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Fractie PVV Dordrecht  

Het politiek centrum  

P/a Voorstraat 367  

3311 CT Dordrecht 

 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht  

Postbus 8 

3300 AA Dordrecht 

 

Betreft: artikel 40 vragen inzake onderzoek naar haalbaarheid parkeergarage onder   

   de Grote Markt 

 

Dordrecht, 30 mei 2021 

 

Geacht College, 

 

In het Algemeen Dagblad van 29 mei jongstleden breekt columnist Kees Thies een lans voor 

het realiseren van een ondergrondse parkeergarage onder de Grote Markt. (*) 

Niet alleen, omdat door geplande woonprojecten de binnenstad de komende vijf jaar 

honderden nieuwe bewoners met een auto gaat krijgen, terwijl de parkeerdruk op dit 

moment al groot is, maar ook om het betreffende stukje binnenstad weer tot leven te 

brengen door bv. een plantsoen aan te leggen, alsmede een aantrekkelijke 'doorloop' 

richting het historisch havengebied te creëren. Dit zou ook een positieve impuls kunnen 

geven aan het aantal toeristen die jaarlijks Dordrecht bezoeken. 

  

De PVV is van mening dat Dordrecht een parkeerprobleem heeft en dat bij de ontwikkeling 

van woonprojecten en andere projecten al serieus nagedacht moet worden over de 

realisatie van voldoende parkeerplaatsen. Onze fractie vindt de suggestie om een 

parkeergarage te realiseren onder de Grote Markt om nu al rekening te houden met 

toekomstige woningbouwontwikkelingen dan ook het onderzoeken waard. Zeker, omdat bv. 

in de gemeente Etten-Leur een dergelijke parkeergarage is gerealiseerd onder het Centrum 

en Winkelhart; deze is goed voor ongeveer 1.000 parkeerplaatsen en de garage is voorzien 

van meerdere in- en opgangen voor voetgangers, waardoor ze gemakkelijk in het centrum 

van Etten-Leur kunnen komen. 

 

Ondergetekende wil dan ook graag de volgende vragen aan het College stellen: 

 

1) Deelt u de mening dat de binnenstad van Dordrecht een steeds groter wordend 

parkeerprobleem heeft en dat alles uit de kast moet worden getrokken om dit probleem op 

te lossen, teneinde de binnenstad een aantrekkelijk woon- en werkgebied te laten blijven? 
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Zo nee, waarom niet? 

 

2) Deelt u de mening dat een parkeergarage onder de Grote Markt niet alleen bijdraagt aan 

het verminderen van de parkeerproblematiek in de binnenstad, maar ook een kans biedt om 

het gebied (groen) te herontwikkelen en een aantrekkelijke ‘doorloop’ richting het historisch 

havengebied te realiseren? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.     

 

3) Is er in het recente verleden onderzoek gedaan naar de technische en financiële 

haalbaarheid van een parkeergarage onder de Grote Markt, al dan niet in samenhang met 

het herontwikkelen van het betreffende gebied? Zo ja, wanneer zijn dan welke zaken 

onderzocht en wat waren de uitkomsten & zo nee, staat een dergelijk onderzoek op de 

agenda? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details. 

 

4) Mocht er in het recente verleden geen onderzoek zijn gedaan en op korte termijn ook 

geen onderzoek staan gepland, bent u dan bereid om zo snel mogelijk een 

haalbaarheidsonderzoek te houden inzake de realisatie van een parkeergarage onder de 

Grote Markt, al dan niet in samenhang met het (groen) herontwikkelen van het betreffende 

gebied? Zo nee, waarom niet? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

D.T.J. van Leeuwen, fractievoorzitter 

PVV Dordrecht 

 

 

 

BRON 

 

(*) "Kees Thies: Parkeren, niet óp maar onder de Grote Markt" (AD, 29-5-2021) 

 

 


