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Programmamanager Nico van Klinken, voor velen van u een vertrouwd
gezicht, heeft afscheid genomen van het programma Westelijke
Dordtse Oever. Nico gaat namelijk vanaf januari 2020 met pensioen
Hij neemt nog geen definitief afscheid, echter wel voor de Westelijke
Dordtse Oever. Vanaf 2013 heeft Nico de verbindingen gelegd tussen
de vele verschillende projecten en daarvoor het programma Westelijke
Dordtse Oever opgezet, waarin de ontwikkeling van het hele gebied
in volle breedte is opgepakt. En met resultaat, want van wat in 2013
nog plannen waren zijn nu de meeste afgerond of volop in uitvoering.
En ook Aldo van Kleef stopt vanaf 1 januari als gebiedsmanager.
De afgelopen jaren heeft hij meegeholpen de bestaande
bedrijventerreinen sterk te verbeteren en heeft met de bedrijven
een stevige basis voor samenwerking gelegd.

Op 17 oktober jl. waren we op de eerste Dordtse Kil BusinessDag
aanwezig om u te informeren over de ontwikkelingen en de
werkzaamheden op de Westelijke Dordtse Oever. Samen met
Rijkswaterstaat was de gemeente hoofdsponsor van dit nieuwe
evenement dat georganiseerd was door Joyce Lipman van Dordtse
Kil in Business. Op de beursvloer stonden vele bedrijven die
gevestigd zijn op de Westelijke Dordtse Oever. Het was dan ook
naast informatief ook een goede bijeenkomst waarop bedrijven en
ook bewoners elkaar konden ontmoeten.
Joyce Lipman: “Ik ben er trots op dat de beursvloer met
stands totaal was uitverkocht. Ik mocht ruim 150 bezoekers
verwelkomen. Een mooie prestatie, zeker voor een eerste keer.”
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Wij maken Dordt

DECEMBER 2019

schoon, heel en veilig!

MELDINGEN OPENBARE
RUIMTE? VERTEL HET FIXI
Geeft u weleens meldingen voor de
openbare ruimte door? Dat kan nu met
het nieuwe systeem, Fixi! De Fixi app
nog niet gedownload? Download de
app zodat gemakkelijk een melding
kunt maken. Ga voor meer informatie
naar www.dordrecht.nl/wijklijn.
Wij maken Dordt …schoon, heel en veilig!

Er breekt nu echter een nieuwe fase aan waarbij de focus ligt op de
uitvoer en de uitgifte van DistriPark Dordrecht. Dat vraagt ook om een
andere invulling van het projectmanagement en gebiedsmanagement.
Het komend jaar gaat Madelon Soeteman daarmee aan de slag. Zij zal
de rollen van Nico en Aldo combineren in een functie en het nieuwe
gezicht van de Westelijke Dordtse Oever zijn. U kunt Madelon bereiken
via mm.soeteman@dordrecht.nl of 078-770 4276.

KORTE TERUGBLIK OP DE
DORDTSE KIL BUSINESSDAG

BEWONERS & ONDERNEMERS

WERK AAN DE
AANSLUITING A16/N3

INFORMATIE OVER
DE WESTELIJKE
DORDTSE OEVER
Behalve in deze nieuwsbrief vindt u op
www.westelijkedordtseoever.nl ook de
laatste informatie over de Westelijke
Dordtse Oever. U vindt daar onder andere
nieuws, nieuwsbrieven, informatie over
duurzaamheid en bereikbaarheid en
contactgegevens van het gemeentelijke
programmateam. Het nieuws over de
werkzaamheden aan de A16/N3 en voor
DistriPark Dordrecht ontvangt u via de app.

