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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Op 21 september 2021 heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten voor de uitvoering van de 
herinrichting van het Weizigtpark het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Het college is 
verantwoordelijk voor realisatie van de herinrichting van dit park.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 13 september 2022 zijn in raadsvergadering de motie 220913/M2: Motie vreemd aan de orde 
van de dag Weizigtpark en de motie 220913/M15: Motie Vreemd aan de orde van de dag Red de 
29 bomen aangenomen door de gemeenteraad. Tevens heeft wethouder Van der Linden in deze 
raadsvergadering toezegging 220913/T1 gedaan.

Wat is de te delen informatie?
Hieronder zijn de verzoeken uit de twee moties opgenomen (cursief) en voorzien van de 
afhandeling hiervan door het college:

Motie 220913/M2: Motie vreemd aan de orde van de dag Weizigtpark 
Verzoekt het college:

1. 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.

Het college heeft bij de kap van de bomen in het Weizigtpark 46 extra bomen gehandhaafd. Het 
aantal te verwijderen bomen komt hiermee uit op 71 bomen in plaats van de vergunde 117 bomen. 
Van deze 71 bomen wordt van negen bomen de stam gehandhaafd ten behoeve van de flora en 
fauna (boom nummers 108, 145, 217, 332, 338, 429, 491, 528 en 560). Op dit moment zijn 52 
bomen gekapt, er staan nog tien te kappen bomen bij de entree van het 
Koetshuis/Duurzaamheidscentrum Weizigt en negen ter plaatse van de entree bij het station. 

     2. Bij uitwerking en uitvoering van het plan te bezien of door kleine wijzigingen in de ligging 
van de paden en aantal bomen behouden kan blijven.
Om extra bomen te sparen is op diverse plekken de ligging van de paden aangepast zoals bij de 
sporttoestellen, ten zuiden van de vijver/centrale waterpartij en op een aantal andere plekken. De 
paden zijn in dit kader niet versmald. 
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     3. Mits niet strijdig met sociale veiligheidsdoelstellingen de ondergroei (o.a. heesters) minder 
rigoureus in één keer te verwijderen; 
Niet alle ondergroei en beplanting in het park wordt verwijderd. Bij de vernieuwing van het park 
wordt een deel van de ondergroei gehandhaafd en wordt voor een deel van de beplanting 
gedurende de werkzaamheden bepaald wat gehandhaafd kan worden. Het is echter niet mogelijk 
om de ondergroei overal in het park gefaseerd te verwijderen. Bij het station wordt de ondergroei 
in één keer verwijderd en dit geldt ook bij de nieuwe borders langs het grote centrale veld. 
Hierdoor is het mogelijk om de nieuwe beplanting, met grotere bio-diversiteit, in één keer aan te 
brengen. Om ruimte langs de paden te maken wordt de opgaande beplanting direct langs het pad 
ongeveer 1 tot 1,5 m breed verwijderd. Bij de hogere struiken in de vakken wordt later, tijdens de 
werkzaamheden in het veld, bepaald welke struiken gehandhaafd kunnen worden. Hier wordt 
vooral spontaan opgekomen beplanting weggehaald. Er wordt op dat moment ook bekeken waar 
nieuwe aanplant nodig en mogelijk is. 

    4. De suggesties van de bomenridders serieus in overweging te nemen en in de uitvoering mee 
te nemen;
Verschillende suggesties van de bomenridders zijn overgenomen, zoals laten staan van stammen 
van te kappen bomen, handhaven van meer bomen en fasering bij het verwijderen van heesters.

     5. Te borgen dat er voldoende zitruimten met rugleuning blijven in het park.
Op dit moment staan er 31 banken voorzien van leuning in het park. In het plan komen 14 banken 
met leuning terug. Daarnaast komt er 200 meter zitrand zonder rugleuning. Naar aanleiding van 
deze motie worden zes extra banken met rugleuning geplaatst waardoor er in totaal 20 banken 
komen voorzien van rugleuning. Mocht na uitvoering van de werkzaamheden blijken dat er op 
specifieke plekken in het park banken gemist worden, dan kan men deze aanvragen en worden ze, 
als er geen redenen zijn om dit te weigeren, geplaatst. Het college gaat er echter vanuit dat er 
straks voldoende zitmogelijkheden met en zonder rugleuning in het park aanwezig zijn. Op dit 
moment zijn er 124 zitplaatsen met leuning in het park en dit worden straks 80 zitplaatsen met 
leuning en 400 zitplaatsen zonder rugleuning, waarmee er in totaal 480 zitplaatsen in het 
Weizigtpark aanwezig zijn.

Motie 220913/M15: Motie Vreemd aan de orde van de dag Red de 29 bomen .
Verzoekt het college: 

Met kleine aanpassingen aan het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het Weizigtpark 
ervoor te zorgen dat ten minste 29 bomen niet gekapt hoeven te worden.
Het aantal te kappen bomen is met 46 bomen verlaagd naar 71 bomen in totaal. Hiermee worden 
er bovenop de verzocht 29 bomen nog 17 extra bomen vooralsnog niet gekapt. Zie verder 
bovenstaande toelichting bij motie 220913/M2, punt 1. 

Het college beschouwt hiermee de motie M2 Vreemd aan de orde van de dag Weizigtpark en de 
motie M15 Vreemd aan de orde van de dag Red de 29 bomen als afgedaan.

Toezegging 220913/T1:.
Wethouder Van der Linden zegt bij het onderwerp Weizigtpark toe in gesprek te gaan met 
belanghebbenden over resultaten van dit debat. Het is geen open einde gesprek, er komt geen 
ander plan.
Op 12 oktober 2022 hebben de wethouders Rik van der Linden en Marc Merx overleg gehad met 
een vertegenwoordiging van de actiegroep Duurzaam Weizigt. Daarnaast zijn alle in de 
kapvergunning opgenomen bomen op locatie bezocht met vertegenwoordiging actiegroep en 
deskundigen van de projectgroep. Markering te kappen bomen is ook in aanwezigheid van 
vertegenwoordiger actiegroep gedaan. Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De vernieuwing van het Weizigtpark wordt verder uitgevoerd met verwerking van de voorgestelde 
aanpassingen. De werkzaamheden zijn zomer 2024 gereed. De aannemer zal een groot deel van 
de te herplanten bomen in plantseizoen 2023-2024 planten. De bomenkap is inmiddels afgerond, 
uitgezonderd de negen te kappen bomen bij de stations entree en tien bomen bij het 
Koetshuis/Duurzaamheidscentrum Weizigt. Deze bomen worden vóór medio februari 2023 
weggehaald, voordat de vergunning verloopt.
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Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
De kosten zoals de zes extra banken zijn binnen het project op te vangen. Er zijn geen extra 
kosten verbonden aan het proces. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Beschikbaar stellen van uitvoeringsbudget en –krediet voor het Zuidelijk Stationsgebied  - 
Raadsvoorstel;
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsbesluit-Beschikbaar-stellen-van-uitvoeringsbudget-en-krediet-voor-het-Zuidelijk-
Stationsgebied, 21 september 2021
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