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behoud bomen en opeobare oever
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 20 december 2022, behandelend het
bestemmingsplan Vlijweide-scholenlocatie Noordendijk

Besluit het volgende te wijzigen:

• Na 'vast te stellen' toevoegen: "met de volgende wijziging: in de regels bij het bestemmingsplan wordt
onder het Hoofdstuk '6. Bestemming' de volgende paragraaf toegevoegd:

6.8 In ieder geval wordt er een verbinding gerealiseerd van de Oranjelaan naar de Baden-Powellaan in de
vorm van een wandelpad, dat openbaar toegankelijk is. Deze zal zoveel mogelijk de oever volgen, tenzij
dat strijdig is met de realisatie van natuurwaarden. Binnen het ontwikkelgebied zal de lengte van de
nieuwe wandelroute minimaal dezelfde lengte hebben als het huidige wandelpad'.

Toelichting:

• De oever, de bomen daar en de mogelijkheid hier langs een rondje te wandelen of via dit pad naar het
Wantijpark te lopen zijn van grote waarde voor de bewoners van dit deel van Dordrecht en voor het
.behoud van de natumrwaarden in dit gebied. Het bestaande pad is onderdeel van een NS
wandelroute. De beleving van wandelen langs de Vlij en genieten van het water en de natuur dient in
stand te blijven;

• In de nu voorgestelde versie van het bestemmingsplan staat niets over het behouden van een
wandelpad dat zoveel mogelijk de oevers van de Vlij volgt. Voor de zekerheid en duidelijkheid is het
beter dit wel vast te leggen.
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Het met rode stippellijn aangegeven oeverpad is op te nemen in de verbeelding. De op deze verbeelding
aangegeven indicatieve verbinding beoogt het aanwezige groen en de bestaande bomen te behouden.

Hieronder nog wat foto's om te laten zien wat we met dit amendement beogen te beschermen.

Onderdeel van NS route Eiland in het Vlij ldyllisch wandelen


