StadsLab de Dordtse Spoorzone
Stichting DE STAD
Uitnodiging StadsLab 2: De Zwijndrechtse brug en omgeving

Na het succesvolle 1e StadsLab over de Spoorzone op 15 september jl. waarbij de
deelnemers werden geïnformeerd door de gemeente en Mecanoo Architecten over de
ontwikkelvisie voor de Dordtse Spoorzone, volgt nu een tweede StadsLab. Dit keer gaat het
specifiek in op de ideeën voor de Zwijndrechtse brug en omgeving.
U bent van harte uitgenodigd voor het 2e StadsLab over de Dordtse Spoorzone op woensdag
13 oktober in de werkplaats van BNM Motoren aan de Weeskinderendijk 4 of 5.
Met groot enthousiasme werd bij het 1e StadsLab tijdens wandelingen in kleine groepen
gekeken naar de door Mecanoo gemaakte 3D beelden die via QR-codes te zien waren.
Tijdens de wandeling werden de opmerkingen van de deelnemers verzameld en later op de
avond besproken in de grotere groep. Op deze manier worden door Stichting DE STAD
bouwstenen verzameld voor de verdere uitwerking van de plannen.
Het 1e Stadslab was een kennismaking. Bij de volgende drie werken we met werkgroepen die
op een creatieve manier tot suggesties en ideeën komen voor de verdere uitwerking van de
plannen.
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De agenda van de avond ziet er als volgt uit:
18.00 uur
Inloop met lichte maaltijd
18.30 uur
Welkomstwoord door Hendrik Jan Groeneweg, voorzitter DE STAD
18.40 uur
Introductie van het programma door Anneke van Veen, moderator
18.50 uur
Presentatie gemeente door projectleider Saskia Platenkamp
19.00 uur
Mecanoo vertelt over hun ideeën voor de Zwijndrechtse brug en omgeving
19.20 uur
Inspiratie door extern deskundige Minze Walvius, directeur Advier
19.40 uur
Start werkgroepen
21.00 uur
Terugkoppeling plenair door werkgroepen en korte reactie gemeente
21.30 uur
Afronding met vervolgens voor wie wil een drankje
Wilt u meedoen aan het 2e StadsLab over de Zwijndrechtse brug en omgeving? Graag
opgeven voor maandag 11 oktober via stadslab@groenewegvdmeijden.nl. Het
deelnemersaantal is beperkt tot 40 personen. Een coronabewijs met QR-code is vereist.
Volgende bijeenkomsten
Na het 2e StadsLab volgen nog twee StadsLabs die ingaan op andere specifieke deelprojecten
in de Spoorzone:
• 27 oktober het Maasterras
• 10 november het Stationsgebied.
Meer informatie over de ontwikkelvisie Spoorzone vindt u op www.dordrecht.nl/spoorzone
We zien u graag op 13 oktober in het 2e StadsLab. Samen maken we de stad.
Stichting DE STAD
Hendrik Jan Groeneweg, voorzitter
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