wat nu 
het amendement oproept is dus feitelijk is niet waar, want dat staat gewoon in het 
eindrapport …

De heer Van der Kruijff: Voorzitter?

De heer Burggraaf: Dat er bij de POBD een andere gedachte is over die drie gebieden.

De voorzitter: De heer Van der Kruijff, bij interruptie.

De heer Van der Kruijff: Ja, net in de eerste termijn is dit punt niet zo uitgebreid in 
discussie geweest verder. Maar wij hadden de indruk … Gaat het dan over de motie met, 
ik noem het maar even de pioniersgebieden, de kracht van de pioniers. Wij hadden de 
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indruk, maar begrijp ik nou goed dat u dat ook zegt, dat dat prima in te passen is. Want 
wij steunen die gedachte wel, maar wij hebben niet het idee dat je een vierde type 
gebied hoeft te definiëren, maar dat het heel prima inpasbaar is in overloopgebieden. 
Dus dat die in die zin overbodig is, hoewel heel sympathiek.

De heer Burggraaf: Nee, dat is inderdaad goed toepasbaar in het overloopgebied. Maar 
zoals hij ook in het raadsvoorstel staat, in de discussie met de ondernemers, gebruikers 
en vastgoed heb gehad, was het natuurlijk wel van, ja, maar oké, als je die 
transformatie vrij geeft, dan kan in theorie zo’n hele straat wonen worden. En dan 
zeggen we met z’n allen, ook vastgoed, ja, maar dat willen niet, want dan krijg je een 
onaantrekkelijk gebied. Maar hoe borgen we dan dat dat niet gaat ontstaat. En dat is 
zeg maar de tussenstap naar een soort, ja, ik noemde het een beeldkwaliteitsplan of een 
belevingsplan waarbij je zegt, oké, maar dit is het karakter dat die gebieden moeten 
houden, en dan gaan we verder uitwerken welk instrumentarium daarvoor nodig is. En 
dat lees ik terug in dit amendement. Ik lees bijna letterlijk terug de tekst die in ons 
raadsvoorstel daarover … In het raadsvoorstel staat. Dus ja, nou ja, het is aan u of u dat 
voldoende vindt om dat in het raadsvoorstel te hebben staan. Of dat u vindt, nou wij 
vinden het handig om dat te amenderen en ook echt in het toekomstbeeld van de 
binnenstad zelf te hebben staan. Wij kunnen er in ieder geval mee leven om het in dat 
stuk te amenderen. Maar hetgeen hier staat gingen we sowieso doen, want dat staat ook 
in het raadsvoorstel benoemd.

De voorzitter: Oké, helder. Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Ja. Dank, voorzitter. Nou ja, even dan nog over … Kijk, het staat 
inderdaad in het raadsvoorstel. Maar waar de heer Den Heijer en ik het zeg maar … 
Waardoor we dit erin hebben gezet is ook een beetje omdat we … Wij zitten hier nu en 
over een aantal jaren zitten er natuurlijk ook weer allemaal andere mensen. En het zou 
zomaar kunnen zijn dat er dan te makkelijk omgegaan wordt met het negeren van wat 
we nu afspreken. Ja, dit klinkt allemaal vrij magisch, maar het … Zoals het erin staat in 
het raadsvoorstel is het akkoord. Alleen we zijn toch een beetje bang dat als we niet 
genoeg benadrukken dat dit er mag, dat dat dan uiteindelijk een keer tegen je gaat 
werken. Dat is het misschien een beetje. Ik weet niet of de wethouder dit zo begrijpt, 
mijnheer Kolff, maar …

De heer Burggraaf: Nee, voorzitter, ik begrijp het.

De voorzitter: Ah, de wethouder begrijpt het vast.

De heer Burggraaf: Ik begrijp het goed.

De voorzitter: U wilt het verankeren voor toekomstige generaties.

De heer Burggraaf: Precies.

De voorzitter: Ondanks dat u natuurlijk over een aantal jaar gewoon nog in de 
gemeenteraad zit, mevrouw Koene. Toch?
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De heer Burggraaf: Ja. Dus nee, maar goed, dat is verder ook … Nou ja, als u als raad 
overtuigd bent dat het goed is om dat te verankeren, dan is dat … Ja, dan is dat prima. 
Ik bedoel, dan … Het past bij hetgeen we ook in het voorstel beoogden. Dan ga ik naar 
de inhoudelijke blokjes, waarvan één van de punten is de discussie over horeca, waarbij 
er een motie M6 ligt van de ChristenUnie/SGP die oproept om een goede balans van 
levendigheid en leefbaarheid. Nou ja, wat er staat kunnen wij ons op zich in vinden. De 
aarzeling zit hem nog wel in dat we … Het oproept hier om vooral ook rekenschap te 
geven aan de leefbaarheid, terwijl het horecaconcentratiebeleid nou juist bedoeld is om 
ook gebieden aan te wijzen waarvan je zegt, ja, en in die gebieden, dus je zit in de 
binnenstad, prevaleert de levendigheid boven de, nou ja, de woonrust zal ik maar 
zeggen. Dus dat je wel in een binnenstad daarin gradaties maakt. Zo zie ik het verdere 
traject met het horecaconcentratiebeleid, dat we … U leest dat letterlijk in het 
toekomstbeeld terug, dat we gewoon delen van de binnenstad hebben waarbij we die 
rust koesteren en dat als een waardevolle eigenschap van de binnenstad vinden, en 
delen hebt waar je juist die levendigheid, ja, wilt laten prevaleren. En dat is de wijze 
waarop we het horecaconcentratiebeleid verder gaan vormgeven. Dus in die zin, zou ik 
zeggen, is deze motie overbodig, is het aan u als raad om te oordelen of u daar nog 
extra nadruk op wil leggen. Maar ik denk dat ik goed geschetst heb hoe wij kijken naar 
de binnenstad en hoe we dat met het instrument van de horecaconcentratie… Of 
horecabeleid, ik moet het goed zeggen. Horecabeleid met concentratiegebieden, waar 
ook nog verschillende gradaties in kunnen zitten, dat ook gaan verankeren.

De heer Veldman: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Veldman.

De heer Veldman: Ja, misschien even dan … Want volgens mij zijn de wethouder en 
mijzelf het behoorlijk eens. Kijk, ik zie die horecaconcentratiegebieden juist als een kans 
om aan de bewoners van de binnenstad helderheid te verschaffen waar het accent ligt 
op rust en waar het accent ligt op roering. En dat is denk ik in het achterliggende jaren 
wat door elkaar geraakt. En daarin zie ik een grote kans bij het uitwerken van dat 
horecaconcentratiebeleid om dat, nou ja, om die helderheid te gaan verschaffen. Maar ik 
vind het wel van belang, en vandaar dus die motie, om de leefbaarheid die dus op 
andere plekken dan prevaleert, om die nog even een streepje bij te zetten. Maar volgens 
mij zijn wij het behoorlijk eens op dat punt.

De heer Burggraaf: Ja. Dus wat er gaat gebeuren is, hierna komt het horecabeleid, 
waarin je dat in concentratiegebieden uiteenzet. We hebben ook al gezegd, er komt nog 
weer eens een update van het evenementenbeleid, want daarin zit ook eenzelfde 
verdeeldheid van uw voorbeeld van Dordt in Stoom. Ik kan een aantal andere 
evenementen bedenken waarbij juist de binnenstad als decor voor een evenement ook 
één van die waardes is. En dat kan betekenen dat je een evenement een keer voor de 
deur hebt. Dat hoort bij het wonen in de binnenstad. Maar wel in de balans dat dat niet 
wekelijks gebeurt, maar dat je dat mooi over die stad verspreid. Dus daarin helderheid 
verschaffen is precies de bedoeling van die twee beleidsstukken. En ja, dat zeg ik dan 
wel tegen binnenstadbewoners, je kiest in de mooie binnenstad ook, omdat het net wat 
meer de ruimte van de hele stad is dan als je in een wijk gaat wonen. Dus dat geeft wel 
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ook een andere woonomgeving dan als je, nou ja, in het buitengebied gaat wonen, zal ik 
maar even zeggen. Maar volgens mij hoor ik daar ook op zich niet heel veel verschil in 
onze gedachtes daarover. Dan motie M4 voor de tijdelijke terrasuitbreiding om die 
permanent te maken. Ja, op zich is alles wat hier wordt opgeroepen ook precies hetgeen 
waar we mee aan de slag zijn. Want we … Ik heb het denk ik ook al eerder gezegd, het 
college ziet dat ook, die tijdelijke terrasuitbreiding is een enorme waardevolle 
toevoeging voor de gezelligheid van de stad. We hebben ook al aan de ondernemers 
laten weten dat ze gewoon voor dit terrasseizoen wederom een vergunningaanvraag 
kunnen doen. Tot nu toe hebben we dat in corona altijd gedaan op basis van de 
tijdelijkheid. Het is maar voor een jaar, waardoor je het belang van de bewoners iets 
minder zwaar laat tellen dan het belang van de horecaondernemer.  We hebben gezegd, 
we gaan dit jaar wel … Oh, en overigens trouwens ook verkeersveiligheid. Dat was ook 
zo’n ding wat altijd, als het op de weg staat, zegt van nou, daar zitten we … Dat schuurt 
wel een beetje met elkaar. Dus daar moet je een belangenafweging in maken. Nou dat 
gaan we voor dit jaar proberen zoveel mogelijk in de permanente richting te toetsen. 
Dus dat je de wat zwaardere toets geeft van hoe moet je dat dan inrichten? We zitten 
wel met het terrassenbeleid en het horecabeleid, wat natuurlijk pas, ja, gedurende dit 
terrasseizoen er ligt en we gaan doorvoeren. En dat is pas het moment dat je ook 
vergunningen definitief kan maken. Dus wat hier staat kunnen we of gaan we naar 
handelen. We kunnen u hier ook over een half jaar rapporteren. We gaan inderdaad in 
gesprek met ondernemers en bewoners hoe dat vorm te geven. Maar het permanent 
maken van die vergunning dat zal nog niet dit jaar zijn, maar dat zal zodra je het 
nieuwe terrassenbeleid en horecabeleid hebt vastgesteld, dus dat zal voor het 
terrasseizoen daarna zijn. En ik kan u vertellen, voor echt het overgrote deel van de 
terrasuitbreidingen hoor ik alleen maar positieve geluiden. Maar ik ga hier niet 
toezeggen dat alles wat nu tijdelijk een terrasuitbreiding is ook permanent wordt. Want 
dat kan ook in die weging zijn dat op een aantal plekken je zegt, ja, wacht de 
buurtbelangen wegen zwaarder waardoor je hem op een bepaalde plek misschien niet 
wilt of met de verkeersveiligheid niet te combineren is of andere argumenten. Dat kan 
gebeuren. Maar ik zeg u aan de voorkant, het gros van de uitbreidingen, ja, constateer 
ik alleen maar positiviteit op. Dus voorzie ik ook dat het grootste deel van de 
uitbreidingen permanent zal worden. Dan als laatste in dit blokje is de extra verlaatjes. 
Ja, ik moet zeggen dat ons dit soort geluiden niet bereiken. Dus wij hebben niet 
ondernemers die zeggen, joh, we worstelen met die openingstijden. Ze kunnen vijf keer 
per jaar een uitzondering aanvragen. Ze kunnen … Er zijn 32 ondernemingen die 
gewoon een permanente ontheffing hebben. Dus ja, wat … Het probleem zien wij niet. 
Op het moment dat een ondernemer zich bij ons meldt, dan kunnen we kijken of we 
bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid er verder nog van verbeterd zou kunnen worden, 
zoals de oproep. Maar nou ja, nogmaals, daar hebben wij ook eigenlijk geen klachten 
van. Dus nou ja, onze conclusie is dat deze motie wat ons betreft geen toegevoegde 
waarde heeft. En laten we het vooral meenemen in het horecabeleid en …

De heer Den Heijer: Voorzitter?

De heer Burggraaf: Betwijfel ik of daar nu echt de behoefte aan is.

