
Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 13 januari 2021 zal 
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan 
worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,
M. den Boer

Voorzitter: M.G. Stolk
Portefeuillehouder:  B.C.M. Stam/P.H. Sleeking

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 6 januari 2021

3 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
4 Raadsinformatiebrief Revitalisering Stadspolderring

Toelichting:
Geagendeerd op verzoek van de ChristenUnie-SGP. Onderwerp van bespreking 
is of een deel van de 34 te kappen platanen alsnog ter plekke of op een 
andere plek behouden kunnen worden.  

5 Beschikbaar stellen aanvullend krediet project Dordtse Mijl 

Toelichting:
Geagendeerd op verzoek van het CDA met de politieke vragen:
- Is voldoende duidelijk waar het aanvullend krediet van € 6,2 miljoen voor 
bestemd is?
- Is dit krediet passend voor de nog uit te voeren werkzaamheden? 

6 Presentatie over schuifoperatie Dolderman - herontwikkeling 2e 
Merwedehaven 

Toelichting:
Via een presentatie wordt de commissie geïnformeerd over de herontwikkeling 
van de Tweede Merwedehaven. Er loopt momenteel een 
bestemmingsplanprocedure voor de aanpassing van de bouwhoogte van silo's. 
Ook wordt de plaatsing van Dolderman op die locatie momenteel voorbereid.

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
7 Rappel artikel 40 vragen RvO van de fracties PvdA, GroenLinks en VSP over de 

Rioolkast



8 Brief aan gemeenteraad inzake groeihaast en leefbaarheid

9 Brief aan gemeenteraad inzake update hoofdpunten activiteiten Stichting Het 
Wantij

10 Brief aan gemeenteraad oprichting platform voor gemeenteraadsleden

11 Afschriftbrief van Platform Spoor en Geluid inzake handhavingsverzoek 
bestemmingsplan Reeland/emplacementsvergunning Merwede/Lingelijn

12 Brief aan gemeenteraad  met Advies van Werkgroep Parkeren  Iroko 2.0

13 Bericht van de heer Breidel over handhaving parkeerprobleem Oudelandshoek

OVERIG AGENDADEEL
14 Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving van 13 januari 2021

SLUITING
15 Rondvraag

16 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 
uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