WIJ WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Het nieuwe kwart klaverblad naar de A16 is klaar!
Wethouder Rik van der Linden: “Rijkswaterstaat heeft met
Boskalis goed werk verricht. In 2018 is begonnen met de ‘knoop’
A16/N3. Er is een stuk weg ingereden, de op- en afrit is beter
geworden en een kwart klaverblad is aangelegd. Het is nog
niet helemaal klaar, maar we zien nu al echt een positieve
verandering. De bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse
Oever zijn beter bereikbaar geworden door de verbeterde
doorstroming van verkeer. Vorig jaar rond deze tijd stond men
op de N3 dagelijks in de spits vast tot ongeveer het Leerpark en
het ziekenhuis. Dat is nu wel anders.”
Rijkswaterstaat legt volgend jaar nog de parallelbaan naast
de A16 aan, waardoor het verkeer richting Breda straks net
voor de Moerdijkbrug invoegt op de A16. De doorstroming zal
daardoor naar verwachting verder verbeteren. Ook worden
nog de zuidelijke op- en afritten voor DistriPark Dordrecht bij
de Moerdijkbrug aangelegd. Volgend jaar juli zit het werk van
Rijkswaterstaat voor de aansluiting A16/N3 erop. De zuidelijke
op- en afritten kunnen pas in gebruik worden genomen als de
aansluiting op de rotonde bij DistriPark Dordrecht in oktober
2021 klaar is. Dit deel wordt door de gemeente uitgevoerd.

Voorbereidingen nieuwe op- en afrit A16 bij Moerdijkbrug

FIETSBRUG
AMSTELWIJCK
AANGEPAST
In het weekend van 13-15 december
was ‘s nachts de fietsbrug Amstelwijck
over de A16 afgesloten vanwege
werkzaamheden. Aannemer Boskalis
heeft het fietspad naar en van de brug,
aan de kant van McDonalds en het
Postillion hotel, verlegd.
Meer informatie vindt u op
www.rijkswaterstaat.nl/hindera16n3
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UITGIFTE DISTRIPARK
DORDRECHT

FEESTELIJKE VASTSTELLING
ONTWERP GROENE ZONE
WIELDRECHTSE ZEEDIJK
Op de Dankdag voor het gewas, woensdag
6 november, is met de bewoners van de
Wieldrechtse Zeedijk het ontwerp van de groene
bufferzone officieel vastgesteld. Daarvoor is met de
bewoners een klein feestelijk moment gehouden
onder aan de dijk. Ten zuiden van de woningen
aan de Wieldrechtse Zeedijk wordt er een groene
zone aangelegd. Deze zone vormt een buffer
van groen en water tussen de woningen en de
toekomstige bedrijven op bedrijventerrein DistriPark
Dordrecht, net zoals aan de noordzijde van de dijk.
De bufferzone is samen met een aantal bewoners
ontworpen en er ligt nu een prachtig ontwerp
waarin zoveel mogelijk wensen verwerkt zijn. We
verwachten in november volgend jaar de bomen en
de struiken in de grond te zetten en daarmee is de
bufferzone dan klaar.
Wethouder Sleeking heeft de bewoners een spade
en een aantal struiken geschonken die volgend jaar
in de bufferzone geplant kunnen worden. Tot die tijd
verzorgen de bewoners de struiken in hun eigen tuin.

Het gaat goed met de uitgifte. De kavels
worden in fases van west naar oost
uitgegeven. In de afgelopen periode is een
deel van de percelen voorbereid, zodat deze
in de verkoop kunnen. Deze percelen liggen
tussen de nieuwe Aquamarijnweg en het
water van de Dordtsche Kil. De eerste opties
voor de 1e fase, aan de westzijde, staan
ondertussen. En de eerste bouwvergunning
is aangevraagd. Bent u ook benieuwd wie
de nieuwe buren worden? U moet nog even
geduld hebben, de namen van de bedrijven
kunnen pas bekend worden gemaakt als de
contracten zijn getekend.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