De voorzitter: Interruptie de heer Den Heijer.
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De heer Den Heijer: Toegevoegde waarde. Ja, de wethouder legt hem precies andersom 
uit zoals ik hem betoogd heb. Kijk, als het niet zoveel uitmaakt, waarom begrenzen we 
hem dan, zou ik dan hardop hier afvragen. Als we nou gewoon eens een benchmark 
doen. Daar daag ik het college ook toe uit. Maastricht tien, Leeuwarden twaalf, Delft 
twaalf, Leiden twaalf, Gouda twaalf, Heerlen twaalf, Rotterdam twaalf en zelfs Hoorn 
acht. Waarom zou Dordrecht hem dan niet boven de vijf neer kunnen leggen. 
Bijvoorbeeld op tien, elf, twaalf. U legt hem precies andersom uit en ik zou u ertoe 
uitdagen om hem op mijn lijn uit te kunnen leggen.

De heer Burggraaf: Ja, ik zou u dan willen uitdagen, voorzitter, om, zeg ik via de 
voorzitter, om in datzelfde rijtje te noemen hoeveel permanente ontheffingen er dan in 
die gebieden zijn. Ik zou het niet weten overigens hoor bij die gemeentes. Maar het feit 
dat we er 32 hebben in onze stad, vind ik wel weer heel erg veel. Dat is ook wel iets wat 
relevant is om te weten ten opzichte van het aantal uitstel wat je wilt verlangen. Ik denk 
dat het vooral iets is wat we in het horecabeleid mee moeten nemen en daarin ook nog 
weer eens die benchmark er even naast moeten leggen. Maar dan zou ik zeggen, doen 
we het van beide kanten. Zowel vanuit de verlaatjes optiek als vanuit, nou ja, de 
ontheffingsperspectief. En daar kunnen ook in meenemen of je in bepaalde 
horecaconcentratiegebieden überhaupt een ontheffingsaanvraag nodig hebt, of dat je 
voor zo’n gebied zegt, nou ja, daar geldt geen beperking en die gebieden wel met een 
aantal aanvragen. Dus ik stel voor om hem daar vooral in mee te nemen. En dat, mocht 
het nou toch ergens tot een situatie leiden dat je zegt, ja, maar hier is gegeven de 
omstandigheden de vraag om het echt eens een keertje vaker toe te staan, om dat dan 
op incidentele basis te bekijken en niet nu vooruit te lopen op het horecabeleid waarin 
we dit soort dingen op een rijtje gaan zetten en die dit jaar nog met u besproken gaat 
worden.

De heer Den Heijer: Ja. Het punt is, voorzitter, als wij die benchmark überhaupt zouden 
doen en die scope inderdaad gaan verbreden, waartoe de wethouder mij uitdaagt, dan 
presteert Dordrecht echt heel erg onder op nachthoreca. Dordrecht presteert onder op 
überhaupt het aanbod van horeca. Dus daar zijn nog wel wat slagen te maken. En ik 
moet eerlijk zeggen, dan vind ik het jammer dat we dit nu in de tijd zetten, zoals dat 
heet, en we dat maar gaan afwachten. Terwijl ik alleen om een verkenning vraag, het is 
ook niet heel ingewikkeld waar ik verder om vraag, en er andere steden te zien zijn waar 
het wel zo is en we tegelijkertijd de situatie hebben waar die ondernemers het toch 
behoorlijk goed kunnen gebruiken met de zomer die voor ons ligt.

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, ik zeg toe dat we hem als verkenning meenemen in 
het horecabeleid en dan daar nog eens even tegen het licht houden, hoe staan wij nou 
met openingstijden, ook ten opzichte van andere gemeentes. En in hoeverre is onze 
systematiek gebruiksvriendelijk genoeg of kunnen we daar nog een slag in maken, zoals 
in Rotterdam met de kraskaart. Is het aantal toereikend of niet? Dus om dat te doen 
samen met het horecabeleid wat we gaan opstellen. Voorzitter, dan kom ik bij het stukje 
rondom de parkeervoorzieningen in de binnenstad. Ja, één van de dingen waarom het 
belangrijk is, is dat het ruimte creëert als je blik van de straat in de bebouwde 
parkeervoorziening weet te realiseren, dat je meer ruimte voor groen krijgt. Dat was de 
vraag van, even kijken hoor, GroenLinks volgens mij. Daar gaan we een 
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participatietraject doen waar ook de Bomenridders bij worden betrokken. En dat is ter 
antwoord op de vraag van D66. Ja, onze ambitie is om heel veel meer groen daar te 
realiseren en daar een ambitieus uitvoeringsplan op te gaan maken. Dat vergt dus 
vervolgens, ja, meer bebouwde parkeervoorzieningen realiseren. Eén daarvan is de 
gedachte van de Grote Markt. Daar vroeg de SP zich af, is dat realistisch? Ja, dat moet 
natuurlijk nog verder uitgewerkt gaan worden. Dat gaan we ook in een 
participatietraject doen met van wat voor ontwikkeling ga je daar precies maken. Wat 
wel een feit is, is dat daar al eerder een keer proefsleuven zijn gegraven, archeologisch 
onderzoek is gedaan. Dus daarin het wel, nou ja, als een zeer kansrijke optie naar boven 
kwam om bij de Grote Markt een parkeervoorziening ook ondergronds te brengen. Dan 
de motie van Gewoon Dordt om het in één keer goed te doen en dan eens een keer 
groots en goed aan te pakken. Ja, wij zijn enthousiast over de ambitie die erachter zit, 
want het is inderdaad, om die ruimte te creëren moet je nogal wat parkeergelegenheid 
creëren. En om dan vooral niet, ja, halve oplossingen maar echt volle oplossingen te 
kiezen, daar zijn we het ook mee eens. Alleen op deze plek in een ondergrondse 
parkeervoorziening op de Wolwevershaven, ja, daar zouden we u toch adviseren om dat 
daar geen verdere tijd in te steken om dat te onderzoeken. Als je naar Amsterdam kijkt, 
dan kan je niet anders dan concluderen, dat zijn openbare gegevens, dat het tachtig 
miljoen euro kost qua investering. Dat is honderdduizend euro per autoparkeerplek. En 
dat het in de eerste jaren een exploitatieverlies van zes miljoen per jaar geeft. 
Gecombineerd met de vraag, hoe kan je dat in zo’n waardevol historisch gebied, ja, 
geïntegreerd krijgen zonder dat het te niet doet aan de uitstraling van het gebied, ja, 
zouden wij dit toch echt willen ontraden en de tijd en energie vooral steken in al die 
andere parkeervoorzieningen die we hebben voorgesteld. Ik heb u al toegezegd in de 
commissie om Otto Dickeplein daarin ook mee te nemen, de Grote Markt mee te nemen, 
de Steegoversloot, goede parkeervoorzieningen rondom de Spuiboulevard en de 
ambities die we hebben met betrekking tot de Visstraat onder andere. En nou, laten we 
eerst daar vol onze aandacht op focussen.

De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Ik had nog niet eens mijn knopje ingedrukt, voorzitter.

De voorzitter: Nou, ik zag uw schijnbeweging die echt bleek te zijn.

Mevrouw Koene: Oké. Voorzitter, ik kan volgen hoor wat de wethouder zegt. Het is 
natuurlijk ook inderdaad heel wat anders. Het is bij ons vooral ontstaat omdat het, A, 
mogelijk is. Ik bedoel, dat het veel geld kost, oké. Maar B, er zit naar onze mening in 
dat hele gebied een veel grotere opgave dan wat je met een parkeergarage onder de 
Grote Markt zou kunnen realiseren. Ik denk dat dat zo’n beetje inschattend 150-180 
plekken zullen zijn. Er wonen … Er zijn meer auto’s daar. Dus daarom willen we ook 
graag dat het in één keer goed wordt gedaan. Kijk, op het moment dat je daar met veel 
gedoe een ondergrondse garage maakt en die is dan ook nog eens te klein. Nou ja, 
goed, ik hoorde mevrouw Kruger pasgeleden zeggen van, dan heb je dingen als 
bijvoorbeeld een atletiekbaan die net te klein is of een zwembad wat net te kort is of wat 
dan ook. Dus ja, dat is dan eentje in die categorie. Dat zou zonde zijn. Dus beloof me 
dan in ieder geval dat die capaciteit goed bekeken wordt en dat we dan ook … Kijk, want 
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op het moment dat jij op ‘t Vlak woont, waarom zou jij je auto op het Otto Dickep… Ja 
oké, dan kan je naar de Grote Markt. Maar ik bedoel, het Otto Dickeplein is daar echt 
een eind vandaan. Dus ga goed kijken hoeveel mensen er wonen en waar die 
parkeerbehoefte zit.

De heer Burggraaf: Nee, dat ben ik helemaal met u eens, voorzitter. En daar gaan we 
ook echt vaart mee maken. Daar gaan we een goede scenarioanalyse van maken en 
daar gaan we ook geen maanden voor uittrekken. Daar gaan we gewoon meteen mee 
van start, betrekken we een extern bureau bij. En dat moet inderdaad op een manier 
zijn dat je aan de voorkant ook bewoners een aantrekkelijk alternatief geeft, dat hebben 
we ook heel duidelijk in het toekomstbeeld aangegeven. Er is een onderscheid tussen de 
doelgroep van de huidige bewoners die een soort, ja, continueringszekerheid daarin 
mogen verwachten. En nieuwe bewoners die je naar de stad haalt, waarvan we ook in 
het toekomstbeeld hebben gezegd, ja, nieuwe bewoners die gaan we wel laten weten, 
doen we ook bij een V&D ontwikkeling, reken er niet op dat je een parkeerplek voor de 
deur hebt. Dus bij nieuwe bewoners, die kiezen er bewust voor. Die weten, ik moet een 
andere oplossing zoeken. En die kiezen dan daar om te wonen omdat ze dan ook, nou 
ja, of niet met de auto gaan of het niet erg vinden om het verder weg te doen. En voor 
zittende bewoners moet je daar gewoon een goed alternatief voor vinden, en weet ik nu 
al dat onze ambitie om die binnenstad qua belevingswaarde meer groen, meer ruimte te 
geven, dat die ambitie vele malen hoger is dan we in de praktijk kunnen gaan realiseren 
in de snelheid waarin we blik van de weg kunnen halen. Dat is gewoon een feit, dat is 
niet anders. Maar daar gaan we wel vol op inzetten. En voor uw beeld, Grote Markt. Ja, 
daar zou je ook echt … Daar zou ook een scenario kunnen zijn dat je meer dan één laag 
hebt. Dan heb je volgens mij 125 per laag, dus kan je ook echt nog wel opplussen in 
aantal parkeerplekken op die Grote Markt. Dan voor wat betreft de Grote Markt nog de 
motie van ChristenUnie/SGP, GroenLinks over de betrekken … En van de PVV volgens 
mij. Tenminste, in ieder geval daar hoorde ik oproepen, ook van meerdere partijen, om 
de Joodse cultuurhistorie te betrekken bij de herontwikkeling. Nou die kunnen wij 
omarmen als iets wat we wel vaker doen. Even een dwarsstraat, bij de Vlijweide hebben 
we dat ook gezegd. Dat was een … Dat balkengat met de historie, neem dat mee in je 
ontwikkeling. Nou zo zie ik me dat hier ook voor me, dat je dat meegeeft in je 
ontwikkelpreview als zijnde van, nou en zorg dat je, welke ontwikkeling het ook wordt, 
dat je daarbij ook de historie van die plek op één of andere manier terugkrijgt en dat je 
dat ook in goed overleg doet met de instanties of de … Ik zit even te zoeken met wie u 
hier ons toe oproept. In overleg met de kleine Joodse gemeenschap, om die daarbij te 
betrekken. Dan tot slot in dit blokje had ik nog het amendement A6 van de SP. Ja, dat is 
inderdaad een hele goede aanvulling van de SP, waarin ze oproepen om de komende 
jaren bij het werken met de autoluwe binnenstad ook nog even te onderzoeken in 
hoeverre dat uitbreiding al dan niet behoeft en daar een integraal plan op te maken 
voordat je die vervolgstappen zet. Dus een goede toevoeging waar wij, nou ja, positief 
op kunnen adviseren. Even kijken, voorzitter, dan hebben we het kopje, één na laatste 
kopje, jongeren en studenten. Ja, ons spreekt de enorme ambitie van de motie van de 
Dordtse VVD om van Dordrecht een echte studentenstad te maken enorm aan. En ik 
begrijp wel het ongeduld wat er zit. Bij ons was het ook altijd wel een zorg bij het 
Leerpark. Het is een hele mooie omgeving, maar het zit wel wat verder van de 
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binnenstad af. En ja, een binnenstad krijgt ook een, ja, een ziel doordat er veel jongeren 
zijn. En hoe zorg je nou dat die goed met elkaar verbonden zijn. Je ziet daar gelukkig 
ook wel de Dordtse introductiedagen op gang komen. Maar ik ben het wel met u eens 
dat we daar nog ambitieuzer in kunnen zijn en die onderwijsinstellingen en die 
verschillende partijen daar nog, nou ja, meer planmatiger en met harde ambitieuze, 
concrete doelstellingen op kunnen insteken. Dus die honderd procent en et cetera, dat in 
de motie, daar zijn we positief over. Het aspect van minimaal vijftig procent van de 
nieuwe studentenhuisvesting. Ja, dat is echt een aspect waar we niet positief op kunnen 
adviseren, alleen al omdat als je kijkt naar het feit dat er zo’n 750 studenten komen, je 
al ziet dat er zo’n 600-650 op het Leerpark 2F worden ingevuld en bij Thureborgh, ja, 
zijn dat gewoon aantallen die, ja, dat zou ik u niet realistisch, nou ja, perspectieven hier 
bieden. Dat kunnen we gewoon niet waarmaken.

