
 

PLENAIR VRAGENHALFUUR 

Datum: 27 september 2022 
 

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

 

 

Indiener Onderwerp Vragen 

Rolin den Heijer- 
VVD 

MKB Alle beetjes helpen op dit moment voor veel Dordtse MKB’ers. Na twee barre coronajaren dreigt het 
huidige inflatieniveau deze ondernemers nu op te breken. Een ontwikkeling waar niemand van ons 
op zit te wachten, zeker omdat het MKB de kurk is waar onze werkgelegenheid en bovenal de 
vooruitgang en aantrekkelijkheid van Dordt op drijft. Simpel gezegd: zonder ondernemers geen 
gezellige binnenstad. Terwijl we juist de komende jaren stappen willen gaan maken als MKB-
vriendelijke stad en investeren in meer en betere banen. Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat -
later dan voor de huishoudens- rond november er een steunpakket komt te liggen voor 
ondernemers. In de Tweede Kamer werd afgelopen week een motie aangenomen waarin de 
regering verzocht werd een betaalpauze van 6 maanden voor ondernemers in te voeren voor de 
terugbetaling van belastingschulden als gevolg van corona. Met gesloten beurs zouden we in 
Dordrecht hetzelfde kunnen doen voor wat betreft de coronaregelingen, zoals de TONK en de TOZO. 
Het betreft hier Rijksmiddelen die door onze gemeentelijke uitvoeringsinstanties geïnd worden. De 
Dordtse VVD wil tijdens het vragenuurtje op 27 september aanstaande de volgende vragen stellen:  
 
1. Gezien het landelijke steunpakket op zich laat wachten, ziet het college op dit moment ook een 
situatie ontstaan waarbij het alle-beetjes-helpen is voor onze MKB’ers die ook te kampen hebben 
met inflatie en hoge energiekosten? 
2. Is het college bereid om aanvullende steunmaatregelen te onderzoeken, die ook met gesloten 
beurs mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een dergelijke betaalpauze van 6 maanden voor ondernemers 
die de TONK en de TOZO moeten terugbetalen? 
3. Voert het college gesprekken met het Rijk om tot afspraken te komen, gezien het hun middelen 
betreft? 



 

Frans-Bauke van 
der Meer - 
GroenLinks  

Lange Gelderse Kade Momenteel wordt opnieuw gewerkt aan de Lange Gelderse Kade, onder andere aan betonnen 
bakken waar bomen in moeten komen ter vervanging van eerder verwijderde bomen. Volgens 
informatie die wij van De Bomenridders ontvingen zouden deze echter te weinig ruimte aan de 
bomen bieden om uit te groeien tot grote oude bomen. Een alternatieve, kansrijker oplossing zou 
zijn om de bomen niet in bakken, maar in goede aan te brengen grond aan de kade te planten. 
Voorkomen moet dan echter worden dat die grond door te dicht langs rijdend verkeer zodanig 
wordt samengedrukt dat de bomen opnieuw geen kans krijgen. Dat zou wellicht kunnen door de 
parkeerplaatsen aan de andere kant van de weg te laten vervallen en de rijbaan te verleggen. Wij 
hebben de volgende vragen: 

 Hoe zeker bent u van de kansen voor bomen in de betonnen bakken; welke 
levensverwachting is daaraan gekoppeld? 

 Hoe kijkt u uit het oogpunt van groen in de stad en werken aan een autoluwe 
binnenstad aan tegen het alternatief dat ik suggereerde? 

 

Margret Stolk - 
VSP  

Woningen oude bioscoop De Welstandscommissie keurt het project van de oude bioscoop waar woningen in zouden komen 
af.  Volgens de commissie krijgen de woningen te weinig daglicht en de bewoners hebben straks een 
'troosteloos' uitzicht op de parkeergarage Visstraat en de hoge muren van naastgelegen 
wooncomplexen. Dat stelt de Dordtse welstandscommissie. Zij bestempelt het plan van de 
ontwikkelaar als kansloos. Ook vindt de commissie dat het pand zo gehavend is, dat de gemeente 
het van de monumentenlijst zou moeten afvoeren. Vragen:  
Wordt het advies van de Welstandscommissie overgenomen? Zo ja waarom? We hebben immers 
woningnood en na een jaar overleg zou je toch wel denken, dat er aanpassingen zijn gedaan? Graag 
toelichting vanuit het college. 

Alexander 
Kuhlmann - VVD 

Uitval treinen De bereikbaarheid per spoor van onze stad staat de afgelopen weken behoorlijk onder druk. Er is 
veel sprake van uitval en met name op het traject vanuit Dordrecht naar Rotterdam, Den Haag en 
Leiden vallen dag in dag uit bizar veel treinritten uit. Gistermiddag viel bijvoorbeeld de helft van het 
aantal ritten op dit traject uit. De Dordtse VVD weet dat dit heel nadelig uitpakt voor stadgenoten 
die voor hun werk of andere redenen gebruik maken van de trein, en ook het reizigersoverleg regio 
Dordrecht heeft hierover bij ons aan de bel getrokken.   
 
Nu weten we dat de NS momenteel te maken heeft met personeelstekorten, maar naar ons oordeel 
wordt Dordrecht hierdoor buitenproportioneel zwaar getroffen. Is het college bereid om hierover 



op de kortst mogelijke termijn het gesprek aan te gaan met de NS en hen op het hart te drukken om 
minder treinen vanuit Dordrecht uit te laten vallen, zodat onze stad weer de bereikbaarheid per 
spoor krijgt die bij onze stad past? 
 



 
 

   



 


