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Graaf-van Zanten, KA de (Karin)

Aan: Raadsgriffie
Onderwerp: RE: Technische vragen RV Vaststellen Startnotitie Programma en de RIB over 

Beantwoorden motie Naar Emissieloos Vervoer en transport

 
 

Van: SecretariaatVanderLinden <secretariaatvanderlinden@dordrecht.nl>  
Verzonden: maandag 13 februari 2023 16:35 
Aan: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl>; fbvandermeer.gl@gmail.com; Boom, HJD (Hessel) 
<hjd.boom@dordrecht.nl> 
Onderwerp: FW: Technische vragen RV Vaststellen Startnotitie Programma en de RIB over Beantwoorden motie 
Naar Emissieloos Vervoer en transport 
 
Goedemiddag, 
 
Hierbij 2 antwoorden op de vragen van Frans Bauke van der Meer: 
 

 vraag:  
Op p. 2 staat (terecht) dat niet alle straten tegelijk kunnen worden aangepakt. Aangegeven wordt dat de 
focus de komende jaren op de binnenstad ligt. Maar hoe verhoudt zich dat met het principe om werk met 
werk te maken? Kunnen werkzaamheden in straten elders in de stad niet met herinrichting worden 
gecombineerd?  
Antwoord: 
Met de woorden focus op de binnenstad geven we aan dat we daar in het participatie traject als eerste een 
pilot willen laten zien om de groenbeleving van versteende straten te vergroten. Daar waar werk met werk 
gemaakt kan worden elders in de stad doen we dat ook, we benutten de kansen die zich voordoen.  Samen 
met het programma Groen Bauw bereiden we bijvoorbeeld ook voor 2024 een Europese subsidie aanvraag 
voor en daar ligt de focus juist buiten de binnenstad. Hier speelt hittestress een grote rol en daar kunnen we 
ook werk met werk maken. 
 

 vraag:  
Op p.4 wordt in de tabel een kostenindicatie gegeven. Voor stadsrandhubs wordt voor de huidige 
collegeperiode € 150.000 begroot. Kan dit bedrag nader worden onderbouwd? Tot welke capaciteit van de 
hubs kan dat leiden? 
Antwoord: 
Dit bedrag zal worden besteed aan parkeeronderzoek, onderzoek naar beschikbare buitenruimte voor 
buurthubs, het plaatsen van deelmobiliteit (indien nodig) en de kleine inrichtingszaken op straat die horen 
bij de aanpassing van de bestaande ruimte meestal in de vorm van een parkeerplek naar hub. Waar nodig bij 
de stadsrandhubs organiseren we een pilot met een extra pendelbus verbinding. De capaciteitsvraag is nog 
niet te beantwoorden. Elke hub is immers maatwerk op basis van de behoeften van bewoners die hun auto 
even verderop parkeren. Elke hub kan een andere capaciteit bieden. Het gaat hier voor een goed deel over 
parkeerplekken die na winkelsluiting of sluiting van kantoorpanden leeg staan en die dan benut worden 
voor parkeren van bewoners. Dit leidt tot efficiënter gebruik van de parkeerruimte.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemarie Sperling 
Assistente wethouder Rik van der Linden 
 
tel. (078) 770 4113  / 06 – 34 58 06 84 
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Stadskantoor 
Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht 
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht 
www.dordrecht.nl 
 
 
 

 
From: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl> 
Date: do 9 feb. 2023 18:48 
To: SecretariaatVanderLinden <secretariaatvanderlinden@dordrecht.nl>, "Linden, R van der (Rik)" 
<R.vander.Linden@dordrecht.nl>, "Heinen, J (Janno)" <j.heinen@dordrecht.nl> 
CC: "Meer, van der F.B.L." <fbvandermeer.gl@gmail.com> 
Subject: FW: Technische vragen RV Vaststellen Startnotitie Programma en de RIB over Beantwoorden motie Naar 
Emissieloos Vervoer en transport 

Beste Rik, Janno, 
  
Ik heb onderstaande vragen ontvangen van de heer van der Meer. Kun je deze (laten) beantwoorden voor de 
commissiebehandeling van 14 februari?  
 
Alvast hartelijk dank! 
  