De heer Den Heijer: Voorzitter?

De heer Burggraaf: En in dat verband ook de motie van, of was het een amendement, 
van de SP met betrekking tot die dertig procent, en dan specifiek voor verschillende 
projecten.

De voorzitter: Ja.

De heer Burggraaf: Ja, die wil ik ook ontraden, want je zet meteen een ontwikkeling 
vast, want je weet helemaal niet op die plek welke ontwikkelscenario’s je hebt, welke 
kosten erbij gemoeid gaan. Dus ik zou willen zeggen, de oproep om vooral ook 
studenten en jongeren een plekje in de binnenstad te kunnen bieden, die is positief. 
Maar ga hem niet op deze manier, ja, verengen en vastleggen, want dan ga je echt heel 
veel ander ontwikkelingen in de weg zitten.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Den Heijer. Ga uw gang.

De heer Den Heijer: Ja, nu kan ik bijna zeggen van, ja weet je, dan zou ik bijna dezelfde 
denklijn willen pakken zoals de wethouder zojuist bij een ander onderwerp deed. Van ja, 
dan moeten we de benchmark wel zo nemen als die is. Want dat betekent niet dat als je 
750 studenten hebt en je bouwt zeshonderd zoveel woningen voor die nieuwe 
studenten, dat je daarmee het probleem voorzien hebt. Want we hebben natuurlijk bij 
de bestaande studenten gewoon mensen die in Dordrecht wonen en nog bij hun moeder 
op zolder zitten, daar hebben we natuurlijk ook nog wel een uitdaging te gaan. En 
daarom hebben we die opplus gekozen. Maar tegelijkertijd, voorzitter, wil ik hier ook 
zeggen dat ik ook hetgeen wat er in het eerste termijn gezegd is in berading nemen en 
uiteindelijk in de tweede termijn voornemens ben om een nieuwe versie in te dienen. 
Dus dat wou ik even zeggen.

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter.

De voorzitter: Oké, dat is een mededeling meer. Dan gaan we nog naar mevrouw Van 
Benschop. Ga uw gang.
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Mevrouw Van Benschop: Dank u wel. Ja, ik heb wel een vraag aan de wethouder. Ik 
hoor hem zeggen dat een amendement van de SP dan ontraden wordt, omdat je niet 
weet welke ontwikkelmogelijkheden er zijn in het centrum. Maar dat is toch iets waar we 
op kunnen sturen? Wij kunnen toch als gemeente gewoon meegeven, want het is een 
aangepast amendement, er staat niet meer alleen jongeren, er staat betaalbare 
woningen voor onder andere jongeren en starters. Dat is toch gewoon een eis die je 
mee kunt geven? We hoeven toch niet altijd maar te wachten waar een ontwikkelaar 
mee komt? We kunnen toch zelf ook aan de voorkant aangeven, dit willen wij gezien de 
situatie ontwikkelen?

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, mijn punt is dat bij wijze … Bijvoorbeeld één van de 
locaties die genoemd wordt, de Steegoversloot, ja, daar zit nu een parkeerterrein. Daar 
moet je zo meteen met de andere ambitie die u heeft, heb je daar wat op te lossen. 
Vervolgens ga je kijken wat er in dat gebied goed past. Daarvan zou ik zeggen, hebben 
wij u goed verstaan in de wens om in die binnenstad echt oog te hebben ook voor de 
jongerendoelgroep, die daarin bij elke ontwikkeling ook mee te wegen en mee te 
nemen, maar dat niet met aantallen vast te gaan leggen. Want je wilt toch op zo’n plek 
heb je verschillende ambities die je graag in ontwikkeling ziet. Laat daar dan vervolgens 
een ontwikkelperspectief op komen en dan kan je vervolgens op basis daarvan zeggen 
van, nou ja, inderdaad, we vinden het hier belangrijk dat we deze richting op gaan en 
daar passen meer duurdere woningen bij. Of we zijn bereid om hier een bepaald 
percentage goedkopere woningen te doen en betalen aan de voorkant een onrendabele 
top, omdat we het zo belangrijk vinden. Doe op dat moment de afweging. Maar als u dat 
nu al zo vastlegt, dan kan ik u voorspellen dat heel veel andere ambities die u met de 
binnenstad heeft al aan de voorkant dicht schroeit en juist allerlei creatieve en 
innovatieve initiatieven die andere doelstellingen dienen die u ook graag wilt in de 
binnenstad, je dan geen ruimte geeft. Dus dat zou ik u echt willen ontraden.

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Van Benschop.

Mevrouw Van Benschop: Ja, dank u. Nou ja, dit begrijp ik als het alleen zou gaan over 
jongeren. Dat is nou precies wat we hebben aangepast. Eigenlijk is de nadruk komen te 
liggen op betaalbare woningen en niet specifiek meer op de doelgroep jongeren, 
studenten. Dat wordt meegenomen in het grotere plaatje, maar het gaat over 
betaalbare woningen. En er staat uiteindelijk dertig procent. Dus er staan geen 
aantallen. Het gaat erom hoeveel woningen worden er gerealiseerd en daarvan moet 
dertig procent betaalbaar zijn. Dat is toch uiteindelijk een heel logisch iets wat je aan de 
voorkant juist wel meegeeft?

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, dat doe je in de woonvisie, en vervolgens ga je per 
project kijken. Bij het ene project kan je wat meer betaalbaar doen en op het andere 
project juist weer wat meer duur. Dat hangt ook een beetje van de samenstelling van de 
buurt, et cetera, af. En nogmaals, om dat nu al zo specifiek op een aantal plekken vast 
te leggen, ik zou het echt ontraden, want daar doet u zichzelf tekort mee. En u bent er 
zelf bij zo meteen om op het moment dat er een ontwikkelperspectief ligt, om dan bij te 
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sturen op het moment dat u vindt dat er op die plek het programma onvoldoende aan 
bepaalde eisen tegemoet komt.

Mevrouw Van Benschop: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Van Benschop, ik denk dat u het advies van het college niet gaat 
omturnen op dit punt.

Mevrouw Van Benschop: Nou ja, ik wil er nog één opmerking over maken.

De voorzitter: Ja, ga uw gang.

Mevrouw Van Benschop: En dat is, dat als we inderdaad kijken naar die woonvisie, dan 
gaat het over dit soort percentages. En als we daar ooit nog een keer aan willen komen, 
zullen we het toch een keer ergens vast moeten leggen.

De heer Burggraaf: Nee, voorzitter, zeker. Daar hebben we een opgave te doen en dat 
hebben we ook op de Maasterrasontwikkeling, hebben we de laatste 
woningbouwimpulsmiddelen ook op binnen gehaald. Ja, daar hebben we ook vanuit het 
college toen gezegd van, nou dat willen we nog even wat opplussen met meer 
betaalbare woningen daar, dat kan op die plek, om wel uiteindelijk ook aan onze 
doelstelling te voldoen. Dus dat doen we zeker. Maar nogmaals, ik zou dat echt op, nou 
ja, ontwikkelplekkenbasis doen. Want dan kunt u goed afwegen ten opzichte van 
andere, ja, tradeoffs wilde ik zeggen, maar we moeten hier zo min mogelijk Engels, 
andere dingen die je daartegen moet wegstrepen zeg maar, te maken krijgen. Nou tot 
slot, voorzitter, als laatste, dan ben ik ruim binnen de twee minuten gebleven, denk ik. 
Dat is de uitvoering van dit toekomstbeeld. En ja, dat is de discussie over de vorm 
daarin. We hebben nu een binnenstadbedrijf gevonden waarin we met de gebruikers, 
ondernemers en het vastgoed en de gemeente samenwerken. In 2015 werd Rotterdam 
de beste binnenstad van Nederland genoemd. Dordrecht eindigde op de tweede plek. 
Dat is een bevestiging van de kwaliteiten die we in de stad hebben. Maar wat … Waarom 
kwamen wij niet op de eerste plek? Omdat de mate van samenwerking zo slecht is. En 
als ik al zie welke stappen we daar nu in hebben kunnen maken, dan kan ik wel stellen 
dat als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. En als we hier nu niet 
durven om een stap verder te maken en die samenwerking veel hechter te maken, dat 
we niet … Dat we nooit die binnenstad op de eerste plek kunnen worden. Sterker nog, 
dat we gegeven de uitdagingen die er staan bij zo’n nieuwe verkiezing alleen maar 
verderop achter raken. En daarom zou ik toch echt willen vragen om het vertrouwen te 
geven in de publiek-private samenwerking van de binnenstad waar nu goede stappen 
zijn gezet, en waarvan ondernemers en vastgoedeigenaren hebben gezegd, nou wij zijn 
bereid om te investeren in die binnenstad vanuit een collectieve opgave. Wat ook kan 
betekenen dat we soms dingen doen die voor mijn eigen vastgoed of voor mijn winkel 
misschien niet het allerbeste is, maar omdat ik geloof dat als we samen met elkaar daar 
in die collectiviteit die inbreng leveren, dat we dan uiteindelijk de koek groter maken en 
die binnenstad en ons perspectief alleen maar beter wordt. En dat vraagt om een 
pauzering van de samenwerking, en dat zie je echt op andere steden ook. In 
Roosendaal, wat vaak ook geroemd wordt voor de slagen die ze hebben gemaakt. Dat 
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zie je in steden als Den Haag, waarbij je ook een vehicle nodig hebt om dat handen en 
voeten te geven. We hebben nu een kwartiermaker in de stad rondlopen. Als je ziet wat 
die sinds een jaar allemaal te weeg weet te brengen, dan brengt dat echt heel veel voor 
zo’n binnenstad. Maar dat kan je eigenlijk alleen maar goed organiseren als je daar een 
vast construct voor hebt. Daarom vragen we u om die coöperatievorm nader uit te 
zoeken. En ik garandeer u, want ik heb u ook goed gehoord. U maakt u zorgen over, ja, 
maar wat is onze positie als raad? Hoe worden wij daarin meegenomen? Hoe zijn de 
belangen van de bewoners dan geborgd daarin? Om dat soort aspecten nadrukkelijk in 
dat onderzoek mee te nemen en in het voorstel wat we aan u voorleggen ook in kaart te 
brengen hoe we daar goede invulling aan geven en welke eventuele alternatieven daar 
ook in mogelijk zijn ten opzichte van het voorstel wat we hier neerleggen. Maar ik zou 
echt de oproep willen doen daarom om dit amendement … Nou, eigenlijk willen we 
daarmee dus ontraden, omdat deze stap nu juist het vertrouwen, ja, bestendigd richting 
de hechtere samenwerking die aan het ontstaan is, en waarvan wij echt overtuigd zijn 
dat dat de sleutel tot het succes van de sterke en de fonkelende diamant van de 
binnenstad zal worden.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Eén vraag. Ik hoor de wethouder zeggen, dat willen we gaan 
uitzoeken. Ik had de indruk, als ik het programma lees, we gaan zo’n coöperatie 
oprichten. Dus dat is nog een ander woord. U doet nu de toezegging dat u niets gaat 
oprichten voordat u een separaat raadsvoorstel naar ons toe stuurt over wat het 
allemaal betekent hoe dat gaat en al die aspecten die wij genoemd hebben daar netjes 
in ingevlochten zijn?

