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Dit is een nieuwsbrief voor bewoners op de Westelijke Dordtse Oever.
Hiermee informeert de gemeente de bewoners van Wieldrecht, het Schotman-terrein, de Wieldrechtse Zeedijk/Tweede Tol, de Rijksstraatweg en
Willemsdorp over de ontwikkelingen in hun omgeving.

BESTEMMINGSPLANNEN
DORDTSE KIL IV EN A16/N3

VOORBEREIDINGEN VOOR DE
VERBETERING VAN
AANSLUITING A16/N3

De Raad van State heeft zich op 22 maart
jl. gebogen over de bestemmingsplannen

Half 2018 starten de werkzaamheden voor

Dordtse Kil IV en de aansluiting A16/N3.

het verbeteren van de aansluiting A16/N3

Tijdens de hoorzitting kregen de bezwaar-

en duren tot half 2020. In voorbereiding

makers de gelegenheid hun bezwaar toe te

hierop heeft Rijkswaterstaat de bomen en

lichten en stelde de raad hen en de ge-

struiken weggehaald bij de westelijke afrit

meente en Rijkwaterstaat verduidelijkende

(bij McDonalds) en de oprit naar de A16

vragen.

richting Breda. Dit was nu al nodig omdat
bomenkap alleen in een winterperiode mag

Uitspraak Raad van State

gebeuren.

De Raad van State heeft nog geen uitspraak
gedaan. Naar verwachting gebeurt dit me-

Rijkswaterstaat heeft alleen de bomen en

dio juni. Bij een positief besluit zal de ge-

struiken verwijderd die echt voor de start

meente starten met de ontwikkeling van

van de werkzaamheden weg moeten zijn.

Dordtse Kil IV en staat niets meer de aan-

Alle andere beplanting haalt de aannemer

pak van de aansluiting A16/N3 in de weg.

op een later moment weg. Voor alle wegge-

------------------------------

haalde bomen en struiken wordt nieuw
groen geplant, zoveel mogelijk binnen de
Westelijke Dordtse Oever, maar in ieder geval op het Eiland van Dordrecht.
------------------------------
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VERTEGENWOORDIGERS
GEZOCHT VOOR
BEWONERSOVERLEG

STADSLANDBOUWKAS WEER OPEN
Na de brand in de Stadslandbouwkas op de
Westelijke Dordtse Oever, is de kas nu weer

Op de Westelijke Dordtse Oever vinden allerlei ontwikkelingen plaats. Wanneer
straks de bestemmingsplannen definitief
zijn starten de voorbereidingen voor

opgebouwd. RTV Dordrecht gaf er in de uitzending van 8 mei aandacht aan.
www.rtvdordrecht.nl kijk op Uitzending gemist.

Dordtse Kil IV en de werkzaamheden voor
de aansluiting A16/N3 en aanliggende we-

Duurzame, groene plek

gen. Daarvan zult u als bewoner waar-

In stadslandbouwkas "De Oude Beer" worden

schijnlijk wel het een en ander merken. En

groenten en kruiden op een natuurlijke ma-

natuurlijk willen wij, behalve de bedrijven,

nier gekweekt voor andere tuinders, lokale

ook de bewoners op de Westelijke Dordtse

cateraars en huishoudens. Een deel van de

Oever op de hoogte houden van ontwikke-

opbrengst wordt gedoneerd aan Dordtse

lingen in het gebied.

maatschappelijke organisaties, zoals de
Voedselbank.

Weten wat er speelt

------------------------------

Wij willen u zo goed mogelijk informeren,
zodat u weet wat u kunt verwachten en wat
u eventueel kunt doen. Maar we willen ook
graag van u weten wat er speelt in uw di-

30.000 ZONNEPANELEN OP
BEDRIJFSDAKEN

recte omgeving. Daarvoor wordt vier keer

De gemeente Dordrecht en 30 lokale onder-

per jaar een overleg met de bewoners van

nemers hebben subsidie gekregen voor het

de hele Westelijke Dordtse Oever georgani-

plaatsen van 57.000 zonnepanelen. Ruim

seerd.

