Raadsvoorstel: Beschikbaar stellen aanvullend krediet project Dordtse Mijl – bijlage 4
Planning uitvoering Dordtse Mijl
Voor de Dordtse Mijl is een maximale uitvoeringsduur, vanwege de BIRK subsidie, gelimiteerd tot
medio 2023. Om ervoor te zorgen dat de stad zo min mogelijk hinder ondervindt van de
werkzaamheden is de planning van de uitvoeringsfasering van Dordtse Mijl zo veel mogelijk
afgestemd met de overige infrastructurele werken in en om Dordrecht. Met name het groot
onderhoud aan de N3 heeft om maximale afstemming gevraagd. Er is gebleken dat een groot deel
van de werkzaamheden niet gelijktijdig met de N3 uitgevoerd kon worden. Daarom moest een
aantal fases snel opgestart worden om de bouw van het tankstation te realiseren. De resterende
fases zullen worden opgestart nadat het groot onderhoud aan de N3 reeds is uitgevoerd (gepland
medio 2022). In de tussentijd zullen diverse onderdelen van het ontwerp die geen verkeerhinder
geven, maar wel essentieel zijn voor aansluiting van de vervolgfases worden uitgevoerd zodat het
werk niet helemaal stil ligt.
Hieronder reeds uitgevoerde werkzaamheden en nog uit te voeren:
1. Fase 1, Riool en fietspad: De rioolvervanging Mijlweg en het verleggen fietspad Laan der VN,
t.b.v. de bouw van het nieuwe tankstation, wordt gecombineerd uitgevoerd. (gereed)
2. Fase 2 A t/m G Laan der VN: Uitvoering Mijlweg tot ca. 100 m voor het kruispunt
Ampèrestraat-Handelskade. Wisseling van weggedeelten voor verkeersafhandeling en
werkzaamheden. (gereed)
3. Fase 1B Tankstation: uitvoering
bouw van het tankstation.
Aansluitend start de ontmanteling
van het bestaande en te vervallen
tankstation aan de Dokweg.
(gereed)
4. Graffiti festival onder de bruggen
2020 (gereed)
5. Kademuren Mijlsehaven (incl.
aansluiting Handelskade), (in
uitvoering)
6. Omleggen kabels en leidingen nabij
tankstation Dokweg, na verwijdering
tankstation (in voorbereiding),
7. Fase 7 Het Rivierenpark (2021):
•
Uitvoering Rivierenpark vindt plaats
nadat K&L zijn omgelegd en de
kademuur Dokweg is gerealiseerd.
•
Het gebied onder de bruggen - Fase
6 (2021)

uitvoeringsfasering Dordtse Mijl

8. Werkzaamheden na groot onderhoud N3:
Nadat het groot onderhoud aan de N3 is uitgevoerd (gepland medio 2022) kunnen ook de
resterende fases - fase 3, 4 en 5 - starten (zie bijgevoegde overzichtstekening van de
uitvoeringsfasering).