De heer Burggraaf: Ja. Correct, voorzitter. Kijk, ik vind wel dat we hier moeten 
uitspreken dat we ervoor open staan om het te doen. Want zo hebben wij ook aan tafel 
gezeten met vastgoed en de POBD en de ondernemers, en gezegd, oké, gaan we daar 
tijd en energie in steken om daar in die vorm naar die vorm toe te werken. Dus daarom 
hebben we dat ook in dit raadsvoorstel opgenomen, zodat je niet aan het einde van de 
rit komt zeggen, ja, maar u heeft allemaal onderzoeken leuk gedaan, maar we gaan het 
toch nooit doen. Daarom ligt dit besluit er. Maar het klopt, de coöperatie wordt niet 
opgericht totdat daar een voorstel bij u ligt en we zeggen, nou dit hebben we samen 
met vastgoed en de ondernemers uitontwikkeld en daar hebben deze vorm van 
bewonersbetrokkenheid bij georganiseerd, et cetera.

De heer De Portier: Voorzitter?

De heer Burggraaf: En zo blijft u als raad in positie. En daar neemt u dan nog een apart 
besluit over.

De heer portier: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Portier.
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De heer Portier: Ja, wat mij zo opvalt is, u gaat het samen doen met de ondernemers en 
vastgoed en dan worden daarna bewoners erbij betrokken. U ziet eigenlijk al dat 
bewoners hierin een ondergeschoven rol krijgen, en … Maar goed, wat er dan uitkomt, 
dat wordt dan gepresenteerd aan de gemeenteraad van, ja, we zijn het er al over eens 
met het vastgoed, we zijn het erover eens met de ondernemers, dit hebben wij 
gezamenlijk bedacht. Teken hier bij het kruisje voor de voorstellen die er komen. Zo 
komt het in ieder geval op mij een beetje over.

De heer Den Heijer: Voorzitter? Misschien een beetje gek, maar wij vertegenwoordigen 
toch de Dordtenaren? En de gemeente handelt toch naar …

De heer Portier: Alle Dordtenaren, niet alleen maar het vastgoed.

De voorzitter: Oké. Wethouder, wilt u daarop reageren?

De heer Burggraaf: Nee. Ja, voorzitter, dat is precies hetgeen waar we ook op in zullen 
gaan. Want je hebt in een coöperatie brengt vastgoed namens een achterban een 
investering en geld in, dat doen de winkeliers en ondernemers. En de gemeente die legt 
ook geld in vanuit het publieke belang dat er is. En daar kan je inderdaad zeggen, nou, 
daarmee moet je ook goed de bewonersbelangen vertegenwoordigen. En dan kan 
vervolgens kijken wat voor positie geef je een bewonersplatform daarin. Als agendalid of 
doe je dat door elke keer transparant te maken welke ontwikkeling je doet en dat daar 
dan ook hebt getoetst hoe bewoners daar tegenaan kijken als vertegenwoordiging. Nou 
dat zijn allerlei uitwerkingsstappen die we nog wat nader gaan uitzoeken en bij u zullen 
reflecteren. Voorzitter, dat … Volgens mij heb ik nu alle vragen …

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De heer Burggraaf: En amendementen en moties gehad.

De voorzitter: Keurig binnen de tijd. Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, toch nog één vraag over die coöperatie. Want ik hoor de 
wethouder ook zeggen, we gaan het onderzoeken en we gaan schrijven naar … Ik neem 
aan dat als het separaat aan de raad wordt voorgelegd, dat daar dan heel goed ook de 
voor- en de nadelen eventueel of andere mogelijkheden nog van intensieve 
samenwerking tussen al die partijen genoemd gaan worden. Want het schrijven naar, 
dat ken ik ook, dan laat je rest weg wat niet zo fijn is.

De heer Burggraaf: Zeker niet, voorzitter. Nee, dat gaan we gewoon transparant in 
kaart brengen.

Mevrouw Kruger: Oké, dank u.

De voorzitter: Dank. Dat was de eerste termijn van het college. Volgens mij is er 
behoefte aan een tweede termijn, maar ik zou wel willen oproepen om daar zo min 
mogelijk herhalingen in te laten voorkomen. Ik ga naar de heer Schalken. Ga uw gang.
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De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, dank u wel.

Mevrouw Kruger: Voorzitter, gaan we niet even schorsen om …

De voorzitter: Ik weet niet. Als u daar al behoefte aan heeft?

Mevrouw Kruger: Ja, zeker wel.

De voorzitter: Maar dat had ik niet gehoord. Hoe lang wilt u schorsen?

Mevrouw Kruger: Tien minuten?

De voorzitter: Ja? Tien minuten? Doen we dat. Zien we elkaar om 17:23 uur.

Schorsing

De voorzitter: Beste leden van de raad, gaat u zitten alstublieft. De vergadering is 
heropend. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik wilde toch proberen om voor de 
avondschorsing de vergadering af te ronden. Maar ik … Ja, ben benieuwd of dat gaat 
lukken. We gaan ons best doen. De schorsing is voldoende lang geweest, iedereen is 
terug. Ik ga naar de heer Schalken. Ga uw gang.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal het ook kort laten of 
kort houden. Ja, zoals in de eerste termijn aangegeven is Beter voor Dordt voor een 
levendige en een leefbare binnenstad, en er ligt nu een mooi toekomstbeeld. Wij gaven 
al aan dat de verdere uitwerking vooral samen met alle partijen, dus ook met de 
bewoners, tot stand moet komen. De moties van de VVD, hoe sympathiek we ook over 
sommige punten zijn, moeten wij wat ons betreft niet nu vaststellen of aannemen, 
omdat we dan voorbijgaan aan het betrekken van onder andere ook die bewoners. We 
moeten nu niet het toekomstbeeld al te veel willen invullen. De binnenstad is wat ons 
betreft geen attractiepark. De bewoners zijn niet de kabouters van de Efteling die niets 
kunnen zeggen. Betrek eerst de bewoners voordat we ook verdere invulling eraan 
geven. Ook Beter voor Dordt wil alle medewerking geven aan wat bewoners nodig 
hebben om weer … Of wat ondernemers nodig hebben om weer boven Jan te komen, 
maar ten koste van de belangen, maar in goede afstemming en inspraak van de 
bewoners. Hier wil ik het bij laten.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de VVD, de heer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Dank, voorzitter. Nou, het doel van de middag is op zichzelf al 
bereikt. Volgens mij hebben wij nog nooit zo lang in deze gemeenteraad, in mijn tijd in 
ieder geval, het over de binnenstad gehad. Dus dat, dat ben ik al eigenlijk al …

De heer Van Verk: Je zit er nog niet zo lang hè.

De heer Den Heijer: Nee, ik zit er ook nog niet zo lang. Dat is uit uw mond ook wel echt 
… Dat zegt ook wel iets. Ja, over hetgeen wat Beter voor Dordt zojuist gesteld heeft. 
Weet je, die maakt er een karikatuur van, van de binnenstad is geen attractiepark. Ja, 
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als ik het dan door ‘…’, ja, de binnenstad is ook geen openluchtmuseum. Dus volgens 
mij moeten we ergens een middenweg zien te vinden en is inderdaad, heb ik ook in de 
termijn van de wethouder begrepen …

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter.

De heer Den Heijer: Participatie is belangrijk, hartstikke belangrijk, maar ook ambitie. 
Ook als partij en als politiek laten zien wat je belangrijk vindt. En misschien ook dingen 
vragen die een beetje ongemakkelijk zijn, een beetje schuren. Laten we het ook niet 
altijd eens zijn met het college. Op één punt heb ik …

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, in reactie op wat de VVD aangeeft. Beter 
voor Dordt vindt dat de Dordtse binnenstad geen attractiepark is en vindt ook niet dat 
de Dordtse binnenstad een openluchtmuseum moet zijn. Maar alles wat we doen, 
moeten we in samenspraak met alle partijen doen en ook luisteren naar de belangen 
van de verschillende partijen.

De heer Den Heijer: Ja. Waarvan akte, voorzitter. Het gaat mij ook om, in die zin, om 
perspectief bieden. En over perspectief gesproken. Hier heb ik voor me een aangepaste 
motie Dordrecht wel een studentenstad. Ik ben even in overleg getreden met mijn 
mede-indieners. En wij hebben het dictum aangepast op het eerste puntje. En ik zal het 
even voorlezen, want anders moeten we straks een kwartier schorsen. Bij transformaties 
en, tussen haakjes, vastgoedontwikkelingen in de binnenstad een substantieel deel voor 
studenten en jongeren te creëren. Daarmee is het aantal, dat percentage, is eruit. En ik 
heb ook jongeren eraan toegevoegd, want ik vond het eerlijk gezegd een terechte 
toevoeging die van de raad aan ons gevraagd werd. Dus bij dezen.

De voorzitter: Even voor de duidelijkheid. Daarmee trekt u motie M3 in en wordt die 
motie die u net voorleest ingediend als nieuwe motie?

De heer Den Heijer: Ja, dat is correct, voorzitter.

De voorzitter: M3A maken we daarvan.

De heer Den Heijer: Ja.

De voorzitter: Ja, dank u.

De heer Den Heijer: Dat was hem, voorzitter.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dat was ook meteen uw hele tweede termijn. Dan gaan we 
naar de CDA-fractie. De heer Van der Kruijff, ga uw gang.

De heer Van der Kruijff: Ja. Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de amendementen die 
door de SP zijn ingediend, die willen heel veel zaken borgen waar wij in de lijn best 
begrip voor hebben. Tegelijkertijd de wethouder horend die zegt van, nou dit is een 
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programma en u krijgt op onderdelen alle uitwerkingen nog toegestuurd en daar kunt u 
separaat in een raadsvoorstel over beslissen, stelt ons zodanig gerust dat we het niet 
hier allemaal hoeven te borgen in dit stuk. Want het is ten slotte een visie en als het 
maar in de uitwerking terecht komt, al die aspecten, en dat heb ik u horen zeggen. Dus 
met die toezegging nemen wij genoegen en stemmen we tegen bijna alle 
amendementen van de SP. Er is er één waar we daar een uitzondering voor wille maken, 
dat betreft het amendement wat u weliswaar ontraadt, en dat gaat over die dertig 
procent betaalbare woningen. Wat wij zien in de binnenstad is dat tot op heden alle 
plannen die ons voorgelegd zijn allemaal gaan over duurdere woningen. Of het nou aan 
de Spuiboulevard is of boven het V&D-pand of wat we ook allemaal horen. We hebben 
als raad en ook als coalitie met elkaar gezegd dat we streven naar tien procent sociale 
huur en ook nog betaalbare woningen. Nou, ik denk als je dat in de binnenstad, en we 
streven allemaal naar spreiding, ook daar wil doen. En het is ook in lijn met wat de VVD 
vraagt, woningen voor jongeren, starters beschikbaar maken, moet je echt ook een 
percentage durven noemen. Dus wij willen voor dat amendement stemmen. Wat betreft 
de moties van de VVD.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Portier.

