
Programma pers- en raadsexcursie Stadspark XXL in de Dordwijkzone

Wanneer: dinsdag 11 oktober, 16.00 tot 18.00 uur 
Waar: op 3 locaties in het toekomstig Stadspark XXL in de Dordwijkzone.  Op elke locatie krijgen de 
pers en de raadsleden een deel van 'het verhaal' te horen.

Locatie 1: Sportpark Schenkeldijk
Start om 16:00 uur
(Ontvangst met koffie/thee vanaf 15.45 uur)
Karin ontvang de raad en de pers met korte introductie (Locatie: VV Dubbeldam) 
Sprekers: Sjors Koole en Astrid Engelhard (vervangt Sjoerd-Dirk Fiaschi)
Inhoud: bewegen en natuur (wat is er al en hoe kan het worden) 
Sjors zoemt in op thema bewegen, de mogelijkheden die het nieuwe park gaat bieden, en licht 
ruimtelijke ontwikkelingen toe. Astrid zoemt in op de natuurwaarden van het gebied, de versteviging 
van biodiversiteit en de kans voor flora en fauna. Ook wijzen op het vleermuizenscherm dat hier is 
neergezet en waarom. (zorg voor de natuur terwijl we aan het werk zijn)

16.30 uur vertrek per fiets naar locatie 2

Locatie 2: Overkamppark
16:45 uur
Karin van den Berg en Edwin van Son 
Inhoud: de visie/ de droom van een Stadspark XXL, de brede doorkijk naar de toekomst
Presentatie van de visie met de ambities met grote overzichtskaart op foamboard.  

17.15 uur vertrek per fiets naar locatie 3

Locatie 3: Reewegpark 
17:30 uur 
In het hart van het park (Koffie/thee/sanitair mogelijk bij Vereniging Emma)
Inhoud: wat is / gebeurt er al? En wat wil de stad? 
Sprekers: Karin en wethouders Burggraaf en de Jonge
Vertellen over wat er hier al gebeurt aan de ontwikkeling van het stadspark.
Wethouders lichten ambities college/van de stad toe. Ook klimaatdoelstellingen.
Benadrukken dat het een park wordt voor en door de Dordtenaren: participatie. 
Wethouders nodigen iedereen uit om zijn/haar wensen te laten weten. (Daarbij het voorbehoud van 
het Sinterklaasprincipe: niet alle wensen van het lijstje gehonoreerd kunnen worden maar we gaan 
zo veel mogelijk de wensen van de stad meenemen in de ontwikkeling van het park.) 
Wensen kunnen worden gehangen in de wensboom. Letterlijk en digitaal (via de website 
www.stadsparkdordrecht.nl). 
Op de locatie staat een echte boom. Wethouders nodigen de raadsleden en de pers uit om als eerste 
hun wensen voor het stadspark op een kaartje te schrijven en in de wensboom te hangen. 
Daarna verhuist de wensenboom voor 6 weken naar de hal van het stadskantoor. Inwoners kunnen 
vanaf dan hun wensen ook (en vooral) digitaal 'in de boom' hangen via de website 
www.stadsparkdordrecht.nl.  

Einde 18.00 uur

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stadsparkdordrecht.nl%2F&data=05%7C01%7CK.de.Graaf@dordrecht.nl%7C55aa5825d15349d020b008da963b8dea%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637987479798997595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kVpQLEJeFbQIJnzcH8gZjcfTBC9OYVfgbVW%2F%2FaBsg2s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stadsparkdordrecht.nl%2F&data=05%7C01%7CK.de.Graaf@dordrecht.nl%7C55aa5825d15349d020b008da963b8dea%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637987479798841378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oGlk1uNWPIFP%2B9AQoAQt44UflwUNuSvqVbDXIc1R5lI%3D&reserved=0
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