
Geachte heer Kuhlman,  

Naar aanleiding van de feitelijke vragen de volgende beantwoording: 

1. De sluiting en sloop van de Veemarktgarage maakt onderdeel uit van de planning voor de 
bouw van het Huis van Stad en Regio, voor de herontwikkeling van de locaties Stadskantoor 
en De Hellingen aan de Spuiboulevard. Wachten tot de Spuihavengarage gereed is leidt tot 
vertragingen voor deze projecten.

2.      Ja, er zal tijdelijk een tekort zijn aan parkeerplaatsen, er is immers sprake van een gesloten 
spuihavengarage en gesloopte veemarktgarage van september  2022 tot juni 2023. 

3.   Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn, hierbij kunt u denken aan het 
creëren van tijdelijke plekken, het bevorderen van anders reizen waar dat tot de 
mogelijkheden behoort en het maken van voorzieningen aan de rand van de stad met 
pendelbussen naar de het centrum. 

Van: Alexander Kuhlmann <alexander.j.kuhlmann@gmail.com> 
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 14:24
Aan: Linden, H van der (Rik) <R.vander.Linden@dordrecht.nl>; Boer, M den (Mark) 
<M.den.Boer@dordrecht.nl>
CC: robinnoldus <robinnoldus@hotmail.com>
Onderwerp: Vragen Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o.

 
Geachte wethouder Van der Linden en commissiegriffier Den Boer,
 
Helaas kregen we in de commissievergadering van 6 oktober niet de gelegenheid om onze 
zorgen te uiten en vragen te stellen over naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief over 
voortgang uitwerking verkeerstructuurplan Spuiboulevard e.o.
 
Daarom bij deze de volgende vragen:
 
1. Wat zijn de overwegingen om de Veemarktgarage eerder te sluiten, dan de uitbreiding van 
de Spuihaven garage gereed is?

2. Voorziet u problemen bij deze planning? En zo niet, waarom niet?

3. Welke maatregelen worden genomen, om te zorgen dat de overlast en krapte aan 
parkeervoorzieningen niet tot problemen leidt?
 
Met vriendelijke groet, mede namens Robin Noldus,
 
Alexander Kuhlmann
 

A.J. Kuhlmann, commissielid fractie Dordtse VVD 
06-28786108

alexander.j.kuhlmann@gmail.com
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