De heer Portier: Ja, ik hoor de heer Van der Kruijff zeggen dat hij in ieder geval ons 
amendement op het gebied van betaalbare woningen steunt. Maar hij zegt, voor de rest 
stemmen we bijna tegen alles. Maar er is één amendement dat zelfs door de wethouder 
omarmd wordt, namelijk die voor de afweging voor de omvang van het autoluwe gebied. 
Geldt dat ook daarvoor?

De heer Burggraaf: Excuus. Nee, want daar heeft u gelijk in, daar stemmen wij ook mee 
in overigens. Nee. Ja, u heeft me gered, mijnheer Portier. Dat u dat nog mag meemaken 
in deze raadsperiode. Dank u wel. Ik had het bijna vergeten. Die stond wel op het lijstje, 
dank u wel. Daar stemmen wij ook mee in met dat amendement. We denken dat het 
goed is om te doen. Wat betreft de moties van de VVD, wat betreft de verlaatjes en de 
terrassenuitbreiding. Wij denken niet dat je nu vooruitlopend op de nota’s die er met 
horeca en terrassen aankomen, moet gaan beslissen. Het is goed dat we het voorlopig 
kunnen continueren in tijdelijke vorm. En we denken niet dat er nu een noodzaak is. 
Want dit jaar, hebben we gehoord, komen al die voorstellen nog naar ons toe. Wij 
steunen wel de aangepaste motie van de VVD wat betreft de studentenstad. En dan heb 
ik ze denk ik allemaal gehad. Oh nee, eentje heb ik nog niet genoemd. Dat was denk ik 
uit de eerste termijn al duidelijk dat wij tegen de motie van Gewoon Dordt zullen 
stemmen voor de parkeergarage op Wolwevershaven. Dank u wel.

De voorzitter: Dank. Ik zie dit meteen maar even als een rondje stemverklaringen dan 
als het zo gaat. Dat is mooi, lekker compact. Dan gaan we naar D66. De heer Polat.

De heer Polat: Dank, voorzitter. In de eerste termijn heeft D66 alle moties doorgelopen. 
Er waren drie moties waar wij vraagtekens over hadden. Motie Dordrecht wel een 
studentenstad. Daar hebben wij gewoon in de eerste termijn gezegd van, ja, daar gaan 
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we niet mee akkoord. Met de aanpassing met de tekst van die vijftig procent, dat 
percentage is weggehaald, en daar gaan we wel mee akkoord. Maar we vinden nog 
steeds dat de bullets twee en drie wel heel erg betuttelend zijn. Wat als de studenten 
niet naar huis willen? Twee. We hebben gewoon wel de vraag gesteld over de tijdelijke 
terrasuitbreiding. De wethouder heeft daar een antwoord op gegeven. Wij gaan dus op 
die … Op basis daarvan gaan wij ook akkoord met die motie, we gaan hem steunen. Als 
laatste amendement voor een bruisende binnenstad van SP. Daar hebben wij in de 
eerste termijn gezegd van, ja, daar gaan wij niet mee akkoord. Met de aanpassing van 
het wegstrepen van jongeren, breder maken voor iedereen, dan hebben wij daar geen 
probleem mee. Zelfs dat juichen we juist toe, omdat D66 wel voor gemengde wijken 
zijn. Dus wat dat betreft dan, dus wij gaan akkoord met de motie Dordrecht wel een 
studentenstad, tijdelijke terrasuitbreiding en amendement bruisende binnenstad. En alle 
andere amendementen en moties in de eerste termijn. Dank.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we door naar GroenLinks, mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, de motie draait om een goede balans 
van levendigheid en leefbaarheid. Daar gaan we mee met wat de wethouder in feite 
aangeeft. Die ontraadt deze motie, omdat hij aangeeft, ja, we gaan daar … We nemen 
dat al mee in het bepalen van de horecaconcentratiegebieden. En wij zullen deze motie 
niet steunen, omdat de focus alleen op de bewoners ligt. Dan de motie parkeergarage 
van Gewoon Dordt, schitterende ambitie, zullen we ook niet steunen. Waarbij we wel 
vragen, de waarschuwing die de PvdA heeft gegeven ten aanzien van de ondergrond, 
dat die nogal eens voor problemen zou kunnen zorgen als je gaat graven. En wij zeggen 
niet alleen de soort grond, maar ook wat er al eens eerder is gezegd, over de 
ondergrondse stad die er is. Dus mogelijk dat we naar veel meer plekken moeten gaan 
zoeken. En wie weet, mevrouw Koene, komt dan de Wolwevershaven nog wel eens 
langs. De motie verlaatjes er is wel wat in te halen van de VVD. Daar zijn we tegen. De 
motie is overbodig gevonden omdat er geen vraag naar is. Maar we willen de wethouder 
wel verzoeken, mocht er opeens wel veel vraag naar zijn, dan nemen we aan dat de 
wethouder naar de raad ermee terugkomt. De tijdelijke terrasuitbreiding permanent. Die 
vinden we net als vele anderen op dit moment iets te prematuur. Het wordt 
meegenomen in het nieuwe horecabeleid. En de ondernemers hebben dit seizoen de 
mogelijk om er een vergunning voor aan te vragen. Dan heb ik nog de voorbereiding 
uitvoering is een basistaak van het college. Daarvoor heb je geen coöperatie nodig. De 
toezeggingen van de wethouder dat bij het opstellen van een coöperatie allerlei soorten 
samenwerking worden meegenomen, de voors en tegens, die stellen ons vooralsnog 
gerust. En het wordt niet eerder opgericht dan dat er een separaat voorstel naar de raad 
is gestuurd. En dan zit ik nog even te wachten op de laatste input. Maar dat hoeft niet 
meer, krijg ik nu van mijn collega te horen. Dan wil ik het hierbij laten, voorzitter. Dank 
u wel.

De voorzitter: Hartelijk dank. ChristenUnie/SGP, de heer Veldman.

De heer Veldman: Ja, voorzitter, veel dank. Ook dank aan de wethouder voor de 
beantwoording. Ik zal ook even me richten dan op de amendementen en de moties. Wij 
zullen het eerste amendement steunen, dus van de VVD. De amendementen van de SP, 
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behalve die over de autoluwheid, zullen wij niet steunen, maar die A6 dus wel. En voor 
het overig steunen wij niet de moties die ingediend zijn, behalve dan die wij zelf hebben 
ingediend samen met een aantal andere partijen. Dat daarover. Ik denk, voorzitter, dat 
ik het daar maar even bij laat. En tot slot accentueer ik nog dat het 
horecaconcentratiebeleid wat ons betreft echt, ja, een hele goede stap is om die 
duidelijkheid voor bewoners te gaan scheppen. Want als er maar duidelijkheid is, dan 
denken we dat er heel veel ergernis ook weggenomen kan worden. Voorzitter, tot zover. 
Dank.

De voorzitter: Hartelijk dank. De heer Van Leeuwen. PVV.

De heer Van Leeuwen: Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou eigenlijk hebben we weinig toe te 
voegen aan de eerste termijn, behalve dat we … Er stond nog één motie open, of 
amendement ook, ik ben het even kwijt, van Gewoon Dordt. We hebben de wethouder 
gehoord over de risico’s en ook over de financiële consequenties. We denken ook dat 
zo’n onderzoek zelf ook heel erg duur zal zijn. Dus hoewel we het een heel ambitieus 
plan vinden, gaan wij niet voor dat plan stemmen. We stemmen tegen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank. Dan gaan we naar de SP-fractie, de heer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, ik loop maar gewoon even de amendementen en moties 
af. Maar om te beginnen wil ik inderdaad geamendeerde motie A5 indienen, waarbij de 
doelgroepen verbreed worden. En deze ligt al voor op tafel bij de griffie, dus dan hoef ik 
nu niet te gaan lopen. Dan even de amendementen. Ja, A1, de kracht van de pionier. 
Het komt een beetje tegemoet aan de bezwaren die wij met ons amendement, moet ik 
even goed kijken naar het nummer dat het gekregen heeft, A3 beoogden. Nou er zitten 
wat technische kanten aan. Dus ik trek motie A3 in en we zullen voor motie A1 
stemmen. Ja, motie A2, geen uitwerking zonder participatie. Wij willen toch echt 
benadrukken dat die niet op een goede manier verlopen is. Ja, er is een soortement van 
toepassing of toezegging dat het wel bij de uitwerking goed zal komen. Nou die 
toezegging incasseren wij. Maar wij willen daar toch inderdaad vastleggen, dus die 
handhaaf ik. Dan kom ik even op het punt van de coöperatie, waarbij een soortement 
van toezegging is gedaan van, ja, het wordt wel helemaal uitgewerkt, maar dan mag je 
nog ja of nee zeggen. Wat ons betreft hoeft een onderzoek naar deze 
Kiltunnelconstructie voor privaat-publieke samenwerking niet gehouden te worden, 
omdat het iets is waar wij principieel tegen zijn. Het maakt onduidelijk het onderscheid 
tussen overheid en particulier en bedrijfsleven. En vaak komt het er toch op neer dat 
zonder enige risico zeg maar bedrijfsleven en vastgoedinvesteerders kapitaal inleggen 
en dat al het risico bij de overheid komt te liggen. Dus dat … Ja, daar zijn gewoon een 
soort constructies waarvan onder andere bij de Kiltunnel al gebleken is dat je daar 
gewoon absoluut niet aan moet beginnen. Nog even afgezien van het democratische 
tekort die het met zich meebrengt. Dus die handhaven wij. Nou, A5 hebben we het al 
even over gehad. Inmiddels brede bijval. Nou, dank u wel. Het autoluwe gebied wordt 
omarmd. Dus ja, dank daarvoor. Wat betreft de motie extra verlaatjes. Ja, de heer Den 
Heijer noemde een heel aantal steden op, zoals onder andere Leeuwarden en dergelijke. 
Maar waarom zouden wij als levendigheid de lat niet een beetje hoger leggen naar 
bijvoorbeeld Amsterdam die maximaal vijf ontheffingen per jaar heeft. Dus wat dat 
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betreft, het is een beetje, ja, welke steden je maar uitzoekt. Wat ons betreft is er geen 
behoefte aan deze grote hoos aan uitzonderingen om die mogelijk te maken. Tijdelijke 
terrasuitbreiding. Ja, daar zijn ook voldoende argumenten tegen ingebracht om die nu al 
permanent te maken. Een aantal van de andere dingen zijn ook al genoemd. Nog even 
over de Wolwevershaven. Ja, voor de duidelijkheid, wij hebben ook grote twijfels of het 
inderdaad uitvoerbaar is. Ook vanwege de argumenten die de heer Van Verk al genoemd 
heeft. Denk aan die veengrond en de ondergrondse stromen. Maar een quickscan of het 
überhaupt zinvol is om diepgaander onderzoek te gaan doen, dus een … Dat lijkt ons wel 
zinvol. Want als het mogelijk zou zijn en niet op te grote bezwaren zou stuiten, dan zou 
het inderdaad wel een heleboel in één klap oplossen. Dus om dat zonder enig onderzoek 
van tafel te vegen, dat vind ik dan weer even iets te simpel. En daar wilde ik het toe 
beperken, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: Hartelijk dank. Partij van de Arbeid, de heer Van Verk. Nee excuus, ik sla 
de VSP over. De heer Wisker. U was altijd zo kort, maar zo kort ook weer niet. Ga uw 
gang.

De heer Wisker: Voorzitter, dank. Ik zal het ook kort houden. Ja, voorzitter, dank in 
ieder geval aan de wethouder voor zijn heldere beantwoording. Ik heb niet anders toe te 
voegen dan dat ik verheugd ben over de bijna raadsbrede steun voor dit toekomstbeeld 
over de binnenstad, iets wat onze binnenstad in onze optiek zeker verdient. En daar laat 
ik het bij.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan de Partij van de Arbeid, de heer Van Verk.

De heer Van Verk: Ja, voorzitter, ook wij waren in de eerste termijn duidelijk genoeg 
over hoe we over verschillende zaken denken, dus we hebben ook niets toe te voegen.