VORDERINGEN WERKZAAMHEDEN
VAN DE GEMEENTE
Aannemer voor aanleg Aquamarijnweg bekend
Aannemer Heijmans gaat de rotonde en de Aquamarijnweg in
DistriPark Dordrecht aanleggen. Het op Dordtse Kil III gevestigde
bedrijf werkt straks wel heel dichtbij huis. Op 16 december is de
officiële overeenkomst voor een bouwteam getekend. Daarin
werken de gemeente en de aannemer nauw samen en maken
gezamenlijk een uitvoeringsplan. In de aanbieding van Heijmans
is veel aandacht geweest voor een duurzame aanleg, bijvoorbeeld
door te werken met zogenaamde blauwe diesel waardoor er
minder CO2 uitstoot is.
Rijksstraatweg en fietspad
Rondom de Rijksstraatweg zijn verschillende werkzaamheden
uitgevoerd. Zo is een deel van het fietspad al aangelegd en te
gebruiken. De basis voor de verbrede Rijksstraatweg en het
fietspad ligt er nu. Volgend jaar wordt dit afgemaakt met een
laatste asfaltlaag. Ten zuiden van de rotonde tot aan Transberg
wordt nog het fietspad aangelegd.
Voorbereidingen rotonde
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de rotonde die de nieuwe
Aquamarijnweg met de A16 verbindt, uitgevoerd. De voorbelasting
moet nog blijven liggen tot april volgend jaar. Er wordt al wel voorbereidend grond-, kabel- en leidingenwerk gedaan. In het voorjaar
wordt de voorbelasting weggehaald en begint het echte werk aan
de rotonde. Op dat moment wordt ook gestart met de Aquamarijnweg zelf, eveneens met het weghalen van de voorbelasting.
Zijwegen Aquamarijnweg
Op alle toekomstige zijwegen van de Aquamarijnweg en Beerpoldersekade ligt nu voorbelasting. Deze voorbelasting blijft tenminste tot april 2020 liggen. Daarna kan de voorbelasting weggehaald
worden en start aannemer Heijmans met de aanleg van de wegen.
Uitzetten Kadastrale grens Wieldrechtse Zeedijk
Het Kadaster gaat de precieze grens tussen de particuliere
gronden aan de Wieldrechtse Zeedijk 90 – 100 (even nummers) en
de nieuwe groene bufferzone aan de noordzijde van het nieuwe
bedrijventerrein DistriPark Dordrecht aanwijzen. Dit gebeurt in
opdracht van de gemeente Dordrecht op donderdag 19 december.
De kadastrale grens wordt aangegeven met houten piket paaltjes.
Alle bewoners hebben hierover een brief ontvangen.
Meer informatie kunt krijgen bij Alexandra Braas van het
Ingenieursbureau via telefoonnummer 078-770 28 28.

TUNNEL WIELDRECHTSE
ZEEDIJK
In februari en maart volgend jaar wordt bij
de Wieldrechtse Zeedijk de nieuwe tunnel
onder de parallelbaan van de A16 aangelegd.
Tegelijkertijd wordt ook het groot onderhoud
van de bestaande tunnel uitgevoerd. Om het
werk veilig te kunnen uitvoeren mag er geen
verkeer door de tunnel, ook geen fietsers
en voetgangers. Alle verkeer zal daarom
moeten omrijden. Over de impact voor
landbouwverkeer is nauw overleg geweest
met de Land- en Tuinbouw organisatie
(LTO). Tractoren kunnen tijdelijk over de N3
tot aan de afrit Sterrenburg rijden. Fietsers
moeten omrijden over de Rijksstraatweg en
vervolgens over de fietsviaduct (over A16).
De precieze omleidingsroutes worden in
januari gecommuniceerd.

WERKZAAMHEDEN
A16/N3 WETEN?
Check de App Westelijke Dordtse
Oever in Uitvoering
In de app vindt u informatie over de
werkzaamheden, omleidingen en de planning
van de aansluiting A16/N3 door Rijkswaterstaat
en de aanleg van het nieuwe DistriPark Dordrecht
door de gemeente. U krijgt een berichtje op uw
telefoon of tablet als er nieuwe werkzaamheden
aankomen. U vindt er ook contactinformatie en
kunt direct bellen of een bericht sturen als u
vragen of opmerkingen heeft.
De app is gratis te downloaden in de Google
Playstore en de App Store.
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