
 

 

Raadsinformatiebrief Voortgang en overschrijding krediet Engelenburgerbrug - 
Raadsinformatiebrief  

Politieke vraag: Wat is nu nog de rol van de gemeente als hieronder blijkt dat de raad van Dordrecht 
in dit project volledig buitenspel is gezet? Dit is voor de tweede maal uitloop van kosten.  
 
Het project kan niet voor het beschikbaar gestelde opgehoogde krediet van € 12.525.000,- worden 
afgerond. De uitgaven voor de brug en het herstel van de kade van de Nieuwehaven zullen 
ongeveer € 1.600.000,- hoger uitvallen dan het beschikbare krediet van € 12.525.000,- De 
meerwerkposten zijn allemaal uitgevoerd of verplicht en zijn niet meer te vermijden. 
Deze nieuwe tegenvallers dienden om vertraging te voorkomen direct worden opgepakt en bieden 
geen ruimte meer tot bijsturing. Alle werkzaamheden zijn inmiddels afgerond behoudens de 
reparatie kade, de nieuwe steiger en het afvoeren van de uitgegraven grond naast de kelder. 

Brief namens bewoners van de Venuslaan in reactie op de herinrichtingsplannen Planetenlaan  

Politieke vraag: Gaat het college in op de voorstellen die worden gedaan door de 

bewoners/belanghebbenden? Dit komt niet naar voren. Graag nadere duiding van het college.  

Raadsinformatiebrief Actualisatie sportbeleid - Raadsinformatiebrief  

Vanuit Op Ons Eiland: allerminst een toelichting op de raadsinformatiebrief met de politieke vraag of 
alle onderdelen van het amendement; “Het amendement vraagt om een toevoeging van 
diverse aspecten van het reguliere sportbeleid aan het Programma Sportparken” is betrokken in dit 

proces tot nu toe.  

Daarnaast: De inschatting is dat er twee vraagstukken zijn die 
een dusdanige urgentie hebben dat er een snellere besluitvorming over gewenst is. Dit betreft de 
verplaatsing van Petanque Club Dordrecht (voorheen SC Amstelwijck en 't Boulende Schaep) en de 
renovatie van de hockeyvelden van DMHC. 

Kan het college nader duiden wat urgentie inhoudt bij sportverenigingen en wat de kaders voor 

urgentie zijn. De afgelopen jaren hebben we vaak genoeg gehad over huisvesting en velden bij 

Dubbeldam, EBOH, en Wieldrecht. In het sportdossier is de problematiek en de urgentie bij DMHC 

nimmer naar voren gekomen, terwijl er bij vele verenigingen de nood aan de man is.    

 

 

https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/30-augustus/16:00/Raadsinformatiebrief-Voortgang-en-overschrijding-krediet-Engelenburgerbrug-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/30-augustus/16:00/Raadsinformatiebrief-Voortgang-en-overschrijding-krediet-Engelenburgerbrug-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/30-augustus/16:00/Brief-namens-bewoners-van-de-Venuslaan-in-reactie-op-de-herinrichtingsplannen-Planetenlaan
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Agendacommissie-Dordrecht/2022/30-augustus/16:00/Raadsinformatiebrief-Actualisatie-sportbeleid-Raadsinformatiebrief

