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Motie Weizigtpark, vreemd aan de orde van de dag
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 13 september 2022,

constaterende dat:

• het plan voor de herinrichting van het Weizigtpark op 21 september 2021 door de
gemeenteraad unaniem is goedgekeurd;

• er recent sprake is van een petitie tegen bonnenkap in het Weizigtpark die ruim 3200
keer is ondertekend;

• er de laatste maanden zowel vanuit individuele bewoners als organisaties vragen zijn
gerezen over verschillende aspecten van het plan en suggesties voor aanpassing zijn
gedaan,

overwegende dat:

• de realisatie van een grote fietsenstalling en de verbetering van de entree van en
toegang tot het station aan de zuidzijde noodzakelijk is en ook urgent, zowel uit het
oogpunt van mobiliteitsbeleid als uit het oogpunt van financiering;

• verbetering van de veiligheidsbeleving voor fietsers en voetgangers, o.a. door een
meer open inrichting van het park, een belangrijke doelstelling is;

• het plan belangrijke elementen ter verbetering van de biodiversiteit bevat (meer
diversiteit in vegetatie, natuurlijke oevers, uitbreiding waterpartijen, verbinding
met Van Baerleplantsoen, bloemrijke gazons);

• de ongewijzigde uitvoering van het plan impliceert dat, met name in de komende
10-15 jaar er substantieel minder `groen' zal zijn in het park,

van mening zijnde dat:

• bij de detailuitwerking en uitvoering binnen de uitgangspunten van het plan een
goede balans gezocht dient te worden tussen verschillende en soms veranderende
belangen en behoeftes (rust/ontspanning/ontmoeting, fiets- en voetgangersverkeer,
(sociale) veiligheid, groen/biodiversiteit, toegankelijkheid, ruimte voor
evenementen, waterberging, enz.),

Verzoekt het college:

• bomen die in (iets) minder goede staat zijn Langer in stand te laten en pas in later
stadium te kappen (tenzij onmogelijk gezien andere doelstellingen van het plan),
waardoor er in de overgangsperiode minder terugval in kroonvolume optreedt;

• bij uitwerking en uitvoering van het plan te bezien of door kleine wijzigingen in de
ligging van de paden een aantal bomen behouden kan blijven;

• mits niet strijdig met sociale veiligheidsdoelstellingen de ondergroei (o.a. heesters)
minder rigoureus in een keer te verwijderen;

• de suggesties van de bomenridders serieus in overweging te nemen en in de
uitvoering mee te nemen;

• te borgen dat er voldoende zitruimten met rugleuning blijven in het park.



en gaat over tot de orde van de dag.
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