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Update aanbesteding
In de nieuwsbrief nr. 8 van juni 2021 hebben we u laten weten dat de aanbesteding ‘Vlijweide’ is 
stopgezet. De gemeente heeft voor dit project de nationale aanbestedingsprocedure gevolgd. Maar 
gelet op de waarde van de overheidsopdracht, die namelijk boven het Europese drempelbedrag 
uitkomt, had de aanbesteding Europees in de markt gezet moeten worden. We dienen ons aan de 
aanbestedingsregelgeving te houden en daarom hebben we vorig jaar de aanbesteding stopgezet. 
De ontwikkelaar die de aanbesteding had gewonnen was het niet eens met deze keuze en heeft 
daarom een rechtszaak tegen de gemeente gestart. Tijdens de eerste uitspraak in het najaar van 
2021 oordeelde de rechter dat de gemeente niet de juiste aanbestedingsprocedure heeft gevolgd 
en dat het stopzetten van de tender de juiste keuze was. De ontwikkelaar kon zich niet vinden in 
de uitspraak van de rechter en is in hoger beroep gegaan. Het hoger beroep staat pas in juni 2022 
op de planning. De verwachting is dat na de zomer de uitspraak hiervan zal volgen. Vooruitlopend 
op de uitspraak is de gemeente al wel aan het nadenken hoe zij invulling kan geven aan de nieuwe 
aanbesteding. Dit om niet onnodig nog meer tijd te verliezen.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Sinds 21 april 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk’ voor 
zes weken ter inzage op het Stadskantoor. Dit is een ander bestemmingsplan dan gebruikelijk, 
namelijk een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Onderwerpen zoals klimaatadaptatie 
worden geregeld. Weliswaar duurt het allemaal wat langer, maar we zitten tussentijds niet stil en 
hopen na de zomer definitief duidelijkheid te hebben met het zicht op een beter bestemmingsplan. 
Het huidige ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 2 juni tijdens de openingsuren van het 
Stadskantoor (Spuiboulevard 300) in de hal worden ingezien. Het plan en de bijlagen kunnen ook 
worden bekeken via www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl (onder 
vermelding van NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-2002).

Met deze digitale nieuwsbrief informeren we u over het 
woningbouwproject Vlijweide. Gemeente Dordrecht wil op deze 
locatie een unieke woonomgeving aan de stad toevoegen. In 
deze nieuwsbrief leest u een update over de aanbesteding en 
dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. 

Vlijweide

Deze nieuwsbrief wordt standaard verspreid onder de bewoners en bedrijven in het 
projectgebied. Zit u daar niet tussen, maar bent u ook geinteresseerd? Of wilt u deze 
nieuwsbrief ook graag digitaal ontvangen? Via Sonja de Keizer
(projectsecretaris) sca.de.keizer@dordrecht.nl kunt u zich aanmelden.
Kijk voor meer informatie over het project Vlijweide op www.dordrecht.nl/vlijweide

VAN AMBITIE NAAR VISIE
In 2019 hebben de 
gemeenten Dordrecht en 
Zwijndrecht samen de 
ambitie uitgesproken om 
aan de slag te gaan met 
de ontwikkeling van de 
Spoorzone. 7,5 km langs 
het spoor tussen station 
Zwijndrecht en Dordrecht 
Zuid. Voor de Dordtse 
Spoorzone is een visie 
gemaakt die laat zien hoe 
Dordrecht er in 2040 uit 
kan komen te zien. Een 
visie die draait om wonen, 
werken, leren en recreëren 
in Dordrecht. Vlakbij het 
openbaar vervoer en omringd 
door groen. Eén van de 
belangrijkste gebieden in de 
Dordtse Spoorzone is het 
Maasterras. 

STEDENBOUWKUNDIG 
MASTERPLAN
2022 is een belangrijk 

jaar voor het  Maasterras, 
waarin we van een visie 
naar  concrete plannen gaan. 
Vanaf de zomer 2022 wordt 
een stedenbouwkundig 
masterplan gemaakt. Daarin 
staat waar welke woningen 
en voorzieningen komen. Ook 
ziet u hoe de wegen komen te 
liggen, waar er geparkeerd kan 
worden en hoe de openbare 
ruimte ingericht wordt.

GESPREKKEN MET DE STAD
Het ontwikkelen van een 
mooier Dordrecht doen 
we natuurlijk met de stad 
samen. Wellicht heeft u dan 
ook meegedaan met één van 
de StadsLABS die eind 2021 
gehouden zijn. Hierin hebben 
betrokken Dordtenaren met 
elkaar de plannen voor de 
Dordtse Spoorzone besproken 
en aangegeven welke tips en 
aanvullingen zij zagen. Al deze 
ideeën zijn verwerkt in een 

boekje, die door ons gebruikt 
worden in de uitwerking van 
de plannen. Op  
www.dordrecht.nl/spoorzone 
kunt u dit boekje terugvinden.

AAN DE SLAG MET HET 
EERSTE DEELGEBIED
Eind 2024 willen we van 
start gaan in het eerste 
deelgebied. Dit is het gebied 
tussen de Weeskinderendijk 
Beneden, de woningen 
aan de Weeskinderendijk 
Oost en het spoor. De 
gemeenteraad heeft in 
februari 2022 geld beschikbaar 
gesteld om de woningen 
en bedrijventerreinen in dit 
gebied te kunnen kopen.  
Op dit moment worden 
hierover gesprekken gevoerd 
met de betrokken bewoners 
en bedrijven. De planning is 
om eind 2023 de terreinen 
leeg te hebben, zodat de 
gebouwen in 2024 gesloopt 

kunnen worden en de grond 
bouwrijp gemaakt kan 
worden. Allemaal om eind 
2024 de eerste paal in de 
grond te slaan.

WIE WERKEN AAN DIT 
PROJECT?
Voor het project Maasterras 
is een projectteam ingericht, 
met Marc Bonekamp als 
projectmanager. Wilt u in 
contact komen met Marc of 
één van de projectteamleden? 
Neem dan contact op via 
spoorzone@dordrecht.nl of 
bel met het projectsecretariaat 
Spoorzone via 14078.

PROJECT MAASTERRAS
Ontwikkelgebied aan de Maas
Een groot gebied aan de Maas, waar ruimte is voor ongeveer 
2.000 woningen, evenementen, extra groen en natuurlijk 
ook voor bedrijven. 
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Hierbij ontvangt u de eerste editie van een nieuwsbrief voor alle 
bewoners, bedrijven, gebruikers en geïnteresseerden in de projecten 
Maasterras en Dordtse Mijl. Deze nieuwsbrief zal vanaf nu ieder kwartaal 
digitaal en/of per post worden verspreid. Heeft u tips, vragen of bijdragen 
voor de volgende editie? Deze krijgen wij graag! Neem contact met ons op 
via spoorzone@dordrecht.nl


