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Motie: beperk de kap van bomen in het Weizigtpark

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 13 september 2022 t

Constaterende dat:

u

• Omwonende onvoldoende betrokken zijn bij de plannen voor de realisatie van een
fietsenstalling en verbetering in het Weizigtpark,

• Er in de raadscommissie de inhoud van deze plannen niet aan de orde is geweest en alleen

het credietvoorstel voor de plannen is besproken,

• De plannen voor de fietsenstalling en de verbetering van het Weizigtpark enkel als bijlage

aan het kredietvoorstel waren toegevoegd,
• In de gemeenteraad het kredietvoorstel in de raad als hamerstuk is goedgekeurd,

• De plannen ingrijpende veranderingen van het park tot gevolg zullen hebben: de kap van

ongeveer 100 - vaak grote — bomen; forse vergroting van de hoeveelheid verharding,
vervanging en vermindering van de struiken, meer autoverkeer dwars door het park,
verdwijnen van meer van de helft van de banken met leuning en een verminderde toegang

vanuit de wijk Oud-Krispijn,

• Bewoners hebben met argumenten onderbouwd dat de plannen in de huidige vorm de
natuurwaarden van en in het park de komende 20 jaar sterk zullen aantasten en een negatief

effect hebben op de belevingswaarde van het park,

• 3200 Dordtenaren via een petitie aangegeven hebben ernstig bezwaar te hebben tegen de
plannen en met name de kap van zoveel bomen,

Overwegende dat

• grote bomen veel zuurstof leveren en veel fijnstof en luchtvervuiling afvangen,

• het even duurt voordat kleine bomen groot zijn,
• grote bomen niet het doorzicht m.b.t. de veiligheid in het park beperken. Men kijkt immers

onder de bomen door.

• gebruikers van de fietsenstalling en het station die gebruik maken van de route door het park
doorgaans Dordtenaren zijn die geen moeite hebben het station te vinden,

• ook het college waarde hecht aan de natuurwaarde van het park en het winnen van het
vertrouwen van de bevolking,

Tevens overwegende dat

• de realisatie van een ruime fietsenstalling aan de zuidzijde van het station zeer gewenst is en
de voortgang van de realisering en de financiering van deze fietsenstalling niet belemmerd

moet worden,

Verzoekt het college dringend

• de planning voor de realisatie van een fietsenstalling en verbetering in het Weizigtpark aan
te passen, zoals hieronder omschreven,

• vooralsnog alleen die bomen te kappen die minimaal noodzakelijk gekapt moeten worden
voor de realisering van de fietsenstalling,

• in overleg te treden met bewoners, Bomenridders met het doel om de kap van de overige
bomen op de lijst te kappen bomen, in veel grotere mate dan recent is aangegeven (20
bomen) uit te stellen of af te stellen,



• in overleg te treden met bewoners, Bomenridders en andere betrokken partijen met het doel
om de vervanging of verwijdering van groen in de tijd meer gefaseerd kan worden
uitgevoerd zodat ecologische waarden van het park zo min mogelijk worden aangetast,

• met bij de uitvoering van de plannen betrokken partijen te overleggen over een minimale
aanpassing van de geplande fietsenstalling, m.n. wat betreft de zuid-oostpunt van de eerste
verdieping, waardoor de mogelijkheid ontstaat een ontsluiting voor vrachtverkeer vanaf de
Markettenweg naar de Dierenboederij te realiseren. Hierdoor is er slechts sprake van een
kruising en hoeft dit vrachtverkeer niet meer een lange route over het fiets/wandelpad te

volgen,
• te bezien hoe de geplande te asfalteren gecombineerde fiets-wandelroutes in de breedte

beperkt kunnen worden t.o.v. de huidige plannen en hierover in overleg te treden met
bewonersgroepen en de Fietsersbond, zodat meer bomen gespaard kunnen worden. Hierbij
kan overwogen worden een deel van de verharding niet in asfalt aan te brengen en/of

wandel en fietsroutes te splitsen waardoor bomen gespaard kunnen worden.

• Het aantal banken met rugleuning in het park niet te verminderen.

En gaat nu weer over tot de orde van de dag
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