
Artikel 40-vragen: Informeer Dordtenaren ter plaatse over plannen

Indiener: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren

Datum: 8 augustus 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De aanstaande herinrichting van het Weizigtpark is bij een hoop Dordtenaren niet in goede

aarde gevallen. Ruim 100 bomen gaan tegen de vlakte en een ongelooflijke hoeveelheid

struikgewas, dat nu nog zoemt van het leven, zal worden weggehaald. Ook de Partij voor de

Dieren is niet te spreken over het definitief ontwerp, dat helaas geruisloos en unaniem door de

gemeenteraad is goedgekeurd op 21 september 2021
1
, toen de Partij voor de Dieren nog niet in

de raad vertegenwoordigd was.

Helaas moeten we constateren dat veel Dordtenaren pas in de afgelopen weken op de hoogte

werden van deze plannen. Te laat om nog mee te praten met de behandeling van deze plannen in

de raad, en zelfs te laat om in bezwaar te gaan tegen de verleende Omgevingsvergunning
2
.

Hoewel de gemeente ongetwijfeld haar best heeft gedaan voor een goede informatievoorziening,

is deze toch tekortgeschoten. De Partij voor de Dieren betreurt dit.

De Partij voor de Dieren meent dat deze situatie (deels) voorkomen had kunnen worden met een

eerdere informatievoorziening op locatie. Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde

stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, daarom de volgende vragen:

1. Kan het college uiteenzetten waar en wanneer het Dordtenaren heeft geïnformeerd over,

en betrokken bij, de besluitvorming over de herinrichting van het Weizigtpark? Kan het

college daarbij ook specifiek aangeven welke informatievoorziening op de locatie zelf is

aangebracht en wanneer? En kan het college aangeven welke communicatie was gericht

op omwonenden en welke op bezoekers van het park?

2. Op welke datum is het bord met informatie over de herinrichting, dat op dit moment bij

de ingang van het Weizigtpark aan de zijde van de Mauritsweg staat, geplaatst?

3. Waarom is alleen bij deze ingang van het park een bord geplaatst?

Communicatie op locatie

De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat de gemeente vóór de besluitvorming vooral via

lokale nieuwskanalen en haar website heeft gecommuniceerd, maar niet of nauwelijks op locatie.

Dat is een gemiste kans. Informatieborden op locatie bereiken ook omwonenden en bezoekers

die het lokale nieuws niet volgen. Ook die Dordtenaren verdienen het om betrokken te worden

bij de lokale democratie, vindt de Partij voor de Dieren.

2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-198522.html
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https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/21-september/14:00/Beschikba
ar-stellen-van-uitvoeringsbudget-en-krediet-voor-het-Zuidelijk-Stationsgebied-Raadsvoorstel
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4. Wat vindt het college van het idee om bij toekomstige herinrichtingen vóór de

besluitvorming plaatsvindt informatieborden over de plannen op locatie te plaatsen,

inclusief een oproep om mee te praten over de plannen? Is het college bereid dit idee

over te nemen en uit te voeren?

Zoeken naar Dordtse kapvergunningen: een epische queeste

Niet alleen bij herinrichtingen, maar ook bij aangevraagde kapvergunningen vindt de Partij voor

de Dieren de informatievoorziening ontoereikend. De gemeente Dordrecht verwacht van haar

inwoners dat ze de Dordt Centraal erop naslaan. Wie de stukken wil lezen, moet ze fysiek komen

bestuderen op het kantoor van de Omgevingsdienst. Deze werkwijze hoort in de vorige eeuw

thuis, vindt de Partij voor de Dieren.

Het zoeken van een Dordtse kapvergunning, geïllustreerd

5. Kan het college bevestigen dat het Dordtenaren alleen informeert over

aangevraagde/verleende kapvergunningen in de Dordt Centraal, en digitaal op

https://www.officielebekendmakingen.nl/?
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6. Kan het college voorts bevestigen dat de stukken die bij aangevraagde/verleende

kapvergunningen horen alleen fysiek in te zien zijn op het kantoor van de

Omgevingsdienst?

7. Kan het college toelichten waarom voor deze werkwijze is gekozen?

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Een beter voorbeeld biedt de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag houdt een aparte

webpagina bij waarop de kapaanvragen voor slechte/dode bomen worden bijgehouden
3
. Op deze

pagina zijn de stukken meteen te downloaden.

Tape/lint aan te kappen boom in Den Haag

En daar houdt het niet bij op! Haagse bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd,

worden door de gemeente voorzien van een tape/lint, waarop verwezen wordt naar deze pagina

(zie de bovenstaande foto). Zo worden ook burgers die niet wekelijks de bekendmakingen

doornemen betrokken bij wat er speelt in hun wijk.

8. Is het college bereid een pagina op de gemeentelijke website in te richten waarop alle

door de gemeente aangevraagde kapvergunningen worden bijgehouden, en waarop de

(geanonimiseerde) bijbehorende stukken meteen te downloaden zijn? Zo ja, op welke

termijn? Zo nee, waarom niet?

3

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/groen-en-bomen/aangevraagde-kapvergunningen-s
lechtedode-bomen.htm
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9. Is het college voorts bereid op deze pagina duidelijk uit te leggen hoe Dordtenaren in

bezwaar kunnen gaan tegen aangevraagde kapvergunningen, bijvoorbeeld door te linken

naar de bestaande pagina over ‘Bezwaar maken’
4
? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college voorts bereid bomen waarvoor de gemeente een kapvergunning heeft

aangevraagd te voorzien van een tape/lint dat voorbijgangers op de hoogte stelt van de

aangevraagde vergunning, en waarop wordt verwezen naar voornoemde pagina

(bijvoorbeeld met een URL en een QR-code)? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom

niet?

11. De gemeente kan aan personen of instanties die kapvergunningen aanvragen het

voornoemde tape/lint toesturen, met de oproep deze op de betreffende boom/bomen te

bevestigen. Dordtenaren zouden zo beter op de hoogte kunnen worden gesteld van

particuliere kapplannen in hun omgeving. Ziet het college hier mogelijkheden toe? Zo ja,

welke? Zo nee, waarom niet?

Weizigtpark

De Partij voor de Dieren wil ook graag weten wat het college heeft gedaan naar aanleiding van de

massale verontwaardiging over de herinrichting van het Weizigtpark.

12. Kan het college schetsen welke reacties het na de besluitvorming over de

herinrichtingsplannen van het Weizigtpark heeft ontvangen?

13. Welke concrete aanpassingen zijn naar aanleiding van deze feedback aan de plannen

gemaakt?

14. Vormen de protesten aanleiding om de herinrichting geheel te herzien?

15. Een actie van acht demonstranten is donderdag 28 juli door handhavers en politie

beëindigd, zo berichtte AD De Dordtenaar
5
. Kan het college uitleggen op welke gronden

deze demonstratie is beëindigd?

16. De beëindiging was naar het oordeel van de burgemeester onterecht
6
. Welke maatregelen

neemt het college om toekomstige overmatige repressie van demonstraties te

voorkomen?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege

Partij voor de Dieren

6 https://www.facebook.com/100069358383189/posts/367848482203762/

5

https://www.ad.nl/dordrecht/kort-protest-tegen-de-kap-van-118-dordtse-bomen-actievoerders-moeten-gelij
k-weer-vertrekken~a0a624e0/

4 https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Melden_bij_de_gemeente/Bezwaar_maken
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