Groet, Karin de Graaf 
  
  

Van: fbvandermeer.gl@gmail.com <fbvandermeer.gl@gmail.com>  
Verzonden: donderdag 9 februari 2023 15:04 
Aan: 'Boom, HJD (Hessel)' <hjd.boom@dordrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Technische vragen RV Vaststellen Startnotitie Programma en de RIB over Beantwoorden motie Naar 
Emissieloos Vervoer en transport 
  
Beste Hessel, 
  
Wat te laat, waarvoor excuus, alsnog een tweetal technische vragen m.b.t. Startnotitie Programma Mobiliteit 2040. 
Hopelijk kunnen die nog voor dinsdagavond worden beantwoord. 
  

 Op p. 2 staat (terecht) dat niet alle straten tegelijk kunnen worden aangepakt. Aangegeven wordt dat de 
focus de komende jaren op de binnenstad ligt. Maar hoe verhoudt zich dat met het principe om werk met 
werk te maken? Kunnen werkzaamheden in straten elders in de stad niet met herinrichting worden 
gecombineerd? 

 Op p.4 wordt in de tabel een kostenindicatie gegeven. Voor stadsrandhubs wordt voor de huidige 
collegeperiode € 150.000 begroot. Kan dit bedrag nader worden onderbouwd? Tot welke capaciteit van de 
hubs kan dat leiden? 

  
Hartelijke groet, 
  
Frans-Bauke 
  
Frans-Bauke van der Meer 
GroenLinks Dordrecht 
06-2345 9377 
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Van: Boom, HJD (Hessel) <hjd.boom@dordrecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 7 februari 2023 15:42 
Aan: Boelkens, FG (Frank) <fg.boelkens@dordrecht.nl>; Boer, M den (Mark) <M.den.Boer@dordrecht.nl>; 
jboersma58 <jboersma58@gmail.com>; Boom-Vos, M.C.M. <karinboom@ziggo.nl>; necdetburakcin 
<necdetburakcin@hotmail.com>; Dam-Timmers, van C.J. <janvandamtimmers.cda@gmail.com>; yaravanengelen 
<yaravanengelen@live.nl>; Graaf-van Zanten, KA de (Karin) <K.de.Graaf@dordrecht.nl>; Groenewege, P.J.L. 
<p.groenewege@partijvoordedieren.nl>; Gundogdu, A. <aydin@oponseiland.nl>; Gundogdu, A. 
<aydin.oponseiland@gmail.com>; Hartog, den P. <paul020@hotmail.com>; Heer, de R.P. <rdeheer@gmail.com>; 
Heijer, den R.R.C. <rrc.den.heijer.vvd@gmail.com>; in't Veld, A.A. <rigo_veld@hotmail.com>; Katif, J.B. 
<j.b.katif@gmail.com>; albert <albert@cdadordrecht.nl>; ikookop <ikookop@gmail.com>; Kolff, AW (Wouter) 
<burgemeester@dordrecht.nl>; kittykruger61 <kittykruger61@gmail.com>; Wim van der Kruijff 
<wim@cdadordrecht.nl>; alexander.j.kuhlmann <alexander.j.kuhlmann@gmail.com>; d.vanleeuwen13 
<d.vanleeuwen13@telfort.nl>; Meer, van der F.B.L. <fbvandermeer.gl@gmail.com>; john13net 
<john13net@gmail.com>; Nieuwland-van den Bosse P.M. <elinevdbosse@gmail.com>; robinnoldus 
<robinnoldus@hotmail.com>; Pichel, R.J. <dordrecht@fvd.nl>; Poppel, DGH van (Denise) 
<dgh.van.poppel@dordrecht.nl>; ronald <ronald@portier.eu>; Roo-Veulings, JH de (Joka) <JH.de.Roo-
Veulings@dordrecht.nl>; Roso, A (Arlette) <a.roso@dordrecht.nl>; Safranti, M. <mehmet@safranti.com>; 
d.schalken <d.schalken@gmail.com>; Schnabel, A.M. <a.m.m.schnabel@gmail.com>; Simon-van Waardhuizen, C.N. 
<claudiavanwaardhuizen@hotmail.com>; Spoel, van der W. <woutervanderspoel@gmail.com>; bcm.stam 
<bcm.stam@kpnmail.nl>; Stolk, L.J.C.M. <ljcm.stolk@gmail.com>; margretstolk <margretstolk@hotmail.com>; 
bernadettestriebeck5 <bernadettestriebeck5@gmail.com>; lc_struijk <lc_struijk@hotmail.com>; Tol, van den L.A. 
<leoniedordtsevvd@gmail.com>; Uysal, A.E. <abdullah-uysal@hotmail.com>; Vermeulen, L (Laurette) 
<l.vermeulen2@dordrecht.nl>; Vol - van der Holst, D. <d.vol@partijvoordedieren.nl>; franciske 
<franciske@cdadordrecht.nl>; Vullings, JA (Jules) <ja.vullings@dordrecht.nl>; Wepster, AET (Anneloes) 
<AET.Wepster@dordrecht.nl>; jww.bvd <jww.bvd@icloud.com>; lucavanballegooijen 
<lucavanballegooijen@hotmail.com>; Boer, de R.H.E. <robbert@oponseiland.nl>; Cobben, S.P.L. 
<s.cobben.dordrecht@kpnmail.nl>; Damen, L.A.J.M. <leo.damen.pvda078@gmail.com>; Doeze Jager, S.B. 
<sb.doezejager-vanvliet@avans.nl>; Droog, F.A.K. <fakdroog@tiscali.nl>; Dulk, den A.J. 
<antony.dendulk@gmail.com>; Feijter, de W.K.B. <bartdefeijter@live.nl>; Hartmeijer, R. 
<rayhartmeijer@gmail.com>; Herwijnen, van I. <i.vanherwijnen@partijvoordedieren.nl>; inekejager49 
<inekejager49@gmail.com>; gjk1960 <gjk1960@hotmail.com>; Koklilic, M.C. <masumkolkilic@gmail.com>; 
Lammens-Oostdijk, A.C.M. <jeaninelammens@icloud.com>; Maroof, A. <Abdulmaroof786@hotmail.com>; Okkerse, 
M. <marioeneef@hotmail.com>; Remijn, M.C. <mathijs@cdadordrecht.nl>; Roggekamp, J.E.M. <erik-
jan@gewoondordt.nl>; gersom.tutupoly <gersom.tutupoly@gmail.com>; Venderbos-Lambinon, C. 
<c.venderbos@partijvoordedieren.nl>; Vervoort, E.H. <transver.vervoort@hetnet.nl>; andre <andre@anvri.nl>; 
Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Technische vragen RV Vaststellen Startnotitie Programma en de RIB over Beantwoorden motie Naar 
Emissieloos Vervoer en transport 
  
