
 

PLENAIR VRAGENHALFUUR 

Datum: 14 februari 2023 

 

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

 

 

 Indiener Onderwerp Vragen 

1. Jacques Katif – Beter 
voor Dordt 

Westelijke Dordt Oever Beter Voor Dordt ziet, net als veel ondernemers en bedrijven, 
enorme risico’s rondom de bereikbaarheid van de gebieden, als 
in de regio diverse grootschalige werkzaamheden tegelijkertijd 
plaatsvinden. (Heinenoordtunnel, Haringvlietbrug en op termijn 
de Van Brienenoordbrug). Ook de Drechttunnel die regelmatig 
dicht gaat door bijvoorbeeld te hoge voertuigen, blijkt een 
kwetsbaar punt met betrekking tot de bereikbaarheid van het 
gebied. In de wandelgangen wordt gesproken over een 
aanstaand project op de Mijlweg. 

Naar aanleiding hiervan wil Beter voor Dordt het college 
onderstaande vragen stellen over  Bereikbaarheid Westelijke 
Dordtse Oever: 

1.       Is het college op de hoogte van aanstaande, grootschalige 
werkzaamheden op de Mijlweg? 
 2.       Zo ja, waar en wanneer gaat er gewerkt worden en welke 
beperkingen geeft dit voor de bereikbaarheid van Westelijke 
Dordtse Oever? 
 3.       Is het college op de hoogte van reeds gestarte 
werkzaamheden elders in de regio en de consequenties hiervan 
voor de op de Mijlweg uit te voeren werkzaamheden en de 



bereikbaar van de Westelijke Dordtse Oever? 
4.       Op welke wijze is het college in contact met andere 
betrokken overheden om de werkzaamheden soepel te laten 
verlopen en zonder ernstige hinder voor de betrokken 
ondernemers en bedrijven? 

2. Gertjan Kleinpaste -  
Gewoon Dordt  

Sluiting Coffeeshop 
Bagijnhof 

Wij begrepen uit de media dat de coffeeshop op het Bagijnhof 
op last van de burgemeester twee weken moet sluiten. 
Dat brengt ons tot de vraag in hoeverre de betreffende 
ondernemer verantwoordelijkheid draagt voor het incident dat 
aan de sluiting vooraf ging en of het redelijk is deze 
ondernemer twee weken omzet te laten mislopen?   

3. CDA- Jan van Dam 
Timmers 

Winteropvang daklozen 
Sportpark Reeweg 

Gisteren ontvingen wij bericht dat de winteropvang voor 
daklozen op het Sportpark Reeweg op 13 februari weer zou 
sluiten. Even later ontvingen wij het bericht dat deze opvang 
toch weer tot 20 februari open zou blijven. Er lijkt dus sprake te 
zijn van vlot veranderende openingstijden. Daarnaast hebben 
we eerder signalen gekregen dat het druk is in zowel de 
reguliere als de winter nachtopvang.  

1. Kan het college uitleggen hoe dit nu op dit moment precies 
georganiseerd is?  
2. Is er nu voldoende opvangcapaciteit in de winteropvang en 
de reguliere opvang?  
3. Is het college met ons van mening dat het voor daklozen van 
belang is dat er de hele winter voldoende voorspelbare slaap 
opvangcapaciteit is?  
4. Zo ja, welke actie is het college voornemens om hier op te 
ondernemen? Zo nee, waarom niet? 

4. Albert Klerk - CDA Communicatie bustijden Ons bereikte vanuit meerdere concrete gevallen signalen dat de 
communicatie bij bushaltes ten aanzien van de rijtijden niet 
klopt. Uit navraag bij chauffeurs bleek dat de afstemming 
tussen de tijden op de borden en de praktijk niet klopt. Dit is 
wat het CDA Dordrecht betreft een slechte zaak, vooral al het 



gaat om urgente zaken zoals bijvoorbeeld ziekenhuis- of 
kerkbezoek. Het CDA Dordrecht heeft de volgende vraag:  

Is het college bereid de onjuiste vertrektijden op de borden bij 
het college onder de aandacht te brengen bij de provincie, die 
de conssessiehouder is, en hen aan te sporen tot een oplossing 
te komen? 

5. Wim van der Kruijff - 
CDA 

Laadpalen in storing De laadpalen van Allego zijn alle geruime tijd ‘in storing’ oftewel 
onbruikbaar. In Dordrecht staan heel veel laadpalen van Allego, 
waardoor het al weken problematisch is om in Dordrecht op 
straat je elektrische auto op te laden. 
 
Vraag:  
- is het college hiermee bekend en op welke manier is het 
college betrokken om deze onwenselijke situatie opgelost te 
krijgen en bewoners te informeren over alternatieven? 
- wordt er naar aanleiding van deze situatie ook aan gedacht te 
streven naar meer diversiteit in de laadpaal-aanbieders per 
wijk? 

6. Leo Stolk - VSP Avondvierdaagse Deze week stond in de krant dat de nieuwe organisatie van de 
avondvierdaagse in de omgeving van de start en finish geen 
snoep en patat kraam mag staan en daar mag 
verkopen.  Natuurlijk is de VSP voor gezond eten en minder 
snoepen maar bij zo een groot kinderfeest ( 4000 
kinderen) waar altijd op de laatste dag de kinderen snoep 
en andere dingen krijgen daarin niet moeten betuttelen en de 
keuze gewoon aan de ouders is. Na 3 jaar eindelijk weer een 
groots volksfeest. Wij vragen ons dan ook af wat het college als 
vergunningverlener van dit evenement van verbod vindt en of zij 
hierover het gesprek voert met de organisatoren. 

 


