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MOTIE Red het Weizigtpark

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

constaterende dat:
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• de gemeenteraad vorig jaar met een hamerstuk heeft besloten een krediet ter beschikking te stellen voor de
realisatie van een fietsenstalling en verbeteringen in het Weizigtpark;

• de achterliggende plannen geen deel uitmaakten van de beraadslagingen en niet onderwerp zijn geweest
van een inspraakprocedure waar gebruikers van het Weizigtpark en bewoners van omliggende buurten de
kans kregen om mee te spreken over deze plannen;

• dat onherstelbare schade dreigt door het kappen van ruim 100 grote bomen die het park haar karakter
verlenen;

• dat de plannen een ingrijpende verandering van het park betekenen. Nu nog een park met veel groen,
beschutte plekken voor mensen en dier, biodiversiteit, een oase van rust. Straks een groen gazon met
betonnen bloembakken, kleine boompjes die tientallen jaren nodig zullen hebben om tot wasdom te komen,
een grote racebaan door het park waar elektrische fietsen en scooters naar het station kunnen racen, sla-
ommend om de voetgangers die hetzelfde pad moeten gebruiken;

• dat ruim 3.200 bewoners van onze stad een petitie hebben ondertekend waarin deze plannen van de hand
worden gewezen. Dit staat tegenover de maximaal 30 mensen die hebben deelgenomen aan de overleggen
met genodigde organisaties die door moeten gaan voor het "participatietraject" rond het park;

• dat de actievoerende bewoners een doorwrocht alternatief hebben aangereikt voor de plannen, met een
uitgebreide documentatie waarom de huidige plannen een dramatisch negatief effect op het park zullen
hebben;

• Dat er prima mogelijkheden zijn om een veilige fietsroute naar het station te creeren zonder een zes meter
brede weg dwars door het park aan te leggen.

stelt vast dat:

• het aanpassen van de plannen in overleg met bewoners en gebruikers van het park geen terugkomen op
eerdere besluiten van de raad (voor het verstrekken van een krediet) hoeft te betekenen;

• het vertrouwen van de burgers in het bestuur ernstig verstoord kan worden als de stem van 3.200
Dordtenaren genegeerd wordt;

• de huidige plannen in strijd zijn met de ook door het college, althans in woorden, beleden principes van
bevordering van biodiversiteit, bescherming van leefgebied van dieren, klimaatadaptatie en vergroening;

overwegende dat:

• een enkele volwassen boom zuurstof !evert voor 110 dagen menselijk leven, jaarlijks 671 gram
luchtvervuiling afvangt, 3.330 liter regenwater vast houdt en jaarlijks 26 kilogram CO2 afvangt;

• het park nu nog een essentieel onderdeel is van de ecologische structuur van Dordrecht, onder andere door
een leefgebied voor vleermuizen te bieden, plekken waar vogels kunnen broeden, waar vele insecten leven;

• dat een kaal park, een gazon met nauwelijks lage begroeiing en dunne jonge boompjes, geen leefgebied
voor dieren biedt.

draagt het college op:

• de uitvoering van de huidige plannen, in deze vorm, per direct stop te zetten;
• met de NS in overleg te treden om een aangepaste fietsenstalling, met dezelfde capaciteit, binnen de

afgesproken eindtermijn te realiseren, nnaar zonder dat die een structureel negatieve impact heeft op het
park;

• om met bewoners en gebruikers van het park evenals met andere betrokkenen om de tafel te gaan, om tot
een breed gedragen inrichting van het park te komen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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