Beste raads- en commissieleden, 
  
Bijgaand vraag ik u om eventuele politieke vragen uiterlijk maandag 13 februari om 23:59 uur toe te sturen aan 
@Raadsgriffie, zodat geborgd wordt dat eventuele vragen goed terecht komen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Hessel Boom 
Raadsadviseur a.i. 
(t) +31 (0) 6 82366810 
  

Van: Boom, HJD (Hessel)  
Verzonden: dinsdag 7 februari 2023 13:45 
Aan: Raads- en commissieleden 
Onderwerp: Technische vragen RV Vaststellen Startnotitie Programma en de RIB over Beantwoorden motie Naar 
Emissieloos Vervoer en transport 
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Beste raads- en commissieleden, 
  
Op 14 februari staat van 21:30 tot 22:30 een oordeelsvormende vergadering gepland omtrent het RV Vaststellen 
Startnotitie Programma mobiliteit 2040 en de RIB over Beantwoorden motie Naar Emissieloos Vervoer en transport. 
In de Agendacommissie van 17 januari is geconcludeerd dat de raads- en commissieleden technische vragen kunnen 
stellen omtrent dit onderwerp. Aangezien er nog geen technische vragen zijn binnengekomen, vraag ik u voor de 
zekerheid of het klopt dat er geen technische vragen zijn ingediend om de oordeelsvormende vergadering mee te 
richten, of dat u toch nog vragen heeft. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Hessel Boom 
Raadsadviseur a.i. 
(t) +31 (0) 6 82366810 
  