30.000 panelen komen op daken van bedrijven op de Westelijke Dordtse Oever te lig-

Meldt u aan

gen. Samen zijn de panelen goed voor een

Wij zijn op zoek naar mensen die als verte-

vermogen van maar liefst 17 megawatt,

genwoordiger willen optreden voor de be-

vergelijkbaar met het energieverbruik van

woners van Wieldrecht, het Schotman-ter-

zo'n 4.700 huishoudens De zonnepanelen

rein, de Wieldrechtse Zeedijk/Tweede Tol,

worden eind dit jaar geplaatst.

de Rijksstraatweg en Willemsdorp. U kunt
zich aanmelden bij projectsecretariaat te-

Zonnepanelen op particuliere daken

lefoonnummer 078-770 4292 of mail

Wilt u ook meehelpen aan een duurzaam

pe.de.deugd@dordrecht.nl

Dordrecht door gebruik te maken van zon-

-----------------------------

nepanelen op uw dak? Op de www.greenhome.nl vindt u uitgebreide informatie.
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Hebt u zelf geen geschikt dak, dan kunt u
ook meedoen aan "Zon op andermans dak".
U maakt dan gebruik van zonnepanelen op
een dak in de buurt en profiteert van een
belastingvoordeel. Dordrecht organiseert
Drechtse Stromen dit. Meer informatie op
www.drechtsestromen.net/zon
------------------------------

SCHOON HEEL EN VEILIG

VRACHTWAGENPARKEREN
Uit de omgeving kreeg de gemeente steeds
meer klachten over overlast van verkeerd
geparkeerde vrachtwagens. Parkeren van
vrachtwagens moet gebeuren op eigen terrein of op de speciale vrachtwagenparkeerplaatsen. De afgelopen maanden heeft de
gemeente met flyers, stickers en extra aandacht van Handhaving de vrachtwagenchauffeurs en ondernemers erop gewezen

BEDRIJVENTERREIN

dat er na 1 april strenger gehandhaafd

Het grootste deel van de bedrijven (90%) op

wordt op verkeerd parkeren en het gebruik

de Westelijke Dordtse Oever werkt onder-

van het openbaar gebied. Inmiddels is er

tussen samen in zogenaamde bedrijvenin-

gestart met het strenger toezien op over-

vesteringszone (BIZ) aan de beveiliging en

tredingen. De kans op een bekeuring is

verbetering van de kwaliteit van de ver-

daarmee behoorlijk toegenomen.

schillende bedrijventerreinen. Nog niet zo

------------------------------

heel lang geleden was dit slechts 30%. Alle
ondernemers betalen mee en de gemeente

HERPLANT BOMEN VOOR

in de vorm van een subsidie. In de bedrij-

VLEERMUIZENROUTE

veninvesteringszone Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West, Louterbloemen/Duivelseiland en Krabbepolder/Zeehavengebied
(Zuid) zijn zij samen aan de slag met het
verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, onderhoud, brandveiligheid en bereikbaarheid. Op de Handelskade
is de vierde bedrijveninvesteringszone nog
in oprichting. Het verbeteren van de omgeving is niet alleen goed voor de bedrijven,
maar vergroot ook de aantrekkelijkheid van
de hele Westelijke Dordtse Oever.

Tussen de Rijkstraatweg en de A16, ten
noorden van Transberg, zijn in een halve
cirkel bomen geplant. Deze bomen zijn bedoeld als alternatieve route voor vleermuizen. De bomen langs de Rijksstraatweg –ter
hoogte van de geplande rotonde- worden
namelijk gekapt om de aanleg van de rotonde op het nog te ontwikkelen Dordtse Kil
IV, mogelijk te maken. Daardoor zou er een
onderbreking van de vliegroute van de
vleermuizen ontstaan. Door nu alvast
nieuwe bomen te planten, is er straks, wanneer de bomen gekapt worden een ''alternatieve route''.
------------------------------
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VRAGEN? U KUNT TERECHT BIJ:
Aldo van Kleef is gebiedsmanager van de
Westelijke Dordtse Oever. Ondernemers en
bewoners kunnen bij hem terecht met vragen, opmerkingen, zorgen, tips e.d.
Aldo is te bereiken per mail
a.van.kleef@dordrecht.nl
U kunt ook terecht bij het projectsecretariaat. Ivana Stuurman en Petra de Deugd zijn
te bereiken op 078-770 4890 en 078-770
4292 of per mail i.stuurman@dordrecht.nl
en pe.de.deugd@dordrecht.nl
------------------------------

MEER INFORMATIE OVER DE
WESTELIJKE DORDTSE OEVER
Op www.dordrecht.nl/wdo vindt u de laatste informatie over de Westelijke Dordtse
Oever. U vindt daar onder andere nieuws,
nieuwsbrieven, informatie over bestemmingsplannen, duurzaamheid en bereikbaarheid en contactgegevens van het programmateam Westelijke Dordtse Oever. |||
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