De voorzitter: Hartelijk dank. Gewoon Dordt, mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Voorzitter, wij zullen amendement 6 steunen van het 
autoluwe gebied zeg maar van de SP. We zullen nog wel meer steunen trouwens. We 
steunen niet de studentenstad van de VVD, ondanks dat daar het percentage in is 
veranderd, omdat wij twijfels hebben bij de oproep voor het pendelvervoer of wat dan 
ook. En dat vinden wij gewoon een eigen verantwoordelijkheid voor de studenten zelf. 
De moties van de ChristenUnie/SGP die, de motie 5, is van de Joodse cultuurhistorie, 
iets bij de Grote Markt, nou ja, combineren. Daar zullen we mee instemmen. De andere 
motie daar zijn we van overtuigd dat dit al voldoende wordt meegenomen. En ondanks 
dat ik glansrijk ten onder ga met onze motie over de parkeergarage Wolwevershaven, 
handhaven we die wel, omdat we hiermee echt een signaal af willen geven. Het is ook 
een beetje wat mijnheer Portier zei. Parkeerplekken zijn er meer nodig dan naar onze 
mening onder de Grote Markt kunnen en ja, ga nou eerst gewoon … Zie dit als een 
signaal om die capaciteit in beeld te brengen en om het in één keer goed te doen.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we tot slot naar fractie Nijhof. De heer 
Gündogdu, ga uw gang.
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De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. In ieder geval bedankt, het college, voor de 
beantwoording van de vragen die zijn gesteld. Nou, zoals we eerder ook hebben gezegd 
dat de binnenstad is eigenlijk voor alle Dordtenaren, dus dat iedereen daar een mening 
over heeft, nou dat moge helder zijn. In ieder geval ook heel blij te vernemen dat het 
college voornemens is om een, ja wat is het, een soort afdeling over participatie op te 
zetten, waarbij dus niet alleen maar naar bepaalde projecten wordt gekeken, maar juist 
ook integraal naar de ontwikkeling in de hele staat. Dat lijkt mij … Dat lijkt ons in ieder 
geval op zijn plaats om dat in het vervolg echt goed gestalte te krijgen, te geven. 
Voorzitter, nog iets over de amendementen. Wij gaan vanuit fractie Nijhof voor alle 
amendementen instemmen, behalve amendement A5. Vervolgens de moties. Twee 
moties daar gaan we niet in mee. Dat zijn de tijdelijke terrassen en dat is de motie 
onderzoek parkeren Wolwevershaven. In het kort. Dank.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan hebben we daarmee het tweede termijn van de raad 
gehad. En dan kijk ik nog even naar de wethouder voor een laatste blik op wat 
gewijzigde amendementen en moties. Ga uw gang.

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, ik … volgens mij zijn er twee gewijzigd, klopt dat?

De voorzitter: Nou er is er … Ik heb hier één gewijzigd, namelijk motie M3. Die is 
ingetrokken door de VVD en vervangen door M3A. Maar nou hoorde ik …

Mevrouw Wepster: A5.

De voorzitter: A5 is ook gewijzigd.

Mevrouw Wepster: A5A.

De voorzitter: A5A is dat geworden. En dat heeft te maken met het percentage van 
betaalbare woningen.

De heer Burggraaf: Ja, oké. Ja, dan heb ik ze scherp. Ja, voorzitter, het gewijzigde 
amendement die blijft het college ontraden, omdat het echt ontwikkelingen op slot kan 
zetten. Neem bijvoorbeeld de V&D transformatie. Ja, dat was echt nooit van de grond 
gekomen als je daar niet de vrijheid in had gehad om ook andere doelgroepen en 
percentages in te zetten. Wij kunnen dan veel meer uit te voeten met de motie die nu is 
aangepast en wordt opgeroepen om daar samen met partijen te kijken hoe je jongeren 
en studenten meer, ja, plek kan geven in die … Die doelgroep meer plek kan geven in de 
binnenstad.

De voorzitter: Dank. Daarmee hebben we ook de tweede termijn van het college gehad 
en kunnen we overgaan tot stemming. Zoals te doen gebruikelijk eerst de 
amendementen, dan het voorstel en dan de moties. Ik begin bij amendement A1 van de 
VVD en Gewoon Dordt, de kracht van de pionier. We hebben natuurlijk al veel 
stemverklaringen gehad. Zijn er nog stemverklaringenwensen?

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter.
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De voorzitter: Ja, de heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ik heb namens Beter voor Dordt nog geen 
stemverklaringen gegeven. Wij zullen niet meegaan met dit amendement, omdat hier 
ook echt het toekomstbeeld al te veel aan de voorkant wordt ingevuld.

De voorzitter: Dank. Andere stemverklaringen? Laten we de termijnen niet overdoen. 
Meer stemverklaringen? Zo niet, dan gaan we stemmen op amendement A1. Groen als u 
voor bent, rood als u tegen bent. Tegen is Beter voor Dordt, CDA en de rest is voor.

Mevrouw Wepster: 5 tegen, dus 27 voor.

De voorzitter: 5 tegen, 27 voor. En daarmee is amendement A1 aangenomen. Gaan we 
naar amendement A2 van de SP, GroenLinks en Partij voor de Vrijheid. Zijn er nog 
stemverklaringen? Het amendement geen uitwerking zonder participatie heet dat. Zijn 
er nog stemverklaringen? Zo niet, dan gaan we stemmen. Voor is groen, rood is tegen. 
Voor fractie Nijhof, PVV, GroenLinks, volgens mij heb ik … En de SP, excuus. En de rest 
is tegen.

Mevrouw Wepster: Dat is twaalf stemmen voor en vijftien stemmen tegen.

De voorzitter: Twaalf en twintig.

Mevrouw Wepster: Ja sorry, het is dat ik niet kan tellen. Twintig, ja.

De voorzitter: Ja. Twintig stemmen tegen, twaalf stemmen voor. Daarmee is 
amendement A2 verworpen. Dan hebben we amendement A3, bij een visie zonder 
participatieregels worden bewoners gepas… Mijnheer Portier?

De heer Portier: Voorzitter, die had ik ingetrokken? Andere partijen het er wel mee eens 
zijn, maar …

Mevrouw Wepster: A3. Oh ja, dat was mij ook ontgaan.

De voorzitter: Is A3 ingetrokken? Nou dat is best, dan is die ingetrokken. Ja, simpel. Dat 
was mij ont… Dat was ons ontgaan in ieder geval, maar goed dat u het nog even zegt. 
We zouden niet willen dat er een ingetrokken amendement in stemming wordt gebracht. 
Dan gaan we door. Amendement A4, voorbereiding en uitvoering is een basistaak van 
het college daar heb je geen corporatie voor nodig. Ingediend door de SP en de PVV. Is 
er nog behoefte aan stemverklaringen? Even wachten nog. Is er behoefte aan 
stemverklaringen? Nee? Dan gaan we stemmen. Groen voor, rood is tegen. Voor fractie 
Nijhof, Partij van de Arbeid, PVV, SP en de overige fracties tegen.

Mevrouw Wepster: Dat zijn er dan tien voor.

De voorzitter: 10 voor en 22 tegen. Daarmee is amendement A4 verworpen. Komen we 
bij amendement A5A van SP en GroenLinks. Voor een bruisende binnenstad zijn 
betaalbare woningen een must. Stemverklaringen? Zo niet gaan we stemmen. Voor is 
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groen, tegen is rood. Voor D66, CDA, GroenLinks, SP, PVV, Partij van de Arbeid en de 
VSP, en de overige fracties tegen. Dat wordt een spannende.

Mevrouw Wepster: Zeventien voor.

De voorzitter: Vijftien.

Mevrouw Wepster: Van de 32. Vijftien tegen.

De voorzitter: Zeventien voor, vijftien tegen. En daarmee is amendement A5A 
aangenomen. Komen we bij amendement A6, bij een nieuwe visie hoort ook een … 
Mijnheer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, stemverklaring graag.

De voorzitter: Oh, ja. Ik noemde hem nog even op voor de duidelijkheid.

De heer Schalken-den Hartog: Is goed.

De voorzitter: Amendement A6, bij een nieuwe visie hoort ook een nieuwe afweging 
voor de omvang van het autoluwe gebied van de SP. Mijnheer Schalken, stemverklaring.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter. Wat Beter voor Dordt betreft is dit meer 
eigenlijk al een invulling. Maar omdat we wel voor een autoluw gebied zijn, om dat goed 
te bekijken, zullen we voor deze motie stemmen.

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De voorzitter: Dank u wel. Andere stemverklaringen? Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, wij zullen tegen dit amendement stemmen, ook al zijn 
wij juist altijd voor een zo groot mogelijk autoluw gebied. Maar uit dit amendement 
komt dat niet duidelijk naar voren. En de mogelijkheid is ook om het autoluwe gebied 
juist te verkleinen en daarom zijn wij tegen dit amendement.

De voorzitter: Dank. Anderen? Zo niet, dan gaan we stemmen. Als u voor bent, groen. 
Als u tegen bent, rood. Tegen GroenLinks en PVV, overige fracties voor. Daarmee is het 
amendement aangenomen. 6 tegen, 26 stemmen voor. Dan komen we op het voorstel 
zelf, het geamendeerde voorstel. Zijn er nog stemverklaringen? De heer Gündogdu, ga 
uw gang.

De heer Gündogdu: Voorzitter, wij hebben goed overleg gehad. Wij hebben de afgelopen 
weken, nou, dit proces goed tot ons doorgenomen en dat participatie in dit gehele 
traject vinden wij zodanig belangrijk. En wij dachten met de amendementen die er zijn 
ingediend vandaag daar één en ander recht te trekken op dat wat is plaatsgevonden de 
afgelopen weken. Nou in ieder geval, amendement heeft het niet gehaald en dat 
betekent ook voor ons dat we deze visie niet gaan ondersteunen.
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De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: Oké, dank u wel. Anderen?

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, aan de ene kant hecht ik er zwaar aan dat ons 
amendement rond de corporatie is afgewezen. Aan de andere kant ligt hier een 
toezegging dat het geen definitief voorstel is. Vanwege het totaalbeeld, zal ik maar 
zeggen, van mooie plannen voor de binnenstad, zullen we toch voor het voorstel 
stemmen.

De voorzitter: Anderen?

De heer Veldman: Voorzitter?

De voorzitter: Ga uw gang, de heer Veldman.

De heer Veldman: Ja, voorzitter, wij stemmen voor het voorstel, maar we zullen de 
nadere uitwerking elk op zijn eigen merites beoordelen.

De voorzitter: Uiteraard. Dank u wel.

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Nou daar sluit ik me volledig bij aan.

De voorzitter: Anderen nog? Nee? Dan gaan we stemmen. Voor is groen, tegen is rood. 
Tegen, fractie Nijhof, alle anderen voor.

Mevrouw Wepster: Vijf tegen.

De voorzitter: 5 tegen, 27 voor. En daarmee is het voorstel aangenomen. Dan hebben 
we nog een aantal moties. Motie M2 van de VVD, Gewoon Dordt en de VSP over de extra 
verlaatjes. Stemverklaringen?

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, kort. Ik heb al mijn stemverklaringen niet gedaan in 
mijn tweede termijn. De verlaatjes. Wat Beter voor Dordt betreft niet vooruitlopen op 
nieuw beleid en eerst afstemmen met bewoners. Dus wij stemmen tegen deze motie.
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De voorzitter: Dank. Anderen nog? Zo niet, gaan we stemmen. Groen is voor, rood is 
tegen. Even kijken. Tegen CDA, SP, GroenLinks, Beter voor Dordt, ChristenUnie/SGP, 
volgens mij heb ik ze dan gehad. En de overige fracties zijn voor.

Mevrouw Wepster: Dertien tegen.

De voorzitter: Dertien tegen, negentien voor. Daarmee is … Zeg ik dat goed? Ja hè? 
Daarmee is motie M2 aangenomen. Dan motie M3A van de VVD, VSP en PVV, Dordrecht 
wel een studentenstad. Zijn er nog stemverklaringen? Ja, de heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, ook kort. Ook wat dit punt betreft. We zijn 
zeker voor dat Dordrecht ook een studentenstad is en een stad voor jongeren is. Maar 
we moeten ook hier nu niet te veel vooruit al vastleggen.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Portier.

