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Met deze 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 dat de aanbesteding is 
stopgezet. De bestemmingsplanprocedure loopt 
wel gewoon door. Daarnaast geeft de nieuwsbrief 
een update over Tussentij en de scouting.

Aanbesteding ‘Vlijweide’ stopgezet 
De gemeente heeft een nationale 
aanbestedingsprocedure gevolgd. Gelet op de 
waarde van deze overheidsopdracht, die namelijk 
boven het Europese drempelbedrag uitkomt, dient 
de aanbesteding Europees in de markt te worden 
gezet. Dit is de reden geweest dat de gemeente 
de procedure heeft stopgezet, omdat zij zich aan 
de aanbestedingsregelgeving dient te houden. De 
gemeente beraadt zich op dit moment hoe zij de 
aanbestedingsprocedure alsnog Europees in de markt 
kan zetten. Het project is dus nog niet gegund. De 
bestemmingsplanprocedure loopt wel gewoon door. We 
houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Nieuws van de scouting
Scouting Johan & Cornelis de Witt is druk bezig met 
de voorbereidingen van de bouw van een nieuw 
clubgebouw aan de Baden Powelllaan. Er komt heel 
wat kijken bij het bouwen van een nieuw gebouw; 
iets wat uiteraard geen standaard activiteit is voor 
een scoutingvereniging. Naast het afstemmen van 
de plannen met leveranciers (bouwbedrijven) en 
grondbedrijven t.b.v. offertes worden ook al de plannen 

zie volgende bladzijde



in natura voor hen kunnen betekenen. Meer informatie is te 
vinden op: www.steunscouting.nl/project/nieuw-clubhuis-
scouting-jcw

Nieuws van Tussentij
De winter is achter de rug. Het was gezellig knus in de 
huisjes en in het midden van het terrein stond een grote 
duurzame houten kerstboom met lampjes. Eén dag zaten 
we zonder water door een bevroren leiding maar dat was 
gelukkig snel weer opgelost. Nu de zomer er aankomt is 
Tussentij druk bezig met het klaarmaken van het terrein 
voor het nieuwe seizoen. De moestuinbakken zijn gereed 
en de eerste plantjes worden opgekweekt. We hopen 
komend seizoen weer leuke buurtactiviteiten en open 
dagen te organiseren. Wilt u op de hoogte blijven van alle 
activiteiten van Tussentij? Kijk dan op de Facebookpagina 
www.facebook.com/tussentij.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project Vlijweide
op www.dordrecht.nl onder ‘Onze stad > Projecten > 
Nieuwbouw > Vlijweide’. 

uitgewerkt met de infra-bedrijven (Stedin, Evides, gemeente) en andere betrokkenen. 
Daarnaast zijn de Scouts ook een Crowdfunding campagne gestart om geld op te 
halen t.b.v. de financiering. Ze zijn nog altijd hard op zoek naar extra sponsoren 
(particulieren en bedrijven) die een financiële bijdrage kunnen leveren of wellicht iets 

Contactpersoon
Heeft u na het lezen 
van deze nieuwsbrief 
nog vragen of wilt u 
meer informatie? Neem 
dan contact op met 
mevrouw Sonja de Keizer 
(projectsecretaris) via
sca.de.keizer@dordrecht.nl 
of mevrouw 
Femke Bruinsma 
(communicatieadviseur) 
via fa.bruinsma2@
dordrecht.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u als eerste op de 
hoogte blijven van de 
ontwikkelen? Meld
u dan aan voor de digitale
nieuwsbrief door te mailen
naar Sonja de Keizer
(projectsecretaris) via
sca.de.keizer@dordrecht.nl


