
Charlotte de 
Bourbonstraat

21 juni 2022, Evelien Stehouwer/Saskia Hooijmaaijers

T.b.v. kredietaanvraag 
inrichting openbaar gebied



Agenda

1.Plangebied

2.Plannen Trivire/Woonbron

3.Planning en urgentie

4.Ontwerp openbare ruimte

5.Waarom dit ontwerp?

6.Benodigde krediet



1. Plangebied



Rode dorp (Trivire) Witte dorp (Woonbron)



• 105 grondgebonden woningen gesloopt.

• Bouwt terug:
o 48 sociale huurappartementen
o 66 sociale huur (grondgebonden) woningen

• + 9 woningen

Impressie Mariannestraat
Impressie Anna Powlonastraat

Impressie Charlotte de Bourbonstraat
2. Plan Trivire (Rode dorp)



• Sloop 80 grondgebonden woningen

• Bouwt terug:
88 sociale huurappartementen
39 grondgebonden sociale huurwoningen
14 grondgebonden koop of huur woningen

• + 61 woningen

Begin sloop: 1 september 20222. Plan Woonbron (Witte dorp)



3. Planning en urgentie

Triviredeel Woonbron deel

Sloop woningen Gereed 2e kwartaal 2022 Vanaf 3e kwartaal 2022

Start bouw Begin 3e kwartaal 2022 2e kwartaal 2023

Oplevering V.a. 3e kwartaal 2023 2e kwartaal 2024

Inrichting openbaar 
gebied

2e/3e kwartaal 2023 V.a. 2e/kwartaal 2024



4. Ontwerp openbare ruimte





5. Waarom dit ontwerp?

• Door de oude, kleine woningen was sloop volgens de corporaties onvermijdbaar. 
• Sluit aan bij verdichtingsopgave (+70 hoofdzakelijk sociale woningen).
• Sluit aan bij visie Dordt west in balans en geeft impuls aan Dordt West.
• Past in klimaat-adaptieve ambities van de stad. 
• Na realisatie van woningen is herinrichting openbaar gebied noodzakelijk. 
• Een minder duurzame klimaat-adaptieve inrichting, blijkt na onderzoek niet 

mogelijk. 

Sluit aan bij het coalitieakkoord:
- Focus op betaalbare woningen
- Focus op een duurzame en groene stad
- Focus op een veilige, leefbare en levendige stad



6. Benodigd krediet

Bedragen in Euro's 

Investeringsbedrag (IBD raming) €  2.684.930,00 

BIJDRAGE Dordt West (voorbereidingskosten) €     450.000,00 -/-

Netto investering €  2.234.930,00 

Bijdrage corporaties €     446.500,00 -/-

Bijdrage hemelwater €     242.000,00 -/-

Aanvraag provinciale subsidie (knelpuntenpot) €     500.000,00* -/-

NOG BENODIGD INVESTERINGSBUDGET €  1.046.430,00 

* Door het groot aantal aanmeldingen voor de subsidie is de eventuele bijdrage verlaagd naar €250.000,-- en wordt er geloot. 
Mogelijk is er in de toekomst een aanvullend krediet nodig.  



Vragen?