De heer Portier: Ja, ik had wat moeite met het laatste punt van het dictum, zeg maar de 
voorziening voor studenten om zeg maar via de bus of één of andere vorm van 
openbaar vervoer weer terug naar huis te gaan. Want ik denk, alles in deze stad is toch 
makkelijk befietsen. Maar ik besef ook dat als het erg leuk geweest is, je misschien niet 
meer in staat bent om veilig te fietsen. En een voorziening om eens in de zoveel uur met 
een busje langs een aantal wijken te rijden om de mensen die niet meer in staat zijn om 
te fietsen naar huis te brengen, prima.

De voorzitter: Oké. Andere stemverklaringen? Zo niet, dan gaan we stemmen op M3A. 
Voor is groen, tegen is rood. Tegen is de fractie Beter voor Dordt, ChristenUnie SGP, 
Gewoon Dordt, Partij van de Arbeid en GroenLinks. En de overige fracties zijn voor. 
Twaalf tegen en twintig voor. En daarmee is M3A aangenomen. Nou dan zijn we dus nu 
een studentenstad, gefeliciteerd allemaal. M4. VVD, Gewoon Dordt, VSP en PVV hebben 
een motie ingediend, tijdelijke terrasuitbreiding permanent. Zijn er nog 
stemverklaringen? De heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, ook weer kort op dit punt. De tijdelijke 
terrassen, hoe sympathiek ook, maar eerst evalueren en dan kijken hoe we en welke 
vorm we definitief kunnen maken in afstemming met ook de bewoners.

De voorzitter: Dank. Andere stemverklaringen?

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Nee. Wij zijn tegen, omdat de wethouder heeft aangegeven van dat dit 
bij het nieuwe horecabeleid gewoon aan de orde komt en dat er het komend seizoen 
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voldoende mogelijkheid is om dat wat er nu staat ook gewoon te handhaven. Dus in die 
zin lijkt het me handig, omdat je ook niet alleen … Het gaat niet alleen over zomaar de 
terrassen, maar gewoon over de totale verkeersveiligheid ook. Dus in die zin op dit 
moment tegen.

De voorzitter: Anderen nog? Zo niet, gaan we stemmen. Voor is groen, tegen is rood. 
Voor D66, VSP, PVV, Gewoon Dordt, Partij van de Arbeid, VVD. En de overige fracties 
tegen.

Mevrouw Wepster: Veertien voor.

De voorzitter: Veertien voor, achttien tegen. En daarmee is motie M4 verworpen. Gaan 
we naar motie M5, ingediend door de ChristenUnie/SGP, GroenLinks, CDA, D66, VSP en 
de PVV. Betrek de Joodse cultuurhistorie bij de herontwikkeling van de Grote Markt. Zijn 
er nog stemverklaringen? De heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, ook kort. Beter voor Dordt heeft het al in 
de woordvoering aangegeven. Wij steunen dus dit amende… Of deze motie. Ervan 
uitgaande dat het ook uitgewerkt wordt samen met de Joodse gemeenschap.

De voorzitter: Dank. Dat is onderdeel van de motie inderdaad wat u daar zegt. Andere 
stemverklaringen nog? Zo niet, dan gaan we stemmen. Groen is voor, rood is tegen. Dat 
is unaniem aangenomen. Dan hebben we motie 6, ingediend door de ChristenUnie/SGP, 
CDA, het draait om de goede balans van levendigheid en leefbaarheid. 
Stemverklaringen? Niet? Anderen nog? Gaan we stemmen. Groen is voor, rood is tegen. 
Tegen zijn de fracties van D66, VSP, GroenLinks, VVD, Partij van de Arbeid en Gewoon 
Dordt. En de overige fracties zijn voor.

Mevrouw Wepster: Zestien tegen. Dat zijn er zestien-zestien.

De voorzitter: Nou dan komt deze motie de volgende raadsvergadering nog terug. Ik 
kan het niet anders … Ja, zo is het gewoon, ja. Stemmen staken op deze motie. Doet 
gelukkig niks af aan het stemmen over het voorstel zelf. Dus deze motie die houden we 
nog even aan.

De heer …: Precies in balans hè.

De voorzitter: Ja, dus … Ja, precies, het is de balans, ja.

De heer …: Motie, ja.

De voorzitter: Die balans komt nog even terug volgende keer. We kunnen wel doorgaan 
met de volgende motie, motie M7. Die staat hier namelijk los van. Gewoon Dordt heeft 
ingediend de motie doe het in één keer goed. Zijn er nog stemverklaringen? Gaat over 
de parkeergarage onder de Wolwevershaven. Geen stemverklaringen? Dan gaan we 
stemmen. Voor is groen, rood is tegen. Voor zijn de fracties van SP en Gewoon Dordt en 
de overige fracties zijn tegen. Twee voor en dertig tegen. Daarmee is motie M7 
verworpen. En daarmee hebben we agendapunt 34 gehad. Nogmaals, dan komt dus 
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alleen motie M6 volgende keer nog even terug. Dan hebben we … Ja, het is nu 17:59 
uur. We kunnen nog even doorgaan uiterlijk tot 18:30 uur, als daarmee de vergadering 
ook afgerond is.

35.Motie – vreemd aan de orde van de dag – Wateroverlast Cornelis van 
Evertsenstraat

De voorzitter: Ik ga ervan uit dat dat met de motie vreemd vanuit de SP kan.

Mevrouw …: Ja.

De voorzitter: Is iedereen het daarmee eens?

De heer …: Ja, ja.

De voorzitter: Mevrouw Koene?

Mevrouw Koene: Ja, ik zou wel een voorstel willen doen. Ik weet niet of dat nu op dit 
moment … Maar het is zo specifiek dat ik wou voorstellen om de heer Portier de motie in 
te laten dienen en dan te laten reageren door de wethouder.

De heer …: Ja, goed voorstel.

De voorzitter: Ja, dat is een … Dat zou mijn voorstel eigenlijk ook geweest zijn. Dus 
dank daarvoor, hartstikke goed. De motie is zelfs al ingediend, maar misschien dat de 
heer Portier … Maar even voor de duidelijkheid, dan maken we dus even de vergadering 
af. Kan vrij kort vermoedelijk. Ik zie trouwens dat mevrouw Van Ham nu vertrekt. Ja, 
begrijp ik, kind ophalen. Hebben we allemaal wel eens last van, zeg ik dan maar even. 
Ja. Ik kijk naar … Ik kijk naar de heer Portier. Ga uw gang. Beste mensen, nog even 
aandacht, ook vanuit de heer Noldus en de heer Den Heijer. Of moeten jullie ook 
kinderen ophalen? Ja. Mijnheer Portier, ga uw gang.

De heer Portier: Ja, voorzitter, vorig jaar hebben we aandacht gevraagd voor de situatie 
in de Cornelis Evertsenstraat. Daar is … Nou ja, even kort weer op een rij zetten. De 
straat is daar opgehoogd vanwege rioleringswerkzaamheden. Die is daar daardoor hoger 
komen te liggen dan de aanliggende tuinen. En sinds die tijd stroomt het water van de 
straat en de aanliggende trottoirs in de tuinen en veroorzaakt daar een hele grote 
wateroverlast. Nu is van tevoren een brief gestuurd aan bewoners, waarin werd gezegd 
dat de trottoirs afhellend naar de straat zouden worden aangelegd en dat er voldoende 
kolken zouden worden geplaats, zodat het water daar af zou kunnen vloeien. Nou het 
blijkt overduidelijk dat dat in ieder geval niet zo gebeurd is of niet helemaal goed 
gebeurd is. Wij vinden dat als er veranderingen zijn zeg maar in de, ja, relatieve 
hoogtes, waarbij het terrein van de gemeente hoger komt te liggen dan het terrein van 
bewoners of het terrein van bedrijven, dat de gemeente ervoor had moeten zorgen dat 
er geen extra waterlast ontstaat. Die mening wordt ook ondersteund door gerechtelijke 
uitspraken, dat degene die de eigenaar is van de grond waarop er water valt, dat die 
verantwoordelijk is om overlast te voorkomen. Dus wij vinden het onbegrijpelijk dat 
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gemeente hier niet haar verantwoordelijkheid wil nemen. Er is wel een aanbod gedaan 
inderdaad van, je kan wat zand krijgen en zelf je tuin ophogen. Ja, dat is wat ons betreft 
eerder het afschuiven van de verantwoordelijkheid dan het nemen van de 
verantwoordelijkheid. We geven niet aan hoe de gemeente die op moet lossen, en wij 
zeggen alleen maar dat linksom of rechtsom deze overlast weggenomen moet worden, 
omdat dat gewoon ook de verantwoordelijk is die we als gemeente hebben. En wij 
vinden het ook belangrijk dat er in de toekomst bij voorkomende werkzaamheden beter 
op wordt gelet. En nou, dat is de reden en de inhoud van deze motie. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan hoop ik dat de wethouder zich bij ons kan vervoegen. 
Daar is hij, wethouder Stam. Precies op tijd voor een reflectie op motie M1, ingediend 
door SP en VSP, haal de tuinen in de Cornelis van Evertsenstraat uit het water. 
Overigens hadden we vandaag ook nog een situatie op de Singel en de Vrieseweg die uit 
het water gehaald moesten worden, maar dat is gelukkig weer opgelost. Ga uw gang.

De heer Stam: Ja, voorzitter, dank u wel. Om maar gelijk te beginnen. Ik zou deze 
motie echt ontraden en daarvoor een aantal argumenten willen aandragen. Wielwijk is 
een oudere wijk in Dordrecht. Die woningen zijn allemaal in eigendom van een 
corporatie. Wat we eigenlijk zien is dat ook voor die gemeentelijke werkzaamheden, 
zoals die bestrating en riolering zijn aangepast, dat er al tuintjes door bewoners zijn 
opgehoogd, omdat die vanuit het verleden in de levensduur al waren verzakt. Bij de 
start van de werkzaamheden in 2019 hebben wij als gemeente de bewoners gratis grond 
en zand aangeboden, af te leveren bij de voordeur. Dat is een extra activiteit en 
opzichte van het door u als gemeenteraad vastgestelde beleid. En dat aanbod is 
overigens ook begin 2020 nogmaals kenbaar gemaakt bij de bewoners. Een deel van de 
bewoners heeft hier ook gebruik van gemaakt en heeft dan ook zijn tuintje opgehoogd. 
Nu resteren er nog een aantal tuintjes waar ook nu nog steeds het aanbod van zand en 
grond staan. Die tuinen zijn en blijven eigendom van een woningbouwcorporatie. Deze 
stellen zich op het standpunt dat dit een verantwoordelijkheid is van de bewoners zelf en 
gaan dan ook niet als corporatie op hun grond wat doen. Hetgeen nu wordt gevraagd 
stuit toch wel op een aantal juridische consequenties met betrekking tot het uitvoeren 
van werk op grond niet in eigendom van de gemeente. Dit kan vergaande consequenties 
en werking hebben naar de toekomst toe. De gemeente trekt dan de verantwoordelijk 
naar zich toe voor toekomstige aanpassingen op gronden van corporaties, particulieren 
en bedrijven, nog los van de financiële consequenties daarvan. Wij zijn van mening dat 
we de werkzaamheden met betrekking tot de riolering en de herbestrating op een goede 
manier hebben uitgevoerd, waarin we alles hebben gedaan om de wateroverlast te 
voorkomen. Op basis van deze argumenten ontraad ik u dan ook deze motie sterk om 
deze in uitvoering te nemen.

De voorzitter: Dank. Er is nog een vraag of een reactie op van de heer Portier. Ga uw 
gang.

