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Aan: de leden van de Agendacommissie
Agendacommissie, punt 13 (uitvoeringskrediet Dordwijkzone deelgebied Reewegpark en Schenkeldijk): Hierbij treft
u nadere informatie vanuit Maarten Burggraaf. In het raadsvoorstel ontbrak een stukje informatie dat het
behandeladvies van de griffie in een ander daglicht kan zetten. Maar dat oordeel is uiteraard aan de fracties.
Met vriendelijke groet,
Karin de Graaf
……….
Geachte leden van de Agendacommissie,
Gelezen het advies van de griffie over de behandeling van het Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Dordwijkzone
deelgebied Reewegpark en Schenkeldijk wil ik u nader informeren over het voorstel.
Zoals in het raadsvoorstel is aangegeven zijn er voor de ontwikkeling van het Reewegpark en voor Schenkeldijk
externe subsidies toegekend onder voorbehoud van co-financiering door de gemeente. Het gaat om een
subsidiebedrag van 664.780 euro met subsidievoorwaarden die verlangen dat we de uitvoering nu ter hand nemen
en hieraangaand voor de zomer perspectief op kunnen bieden. Er is dus sprake van een kritieke beslistermijn.
De maatregelen waar nu krediet voor wordt gevraagd betreft deelprojecten die hun basis vinden in de door de raad
vastgestelde nota Toekomstvisie Sportparken (2015). Daarin is vastgesteld dat een ontwikkeling in gang wordt gezet
van gesloten sportparken naar openbare recreatiegebieden. De in het raadsvoorstel opgenomen maatregelen zijn
op basis daarvan voorbereid; voor de ontwikkeling Reewegpark zijn deze in nauw overleg met bewoners en
gebruikers de afgelopen jaren tot stand gekomen. De gemeenteraad is hierover ook in het najaar van 2021
geïnformeerd. De ontwikkeling Schenkeldijk komt deels voort uit de sportverkeerscan en overleg met de gebruikers
van het sportpark.
Op de maatregelen in deze deelprojecten is voortgeborduurt in het ontwikkelingsperspectief Dordwijkzone en
kunnen worden beschouwd als zogenoemde "No-Regret" maatregelen. Er zijn reeds diverse subsidies vanuit de
Provincie Zuid-Holland en het Rijk toegekend voor deze deelprojecten.
Uw raad heeft eerder middelen beschikbaar gesteld voor de programmaorganisatie van de Dordwijkzone op basis
waarvan het uitvoeringsprogramma nu wordt uitgewerkt. Na de zomer zal het uitvoeringsprogramma aan de
gemeenteraad worden gestuurd, zodat na het reces de gemeenteraad kaderstellend over het programma
Dordwijkzone kan besluiten.
Ik hoop hiermee u een nadere overwegingen te hebben gegeven voor behandeling van het raadsvoorstel.
Maarten Burggraaf
Wethouder Stadsontwikkeling (RO en Bouwen), MKB & Innovatie, Binnenstad, Digitalisering en Servicegemeente
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Groet!
Karin van den Berg

________________________
Gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

 Postbus 8, 3300 AA DORDRECHT
 k.van.den.berg@dordrecht.nl
 (06) 52728346
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 Neem alstublieft het milieu in acht voordat u besluit deze mail te printen.
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