
 

TOEGELATEN VRAGEN PLENAIR VRAGENHALFUUR 

Datum: 10 mei 2022 

 

Criteria mondelinge vragen: Politiek van aard (en niet technisch), over een actueel onderwerp en bondig geformuleerd 

 

 

Indiener Onderwerp Vragen 

Gertjan Kleinpaste 

(Gewoon Dordt) 

Appartementencomplex 

Volt aan de Noordendijk 

Past een bedrijf dat zich richt op bezorgmaaltijden binnen het vigerende 

bestemmingsplan? Is de eventuele vestiging van zo’n bedrijf in een 

appartementencomplex en grenzend aan een school en kinderopvang een wenselijke 

situatie? Wij zijn terughoudend t.a.v. ‘Black Stores’ in en nabij het centrum en een 

bezorgmaaltijdenbedrijf is eerder daarmee te vergelijken dan net reguliere horeca. 

Leo Stolk (VSP) 

 

Gertjan Kleinpaste 

(Gewoon Dordt) 

Kerstmarkt 

 

Stolk: In het AD van 7 mei 2022 stond het bericht, dat de kerstmarkt dit jaar niet 

doorgaat. Op welke gronden is deze beslissing genomen? Is er afstemming geweest met 

ondernemers of is er gesproken met de ondernemersvereniging POBD? Zo nee, waarom 

niet? Is er al nagedacht over een plan B? Onze ondernemers hebben de laatste jaren 

door corona al heel veel omzet moeten missen. 

 

Kleinpaste: Ik wil graag vragen aanmelden n.a.v. het bericht dat de Kerstmarkt ook dit 

jaar niet doorgaat. Ik wil onder andere van het college weten waarom hiertoe nu al is 

besloten. Of, en zo ja op welke wijze de POBD haar achterban heeft geconsulteerd (ik 

hoor dat het besluit veel winkeliers overvalt) en of het niet beter zou zijn geweest dit 

besluit te communiceren in combinatie met concrete alternatieven om 

binnenstadondernemers tegemoet te komen. Voorts wat de consequenties zijn van het 

feit dat de kerstmarkt een aantal jaren achtereen is afgelast voor het voortbestaan van 

deze traditie en de daaraan gekoppelde grote economische impuls voor de binnenstad.  

Alexander 

Kuhlmann (VVD) 

Rotonde Groene Zoom Onlangs was één van onze stadgenoten uit Oudelandshoek in één week tijd getuige van 

twee ongelukken op de rotonde Groenezoom/Hastingsweg/Chico Mendesring. Dit is een 

gevaarlijk punt voor fietsers en automobilisten. De rotonde verbindt drukke 

ontsluitingswegen, en op het fietspad kunnen fietsers van twee kanten komen.  



Bewoners vertelden mij dat het helaas regelmatig gebeurt dat fietsers te laat worden 

gezien waardoor er ongelukken en bijna-ongelukken plaatsvinden. In de schemering en 

na zonsondergang speelt dit probleem nog sterker. De Dordtse VVD wil graag dat de 

situatie op de rotonde snel verbetert, en denkt in dit verband ook aan de unaniem 

aangenomen motie ‘Veilige oversteekplaatsen’ (9 november 2021) van de Dordtse VVD 

waarin aandacht is gevraagd voor waarschuwingslichten bij oversteekplaatsen voor 

fietsers en voetgangers.  

 

Daarom de vraag: 

Is de wethouder bereid om te kijken hoe we de zichtbaarheid van fietsers op de rotonde 

kunnen vergroten door waarschuwingslichten aan te brengen in of vlak boven het 

wegdek van het fietspad die meebewegen met een naderende fietser?  

Gersom Tutupoly 

(Op Ons Eiland) 

Verkeerssituatie sportpark 

Schenkeldijk 

Op het sportpark Schenkeldijk (route naar EBOH en VV Dubbeldam) wordt veelvuldig te 

hard gereden door quads en automobilisten terwijl daar mensen lopen waar onder 

kinderen. Dit leidt tot gevaarlijke situatie ter plekke en zal tot ongelukken kunnen leiden 

met persoonlijk leed tot gevolg. Op dezelfde weg bevinden zich veel gaten in het wegdek 

wat ook tot gevaarlijke situaties kan leiden o.a. voor fietsers. 

 

Is het college zich hiervan bewust van deze gevaarlijke situaties? En hoe kunnen deze 

gevaarlijke situaties zich op de kortst mogelijke termijn worden teruggedrongen? Kan 

het college daarbij aangegeven wanneer dit probleem wordt aangepakt? 

Kitty Kruger 

(GroenLinks) 

Het Vogelnest op het 

Vogelplein 

Afgelopen week stond er in het AD een bericht over de supermarkt de Plus, die graag wil 

gaan uitbreiden naar een regio functie. Hiermee zou het aantal parkeerplaatsen vergroot 

moeten worden? Als consequentie zou het Vogelnest plaats moeten maken. Als 

suggestie werd gegeven dat zij hun intrek konden nemen in het wijkcenrum. (oude 

badhuis). Dit heeft tot aardig wat roering gezorgd bij het Vogelnest en buurtbewoners. 

Kan iemand (wethouder?) aangeven wat hier gaande is en op elk manier deze plannen / 

ideeen al enige vorm hebben gekregen? 

 

Wij allen weten dat parkeren veelal een probleem is in de wijken, maar of dit ten koste 

zou moeten gaan tav een buurtfunctie, die met name de buurt naar een hoger en 

veilger peil heeft weten te trekken is ons inziens vooralsnog niet de voorkeur. 

 


