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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 1 februari 2022, behandelend agendapunt 34
"Slijpen aan een diamant - Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht",

besluit bij het vaststellen van "Slijpen aan een diamant - Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht" op blz.
16 de tekst:

Eindrapport toekomstige invulling binnenstad Dordrecht
In samenwerking met vastgoedeigenaren en ondernemers uit de binnenstad is een ruimtelijke visie
ontwikkeld voor de toekomst van de binnenstad. Hierin is de wens om te komen tot
een compacter kernwinkelgebied, overloopgebieden en transformatielocaties.

• Kernwinkelgebied: het kernwinkelgebied vormt een aaneengesloten gebied met ruimte voor
detailhandel, dienstverlening, winkel-ondersteunende (dag)horeca en horeca
concentratiegebieden en publieksgerichte functies in de plint.

• Overloopgebied: op een aanloopstraat zit een gemengde bestemming: Aanvraag tot omzetten
naar woning mag, maar we sturen er niet actief op. Er is hier ruimte voor ondernemer en
eigenaar om zijn werk te doen, maar plannen voor wonen houden we niet tegen [zolang het
karakter van een aantrekkelijke aanloopstraat behouden blifft]. In het overloopgebied is er veel
flexibiliteit voor invulling van de panden. Dit biedt meer ruimte en kansen aan eigenaren om
een passende, renderende invulling te vinden. Dit leidt tot een organische verkleuring van dit
gebied. Er is meer ruimte voor andere functies, zoals kantoren, sport of wonen.

• Transformatiegebieden: in deze gebieden wordt actief ingezet op de transformatie naar niet
publieksgerichte functies. De bestaande publieksgerichte functies worden gestimuleerd om zich
te verplaatsen naar het kernwinkelgebied. De achterblijvende bebouwing wordt actief
gestimuleerd om te transformeren naar woningen of andere niet-publieksgerichte functies.

Aan te vu lien met:

• De kracht van de pionier: in de ring rondom het kernwinkelgebied vinden we dwaal- of
sfeergebieden of aanloopstraten waar meer ruimte is voor start-ups, voor winkels en horeca die
bijvoorbeeld alleen in het weekend open zijn, voor couleur locale en voor ambachtelijke
bedrijven die wonen en werken combineren in den pand en die een uniek karakter aan
Dordrecht geven. Hier is ruimte voor een ideale mix tussen retail, horeca, werken en ook wonen
in de plint. Voor de aanloopstraten Voorstraat west, Grote Spuistraat, Voorstraat
Augustijn-Noord en Vriesestraat maakt de gemeente samen met ondernemers/gebruikers,
bewoners en vastgoedeigenaren een gezamenlijke analyse waar wet en waar niet gewoond kan
worden en dat unieke Dordtse karakter in toekomst zeker gesteld kan worden. Dat moet leiden



tot een formulering en kader van de gewenste beeld- en belevingskwaliteit voor de
overloopgebieden en hoe dat te borgen.
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