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Proces tot nu toe

Gebiedsvisie:
• 10 mei 2016: Ontwikkelvisie Spuiboulevard vastgesteld
• 26 september 2017: conceptgebiedsvisie ter informatie naar raad
• 2018: diverse Spuisafari’s
• 18 december 2018: Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. vastgesteld
• 29 september 2021: presentatie Crownpoint/beeldkwaliteit

Verkeersstructuurplan:
• 2018: diverse Spuisafari’s
• 19 juni 2019: presentatie contouren VSP cie. Grote Projecten
• 1 oktober 2019: Stadslab
• 15 & 16 oktober 2019: inloopbijeenkomsten voor bewoners en 

ondernemers van DOV/POBD
• 15 april 2020: raad stelt VSP vast







Proces tot nu toe

Schetsontwerp Spuiboulevard:
• 2020: opstellen concept-schetsontwerp Spuiboulevard
• 8 & 9 december 2020: Spuiboulevard brede informatiedag voor

omwonenden en ondernemers

Deelgebied Burgemeester de Raadtsingel:
• 6 juli 2022: wandeling door deelgebied met ca. 30 omwonenden

met Stedenbouw en Verkeer

Gebiedsmarkt Spuiboulevard:
• 1 oktober 2022: gebiedsbrede informatiemarkt met ca. 500 à 600 

bezoekers



Dit sfeerbeeld is een illustratie van 
een mogelijke uitwerking

Stedenbouwkundig raamwerk  
en beeldkwaliteitplan  
Spuiboulevard West

22 november 2022Presentatie Gemeenteraad Daan Zandbelt





Jaren ’60 
Nieuwe maat en schaal  
voor een op de auto gerichte kantoorboulevard 



Binnenstedelijk 
woonmilieu



Op loopafstand 
van winkels en 
cultuur 



Karakteristieken  
van Dordtse 
hoven in de 19e  
eeuwse schil 









Contrast  
kantoren  
en omgeving



Nieuwe 
buurt in  
een  
historische 
context



1.  
Levendig en 
aantrekkelijk stuk 
stad 

1. Levendig en 
aantrekkelijk 
stuk stad  

2.Eigentijds en in 
aansluiting op 
de omgeving  

3.Een samen-
hangende 
woonbuurt   

4.Duurzaam, 
biodivers en 
klimaatadaptief

Leidmotieven 
beeldkwaliteit



Dit sfeerbeeld is een illustratie van 
een mogelijke uitwerking



Plankaart stedenbouwkundig raamwerk





Spuihavengarage met binnenhof





Spuihavengarage



Crownpointlocatie























Dit sfeerbeeld is een illustratie van 
een mogelijke uitwerking



Hoe wordt uw raad verder betrokken?

Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan:
• Geldt na vaststelling door uw raad als kader voor Welstand en 

vergunningverlening

Verkeersstructuurplan & Ontwerp Spuiboulevard:
• Wordt nader uitgewerkt in uitvoeringsprogramma
• Aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet Q2 2023
• Diverse momenten raadsconsultatie / raadsbesluiten
• Spuihavengarage: raadsbesluiten kredietaanvragen (verdere

voorbereiding en uitvoering)

CrownPoint:
• Vergunningaanvraag medio 2023 (geen verdere betrokkenheid raad)

Stadskantoor / Hellingen:
• Raadsconsultatie en – besluiten over bestemmingsplan en 

tenderstukken



Gestelde vragen:

• Wat zijn de effecten van de herontwikkeling op bestaande bomen
en bomenbalans?

• Welke Dordtse signatuur wordt van architecten verlangd?
• Waarom wijken de woningbouwverhoudingen af van de 30% sociale

huur (coalitieakkoord)?



Vragen?
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