
 

PLENAIR VRAGENHALFUUR 

Datum: 14 juni 2022 

 

Criteria mondelinge vragen: Politiek van aard (en niet technisch), over een actueel onderwerp en bondig geformuleerd 

 

 

Indiener Onderwerp Vragen 

Gersom Tutupoly 

– Op ons Eiland 

Kruispunt Van 

Eesterenplein - 

Groenezoom 

In de commissievergadering van oktober 2018 heeft het college, uit monde van wethouder 
Van der Linden, de toezegging gedaan om het kruispunt Van Eesterenplein - Groenezoom, 
waar veel verkeersongevallen plaatsvinden, aan te pakken. Dit kruispunt staat op de lijst van 
de 20 gevaarlijkste kruispunten Op Ons Eiland.  
   
In het verleden is meerdere malen de vraag gesteld wanneer dit kruispunt zou worden 
aangepakt.  
   
Antwoord van het vorige college, uit monde van wethouder Van der Linden, was bij de 
renovatie van de buitenruimte van Winkelcentrum De Bieshof. Het winkelcentrum was 
gerenoveerd, maar het kruispunt is niet aangepakt. Vervolgens gaf wethouder Van der Linden 
namens het college de garantie dat het kruispunt zou worden aangepakt voor 31 december 
2021. Op 17 januari 2022 hebben wij de wethouder hier nogmaals aan herinnerd, maar geen 
reactie op gekregen. Na de installatie van de nieuwe Raad heeft wethouder Van der Linden 
aangegeven dat de aanpak van het kruispunt nu echt voor de zomer zou plaatsvinden.  
   
We leven inmiddels op 14 juni 2022. Over 1 week start de zomer, maar er vinden nog steeds 
geen werkzaamheden plaatst. Dit is de zoveelste toezegging die hebben gehad, maar die niet 
waargemaakt is. Graag vernemen wij van het college wanneer dit kruispunt nu op korte 
termijn alsnog wordt aangepakt?    
 



Mehmet Safranti - 

DENK 

Energietoeslag Vanaf dinsdag 19 april 2022 is het voor inwoners van de Drechtsteden mogelijk gemaakt om 

de eenmalige energietoeslag aan te vragen.  

De eenmalige energietoeslag wordt uitgekeerd aan inwoners van de Drechtsteden, waarvan 

het inkomen minder is dan 130% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). 

Bij DENK Dordrecht komen velen vragen binnen m.b.t. aanvraag. Men heeft namelijk een 

bevestiging gekregen dat hun aanvraag binnen vier weken beantwoordt zullen worden. 

Echter hebben ze tot op heden (na 8-9 weken) nog steeds niks vernomen. 

 

1. Heeft het college hiervan kennis genomen? 

2. Hoe komt het dat deze aanvragen nog niet zijn behandeld? 

 

Astrid Koole – 

Beter voor Dordt 

Stikstofproblematiek We hebben afgelopen week kennis kunnen nemen van de plannen voor de aanpak van de 
stikstof problematiek. 
We kunnen het ons als Beter Voor Dordt voorstellen dat de plannen van het Kabinet heel veel 
onrust en onduidelijkheid geven voor onze Dordtse boeren.  
 

1. Is er bekend welk percentage stikstof er op het eiland van Dordrecht gereduceerd moet 
worden?  

2. Heeft het College zelf al een eerste reactie op de plannen en wat zijn de gevolgen van 
deze plannen voor onze Dordtse boeren?  

3. Heeft het college al contact gehad met de Dordtse boeren. Zo niet, waarom niet en zo ja, 
wat was hun eerste reactie? 

   

 


