
Agenda Dordrecht 2030
Waar geven we de komende jaren extra geld aan uit?

Spoorzone
140 mln

Dordwĳkzone
55 mln

Stedelĳke
economie

Dordts leerprogramma
27,4 mln

Glansrĳke toekomst Dordtse jongeren
10,5 mln

Binnenstad
40 mln

Ruimte voor banen
8 mln

Duurzame stad
14 mln

Dordrecht investeert in de kwaliteit van de stad en 
het welzĳn van alle Dordtenaren. We bouwen verder 
aan een fĳne, duurzame leefomgeving en meer gelĳke 
kansen. Een stad met uitstekende voorzieningen. 
En een goed vestigingsklimaat. Dit doen we door te 
investeren in de Agenda Dordrecht 2030: onderne-
merschap, mensen, kennis en infrastructuur en het 
leefklimaat.  

Centraal staat het doel om het aantal inwoners in 
de stad te laten groeien. Als we zorgen dat het aantal 
inwoners weer stĳgt en welvarender wordt, leggen 
we een stevige basis voor het behoud  van onze 
voorzieningen, een hogere kwaliteit van leven en 
benutten we de kansen die de stad biedt. Daar 
profiteren de huidige en toekomstige inwoners van 
Dordrecht van. 

Wĳ maken Dordt klaar voor de toekomst.

Een aantrekkelĳke stedelĳke 
plek met veel nieuwe huizen 
voor Dordtenaren en nieuwe 
inwoners. Met ruimte voor 
ontmoeting, bedrĳvigheid, 
cultuur en evenementen.  
Met meer groen en water. 
En betere toegang tot de stad 
door een aantrekkelĳk  
stationsgebied, beter 
openbaar vervoer en voldoen-
de parkeermogelĳkheid.

Een toegankelĳk centraal 
gelegen stadspark met ruimte 
voor sport en recreatie. 
Sportparken en wĳken zĳn 
beter bereikbaar door een 
netwerk van fiets- en wandel-
paden. Groenvoorzieningen, 
ecologische verbindingen en 
het beperken van geluidsover-
last zorgen voor een gezonde 
en leefbare stad. 

Een welvarende stad vraagt 
om een goed draaiende 
economie. Met voldoende werk 
en verschillende soorten werk. 
Banen die ook in de toekomst 
nuttig zĳn en een positieve 
bĳdrage leveren. Daarvoor is 
ruimte nodig op nieuwe en 
bestaande bedrĳventerreinen. 
En in de Spoorzone voor 
moderne werkplekken. 

Een stevige aanpak van 
achterstanden in het primair 
onderwĳs zodat elk kind de 
kans krĳgt om eruit te halen 
wat erin zit. Voor scholen met 
de grootste kans op achter-
standen komt er extra geld. 
Scholen gaan dat inzetten op 
betere beheersing van de 
Nederlandse taal. 

Spoorzone Dordwĳkzone Dordts 
leerprogramma

Duurzame stad

Duurzaamheid is een rode 
draad door de investeringen. 
We zetten in op  meer zonne-
panelen op bedrĳfsdaken, 
particuliere daken en -waar 
binnen de stad mogelĳk- ook 
op de grond. Voor de eigen 
gebouwen wil de gemeente 
energiebesparende maat-
regelen nemen en de CO2 
uitstoot terug dringen.

Binnenstad

Een levendige binnenstad 
is het visitekaartje voor 
Dordrecht 2030. Een kleiner 
winkelgebied met meer ruimte 
voor woningen vraagt goede 
openbare ruimte, bereikbaar-
heid en  parkeervoorzieningen. 
Ruimte voor groen en activitei-
ten zorgt voor levendigheid.

Ruimte voor banen Glansrĳke toekomst 
Dordtse jongeren

We willen jongeren helpen 
hun veerkracht te vergroten.  
Jongeren kunnen we beter 
voorbereiden op een maat-
schappĳ en arbeidsmarkt die 
blĳven veranderen. Met goede 
begeleiding kunnen jongvol-
wassenen zelf de weg naar 
een baan en een goede 
toekomst vinden. 
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