De heer Portier: Ja, voorzitter, u gaat … U voert argumenten aan die volstrekt niet slaan 
op wat in de motie gevraagd wordt, en die dus ook absoluut niet aan de orde zijn. U 
heeft het erover dat wij geen werkzaamheden uit kunnen voeren op de grond van 
corporaties. Dat is helemaal niet wat in deze motie gevraagd wordt. Dus uw argumenten 
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… Het zouden goede argumenten kunnen zijn als ze ergens op zouden slaan, maar ze 
slaan in dit geval, nou, in ieder geval niet op de motie. Wat wij gewoon zien is dat door 
werkzaamheden van de gemeente regenwater, hemelwater, zoals dat dan heet officieel, 
wat op grond van de gemeente valt, afstroomt naar gronden die niet van de gemeente 
zijn. En dat is iets wat wij horen te voorkomen, en dat is iets wat ook door gerechtelijke 
uitspraken wordt ondersteund. Hoe ziet u dat?

De heer Stam: Nou voorzitter, nogmaals, ik ben van mening, en zoals ik dat ook terug 
heb gekregen, is die bestrating is op de juiste manier aangelegd. Die straat is op hoogte 
gebracht die wettelijk bepaald is die wij moeten uitvoeren. Daar zijn kolken op 
aangebracht waar het water naartoe stroomt. Een deel van de problemen ontstaat juist 
omdat en aantal bewoners zijn tuintje nog niet heeft opgehoogd tot op straatniveau, 
waardoor dat water die tuintjes in loopt. En dat is een verantwoordelijkheid voor de 
bewoners en de corporatie.

De heer Portier: Ja sorry, voorzitter. Als het water van het gemeentelijke grondgebied in 
de tuinen van de bewoners stroomt, dan is toch overduidelijk dat wat beloofd is aan de 
bewoners niet waargemaakt is? Dan kunt u toch niet zeggen van, ja, die bewoners 
hebben maar zichzelf aan moeten passen en tuinen aan moeten passen aan het feit dat 
wij nu water op hun gronden laten stromen.

De heer Stam: Ja, voorzitter, ik ben het daar niet mee eens. Op het moment dat die 
tuintjes op gelijke hoogte worden gebracht met de straat, dan stroomt het water 
gewoon de kolken in die daarvoor zijn aangelegd. Het is alleen het punt, wie moet die 
tuintjes ophogen. Een aantal bewoners heeft dat nu al gedaan. Er resteren nog een paar 
tuintjes. En de woningcorporatie die eigenaar is van de grond die zegt gewoon, dat is 
een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. En op het moment dat wij daar 
werkzaamheden gaan verrichten door bijvoorbeeld tuintjes te verhogen, dan roepen we 
juridisch een aantal zaken over ons af waar ik u eigenlijk niet zou adviseren om dat te 
doen.

De heer Portier: Ja, voorzitter, de wethouder komt nu weer met het uitvoeren van 
werkzaamheden op de grond van corporaties waar helemaal niet om gevraagd wordt. 
Natuurlijk, om het moment dat zeg maar steeds iemand met een zeg maar vrachtwagen 
op jouw terrein gaat scheuren, dan kun je daar betonnen palen neerzetten en daar 
kunnen ze daar niet meer op komen, et cetera. Maar dat is niet een vrijbrief om maar 
dat soort dingen te gaan doen. Het is geen vrijbrief voor de gemeente om hemelwater 
wat op de grond van de gemeente valt in de tuinen van de bewoners te laten stromen. U 
moet gewoon voorkomen dat dat gebeurt.

De heer Van Verk: Voorzitter.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van Verk.

De heer Van Verk: Niet zo lang geleden heeft dezelfde situatie zich voorgedaan in de 
Vogelbuurt. Ook daar werden de straten verhoogd en ook daar kwamen de tuintjes 
beneden het pijl van de straat zal ik maar zeggen. Daar is toen projectmatig is er een 
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aanpak geweest om de tuintjes te verhogen. Ik kan begrijpen als de wethouder niet 
stantepede weet wie daar nou wat heeft gedaan. Maar als daar de gemeente een actieve 
rol in heeft gespeeld, dan vormt het een precedent voor de Evertsenstraat. Als daar de 
verhuurder de actieve rol heeft gespeeld, dan ligt de bal inderdaad bij Woonbron. En als 
de bewoners het zelf hebben gedaan, ja, dan is het ook duidelijk. Wellicht dat die casus 
een beslissende factor kan zijn in dit hele verhaal. En ik zou willen voorstellen dat dat 
eerst uitgezocht wordt alvorens we een besluit nemen, en aan de hand daarvan 
uiteindelijk de zaak aftikken.

De heer Stam: Ja, voorzitter, natuurlijk hebben wij hier ook naar gekeken. En dat is een 
samenwerking geweest tussen bewoners en de woningbouwcorporatie om die tuintjes op 
te hogen. Juist omdat wij als gemeente vanuit ons beleid, zoals u dat heeft vastgesteld, 
deze activiteiten niet ondersteunen of doen.

De heer Van Verk: Nou ja, als u dat zo klip en klaar als antwoord heeft, dan is het denk 
ik ook duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. En dan zou ik deze discussie willen 
beëindigen, want dat is een welles-nietes spel.

De voorzitter: Dank. Anderen nog vragen aan de wethouder?

De heer Tabak: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, ga uw gang.

De heer Tabak: Nou er is nu een … Er is een groot probleem, dat zien we volgens mij 
allemaal. En zie dat de wethouder gewoon niet beweegt. En dat vind ik jammer om te 
zien. In het dictum wordt gevraagd, ga nou met die bewoners in gesprek en kijk naar 
een aanvaardbare oplossing. Waarom is de wethouder niet bereid om met die bewoners 
in gesprek te gaan en te kijken van, goh, wat is er mogelijk vanuit de bewoners zelf en 
wat kan de gemeente daar misschien in faciliteren?

De heer Stam: Ja, voorzitter, dit is weer de opmerking van, ga als wethouder in 
gesprek. Natuurlijk lopen die gespreken met die bewoners. Al onze medewerkers zijn 
daar geweest. En vandaar ook dat aanbod van grond, van zand, die worden voor de 
deur afgeleverd. En dat is ons aanbod wat we doen. En daarmee gaan we al verder, 
nogmaals, als het beleid wat u als gemeenteraad zelf heeft vastgesteld. Dus op het 
moment dat wij in gesprek gaan, dan gaat het gesprek over het feit van Woonbron wilt 
het niet, wij kunnen het niet, dus doet u het. En dan roept u een soort precedentwerking 
over u af, waar u als gemeente eigenlijk niet in betrokken wilt worden. En dan sluit ik 
aan bij de woorden van de PvdA, bij de heer Van Verk, in voorgaande trajecten is dat 
ook een actie geweest vanuit bewoners en vanuit de woningbouwcorporatie. Het is niet 
zo dat ik dat persoonlijk niet wil, maar politiek gezien en in de organisatie juridisch en 
financieel is het onverstandig om te doen.

De voorzitter: Anderen nog? Zo niet, dan ga ik … Ja, de heer Gündogdu.
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De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. Even een vraagje aan de portefeuillehouder. 
We hebben natuurlijk in het verleden vaak met elkaar van gedachten gewisseld over 
wegenonderhoud en wat dat concreet betekent, ook in het kader van verzakking en 
dergelijke. Maar verwacht u ook zeg maar dat dit wat zich nu afspeelt in Wielwijk ook in 
andere delen van de stad gaat afspelen en heeft u daar ook een bepaalde visie op hoe 
we daar als gemeente overeen moeten gaan? Want ik ben benieuwd zeg maar of dat, 
want u heeft het over precedentwerking, wat voor consequenties dat heeft voor de rest 
van de stad?

De heer Stam: Ja, voorzitter, nogmaals. Dan verwijs ik nogmaals een keer naar het 
voorbeeld wat door de heer Van Verk is aangedragen. Dat is altijd een samenwerking 
tussen de eigenaren van de grond. Dus dat kunnen corporaties zijn, dat kunnen 
bedrijven zijn, dat kunnen particulieren zien. En daar kun je een aanbod aan doen om ze 
ondersteunend te helpen. En de visie die je daarop moet ontwikkelen is dat je dat 
vroegtijdig met allerlei partijen gaat bespreken wat de gevolgen van ophogingen van 
straten. Maar als je gaat kijken naar ons meer onderhoudsprogrammering en de riool 
vervangen en je moet als gemeente daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Ja, 
dan kost het ons handen vol met geld om dat te organiseren. En nogmaals, uw eigen 
gemeenteraad heeft in het verleden dit beleid vastgesteld om juist dit soort zaken niet 
de faciliteren, maar dat in andere handen te leggen.

De heer Gündogdu: Ja.

De voorzitter: Dank. Ik kijk even … Dank, wethouder, gaat u zitten. Ik kijk even rond of 
er behoefte zijn aan een termijn vanuit de raad. Niet? Dan gaan we gelijk over tot 
stemming. Is er behoefte aan stemverklaringen op motie M1?

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Ja, een korte stemverklaring. De wethouder geeft 
duidelijk aan dat er nog steeds het aanbod ligt richting de bewoners, waarbij ze kunnen 
worden ondersteund en grond kan worden aangeleverd. En vanuit Beter voor Dordt 
denken we dat het belangrijk is dat die boodschap gebracht blijft worden bij de mensen 
en dat dat ook het belangrijkste is wat wij kunnen doen vanuit onze kant.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Portier.

De heer Portier: Ja, ik blijf erbij dat er, ja, helemaal niet bewogen wordt. Nog één 
opmerking over dat aanbod van grond. Je geeft mensen die vaak al wat ouder zijn, die 
mensen met een hernia en dergelijke, zeg je van, hier heb je drie kuub zand, haal alle 
zware betontegels maar uit je tuin, schuif er een heleboel zand onder, bestel nog een 
paar kuub extra, leg dan die zware betontegels weer terug. U snapt toch zelf ook wel dat 
een heleboel mensen dat helemaal niet aan kunnen?
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De voorzitter: Ja, maar dat is eigenlijk een soort tweede termijn. U bent voor uw eigen 
motie, schat ik zo in. Zijn er nog andere stemverklaringen? Ja, mijnheer Van Verk.

De heer Van Verk: Ja, voorzitter, wij begrijpen het probleem in de Cornelis 
Evertsenstraat en wij zouden de wethouder op willen roepen om nadrukkelijk in gesprek 
te gaan met Woonbron om hun op hun plicht te wijzen om die grond adequaat op te 
hogen en daar waar bewoners dan niet zelf kunnen, want ik ervan overtuigd dat die er 
inderdaad zijn, dat woonbron dat faciliteert middels zijn eigen mensen, dan wel mensen 
inhuurt om dat te doen. Zij zijn verantwoordelijk, zij vangen de huur, zij moeten gewoon 
het werk doen.

De voorzitter: Leuk, dank. Anderen nog? Zo niet, dan gaan we stemmen. Als u voor 
bent, groen. Als u tegen bent, rood. Voor de fracties D66, VSP, SP, dat is. En de overige 
fracties tegen.

Mevrouw Wepster: Zes voor.

De voorzitter: 6 voor, 25 … Er is er eentje weg.

Mevrouw Webster: Oh ja.

De voorzitter: Ja, 25 tegen. Dus daarmee is motie M1 verworpen. Daarmee zijn we aan 
het eind van deze vergadering. Ik heb nog één verzoek aan u. Er is als het goed is 
vanuit de griffie een mail aan u gestuurd met het verzoek om mee te doen aan een 
onderzoek naar het netwerk van bestuurlijke en regionale samenwerkingsverbanden. 
Een onderzoek dat door Berenschot wordt gedaan, waar wij met onze regio ook aan 
meedoen. En wil u vragen om, als u daar tijd voor heeft, om dat ook in te vullen. Dus 
daar wil ik graag even aandacht voor vragen. Verder wens ik u een goede avond toe en 
zien we elkaar weer binnenkort in commissie- en raadsverband. En ik wens u in de 
tussentijd veel gezondheid toe, want dat is nodig in deze tijd. Wel thuis, fijne avond.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 februari 2022.

De griffier,                                                          De voorzitter,

A.E.T. Wepster                                                    A.W. Kolff
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