
 

PLENAIR VRAGENHALFUUR 

Datum: 13 december 2022 
 

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

 

 

 Indiener Onderwerp Vragen 

1. Claudia van 
Waardhuizen – 
Fractie van 
Waardhuizen  

Vogelgriep 
Merwesteinpark 

Wij hebben begrepen dat er vogelgriep is geconstateerd in het Merwesteinpark. 
Reeds op 21 november overleed er een gans en op 23 november kwam de uitslag dat 
deze was overleden aan vogelgriep. Daarna zijn nog 2 dode ganzen gevonden 
waarvan wij de doodsoorzaak (nog) niet kennen. 
 
Er wandelen veel moeders met kleine kinderen door het park en ook mensen met 
honden, zoals ikzelf afgelopen woensdag, met een puppy die ik kennis wilde laten 
maken met andere dieren. Uitgerekend heb ik haar heel dichtbij de ganzen en eenden 
laten snuffelen en ze heeft door het gras gelopen waar mest ligt van deze vogels. Ook 
zag ik een man duiven voeren. De dieren zijn zo tam dat ze op zijn schouder gingen 
zitten. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1) Hoe kan het dat er nog geen maatregelen zijn genomen in het park en 
bezoekers niet gewaarschuwd worden voor (de gevolgen van) vogelgriep? 

2) Welke maatregelen zal de Gemeente Dordrecht gaan nemen en gelden die 
voor een groter gebied dan alleen het Merwesteinpark? 

3) Is er onderzocht of er op andere plekken in Dordrecht dode dieren zijn 
gevonden ten gevolge van vogelgriep? Zo nee, waarom niet? 

 



2. John van der 
Net, VVD 
Dordrecht  

Winteropvang 
Sportpark Reeweg 

In een Persbericht van 07 december jl. geeft u aan dat er op het Sportpark Reeweg 
een tijdelijke winteropvang komt. In de avonduren gaan er veel mensen sporten op 
deze locatie en de langs de toegangsweg ligt een voetbalkooi en een speeltuin.  
 
1. Waarom heeft het college in het kader van participatie en transparantie niet eerst 
met de sportclubs en bewoners gesproken voordat er een beslissing genomen werd?  
2. De mensen verblijven er tussen 18.00 en 08.00. Kunnen de mensen daar in die tijd 
ook vrij in en uit lopen?  
3. Gezien dat op de parkeerplekken al behoorlijk wat leefbaarheidsproblematiek 
speelt, zoals afvaldumping en overlast door personen die daar lachgas en andere 
middelen gebruiken, is het de vraag hoe het College de leefbaarheid en veiligheid 
eerst gaat verbeteren voordat er weer meer gevraagd wordt van de buurt? Hoe wil het 
college dit gaan doen? 

3. Karin Boom – 
VVD  

Warmtenet  Gezien de huidige energiecrises is het belangrijk dat de Dordtse burger verschillende 
keuzes heeft in warmtelevering om zo goedkoop mogelijk hun woning te verwarmen.  
Door het zo snel mogelijk aanbieden van een (uitgebreider) warmtenet krijgt de 
Dordtse burger alternatieven.  
De huidige energieprijzen leveren, ondanks de genomen kabinetsmaatregelen, veel 
Dordtse gezinnen grote financiële problemen op.  
Door een onrendable top in het Dordtse warmtenet heeft HvC tot nu toe geen breed 
stadsnetwerk aangelegd (zie uw beantwoording op de technische vragen van de BvD 
over het warmtenet d.d. 14 november).  
De regering heeft echter onlangs aangegeven dat zij inzet op een nationale 
subsidieregeling, die de onrendabele top van collectieve warmteprojecten kan 
financieren zodat een aansluiting op een warmtenet voor huishoudens betaalbaar 
wordt.  
Deze subsidieregeling zou per 1 maart 2023 in moeten gaan.  
De subsidieregeling is in concept in oktober en uitgebreider op 7 december gedeeld 
met de warmtenetleveranciers, waaronder HvC.  
Hierdoor rijst bij de Dordtse VVD de volgende vragen:  
1. Overweegt het college op basis van deze nieuwe ontwikkelingen om in gesprek te 
gaan met de HVC over versnelling van het warmtenet? 
2. Staat het college open om – bij een 'nee' – naar alternatieve warmtenetleveranciers 
te benaderen?   



4. Jan van Dam 
Timmers -  CDA 

Armoede en 
Voedselhulp 

Het CDA Dordrecht heeft de afgelopen week een aantal signalen opgevangen van 
gezinnen in de financiële problemen die in verband met een net iets te hoog inkomen 
van bijvoorbeeld 30 euro niet terecht kunnen bij de voedselbank. Deze gezinnen met 
kinderen hebben volgens de norm wellicht een net iets te hoog inkomen maar de in de 
huidige tijd met hoge inflatie hebben zij toch geen leefbaar inkomen. 

1. Kent het college deze signalen?  
2. Wat vind het college ervan dat er in de huidige tijd met hoge inflatie maar weinig 
speelruimte is voor mensen die net niet voldoen aan de inkomensrichtlijnen van de 
voedselbank?  

3. Welke acties zou het college willen ondernemen op dit punt? 
4. Wat zou het college gezinnen in deze situatie adviseren? Waar kunnen volgens het 
college het beste terecht? 

5. Jan van Dam 
Timmers - CDA 

Raadsvoorstel 
Bodemsaneringsprog
ramma 2022 

Het CDA Dordrecht is verbaasd over het ontvangen raadsvoorstel 
bodemsaneringsprogramma 2022. In het stuk wordt gevraagd onder de druk van een 
fatale termijn te kiezen voor het vrijmaken van 800.000 euro in 2022. Het CDA steunt 
de werkzaamheden op het gebied van de bodemsanering omdat dit vanzelfsprekend 
bijdraagt aan de toekomst voor onze kinderen. Tegelijkertijd hechten we ook groot 
belang aan het nemen geïnformeerde beslissingen door de raad als hoogste orgaan. 
 
1. Is het college het met het CDA Dordrecht eens dat het een onwenselijke situatie is 
dat er op deze manier achteraf goedkeuring is gevraagd?  

2. Wat gaat het college doen om deze situatie van achteraf goedkeuren in de 
toekomst te voorkomen? 

6. Ronald Portier - 
SP 

Kap bomen Wielwijk Afgelopen 7 december heeft de gemeente vier monumentale populieren laten kappen, 
slechts enkele 
dagen na het afwijzen van het bezwaarschrift van de bomenridders tegen deze kap. 
Dit leidt onze fractie tot de volgende vragen: 
1. Vindt het college het netjes om een beroep tegen kap op de rechter onmogelijk te 
maken door 
direct na het afwijzen van een bezwaar tot kap over te gaan? 
2. Waarom is in de plannen voor de Tromptuinen geen rekening gehouden met de 
aanwezigheid van 



deze naar schatting zestig jaar oude bomen, en waarom is op geen enkele manier 
gekeken naar 
mogelijkheden om deze bomen te behouden? 
3. Is het college bereid om eindelijk eens serieus werk te maken van het rekening 
houden met 
bomen bij het opstellen en uitwerken van herinrichtings- of bouwplannen in onze 
gemeente? 
4. Indien op vraag 3 met ‘ja’ wordt geantwoord, welke concrete stappen worden dan 
genomen om 

deze in de gemeentelijke organisatie, planning en procedures te verankeren? 
 


