
 
 

Dordrecht, 14 september 2021 
 

Vragen ex artikel 39 Reglement van Orde 
 

Betreft: het Reewegpark 
 

 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. 
 
Geacht College, 
 

In Dordt Centraal van 8 september j.l. staat een artikel, met als kop: ‘Nieuw Stadspark in de maak: 
het Reewegpark’. In dit artikel meldt de projectcoördinator dat de architect nu bezig is met de 
indeling van het park, evenals een plangroep met de routeontwikkeling op het sportpark. Op de 2 
braakliggende velden wordt een ‘multifunctioneel familiepark’ ingericht. Ook wordt er een 
voetgangers- en fietsbrug achter de Waterhoenstraat aangelegd, die de Vogelbuurt met het park 
gaat verbinden. 
 
Deze informatie geeft onze fractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen: 
 

1. Op welk raadsbesluit berust deze planontwikkeling? 
2. Wat zijn de kosten van voorbereiding en uitvoering van deze plannen? 
3. Uit welk budget worden deze kosten gefinancierd? 
4. Het artikel meldt dat het Reewegpark op de 2 braakliggende velden komt en wordt ingericht 

als een ‘multifunctioneel familiepark’. Een plek waar mensen kunnen sporten, waar kleine 
kinderen kunnen spelen en waar ook kan worden gebarbecued. Dit alles vorm te geven met 
input van omwonenden.  

5. Hoe is de participatie met omwonenden geregeld met welke reikwijdte? 
6. Wat zijn de begrote kosten van deze opzet en invulling?  
7. Wat zijn de kosten van de aanleg van de ‘wildroute’, de duiker onder de Noordendijk, 

vermeld in het artikel, geweest?  
8. Uit welk budget is deze investering bekostigd? 
9. Wat zijn de kosten van de aanleg van de ‘wildpassages’ onder de brug bij sportpark Reeweg, 

bij de ingang Halmaheiraplein en onder de spoorbaan, ook vermeld in het artikel, geweest? 
10. Uit welk budget zijn deze investeringen bekostigd? 
11. Passen deze plannen met functiewijzigingen binnen de bepalingen van het huidige 

bestemmingsplan voor dit gebied? 
12. Waar en wanneer is deze planontwikkeling met de raad besproken, c.q. heeft het college de 

raad hierover met deze specifieke uitwerking geïnformeerd? 
 
 De CDA fractie ziet uit naar de beantwoording van deze vragen.  
 
Hartelijke groet, 
Theo Oostenrijk  


