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Openbare bekendmakingen

Als inwoner van Dordrecht kunt u ook 
naar de bijeenkomst over evenementen 
komen in schouwburg Kunstmin. Die is 
op donderdagavond 12 januari van 19.00 
tot 21.30 uur. U kunt zich hiervoor aan-
melden via evenementen@dordrecht.nl. 
U ontvangt een bevestiging.

Goedkope zorgverzekering voor Dordtenaren

Met de Gemeentepolis Drechtsteden 
sluit u een complete ziektekostenverze-
kering af die veel kosten vergoedt. Ook 
kunt u uw eigen risico meeverzekeren. 
De gemeente betaalt mee aan uw zorg-
premie en de zorgverzekeraar VGZ geeft 
extra korting.

U mag deze zorgverzekering afsluiten 
als u in Dordrecht woont en als het in-
komen van uw huishouden niet meer is 
dan € 2.465,70 bruto per maand. In dit 
bedrag telt u vakantiegeld van 8% mee. 
U vindt het bruto maandinkomen op uw 
salarisstrook of op de inkomensspecifi-
catie van uw uitkering. Ook studenten 
kunnen deze zorgverzekering afsluiten.

Kies uw pakket voor de zorgverzekering 
op de website: www.gezondverzekerd.nl.  
Aanmelden kan tot en met 31 december 
2022. Meer informatie over de Gemeen-
tepolis Drechtsteden vindt u op: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd.

Inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten kunnen een zorgverzekering afsluiten via de Sociale Dienst 
Drechtsteden. Zij noemen dit ook wel de Gemeentepolis Drechtsteden.

Kennismaken met onze nieuwe 
stadsdichter Swendeline Ersilia? 
Kom dan aanstaande vrijdagavond 
23 december naar de tuin van het 
Dordrechts museum. Om 20.00 en 
21.00 uur draagt Swendeline een 
gedicht voor dat past bij de sfeer 
van de Dordtse Decemberdagen. 
Dat wordt dubbel genieten: van 
het eerste openbare optreden van 
Swendeline én van de sfeervolle 
lichtjes in de stad.

Ambassadeur van de stad
Dichter en spoken word-artiest 
Swendeline Ersilia is sinds 15 novem-
ber stadsdichter van Dordrecht. De rol 
van de stadsdichter is om woorden te 
geven aan belangrijke gebeurtenissen 
in de stad en gevoelens daarover. Haar 
gedichten kunnen worden voorgelezen 
bij officiële momenten. Zoals huldi-
gingen, manifestaties en openingen. 
Swendeline Ersilia nam het stokje over 
van Juno Rissema. Ze is aangesteld voor 
twee jaar.

Stadsdichter Swendeline Ersilia

Nieuwe stadsdichter 
draagt voor in museumtuin

Heeft u de enquête over evenementen al ingevuld?

Dordrecht is een echte evenementenstad en dat willen we graag blijven. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de toe-
komst iedereen kan genieten van evenementen? Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Daarom herinneren wij u aan 
onze enquête over evenementen. U vindt hem via de QR-code bij dit bericht. De vragenlijst invullen kan nog tot 31 
december. Heeft u al meegedaan? Dan danken wij u hartelijk.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten tot het:
 
- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op de 
Toulonselaan ter hoogte van huisnum-
mer 4; 
- Opheffen van een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats op het Van 
Ravesteyn-erf ter hoogte van huisnum-
mer 50;  
- Aanwijzen van een parkeervak ten be-
hoeve van het opladen van elektrische 
auto’s op de Minnaertweg ter hoogte 
van huisnummer 88  (direct naast de 
reeds aanwezige laadpaal); 
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische auto’s op de Gorterstraat ter 
hoogte van huisnummer 23;
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche auto’s op de Cornelis Trompweg 
ter hoogte van huisnummer 166; 
- Aanwijzen van een parkeerplaats ten 
behoeve van het opladen van elektri-

sche auto’s op de Abeelstraat ter hoog-
te van de zijgevel van Lariksstraat 27; 
- Aanwijzen van het noordelijke gedeel-
te van de Laan van Braets als (brom)
fietspad; 
- Aanwijzen van de straten in de wijk 
Wilgenwende als 30km/uur-zone. 

Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten 
staat op www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad, rubriek verkeersbe-
sluit of –mededeling. Als u het niet eens 
bent met dit besluit, kunt u binnen zes 
weken na dagtekening ervan schriftelijk 
bezwaar maken bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen. U dient 
uw bezwaarschrift te richten aan: 
Het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de 
Algemene wet bestuursrecht moet 
het bezwaarschrift ondertekend zijn. 
Verder moet het ten minste bevat-
ten: uw naam en adres, de datum, de 

omschrijving van het besluit waartegen 
u bezwaar maakt en de reden van uw 
bezwaar. Vermeld ook het telefoon-
nummer waarop u overdag te bereiken 
bent.

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift 
houdt de werking van het besluit niet 
tegen. In spoedeisende gevallen kunt 
u de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Adres: 
postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
U kunt het verzoekschrift ook digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van een verzoek 
om voorlopige voorziening brengt de 
Rechtbank een bedrag aan griffierecht 
in rekening.

Verkeer

Vaststelling aanpassing Beleids-
regels eenmalige energietoeslag 
Drechtsteden

Het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal 
heeft op 12 december 2022 de ‘Beleids-
regels eenmalige energietoeslag Drecht-
steden’ met terugwerkende kracht per 
11 april 2022 vastgesteld. Hiermee wordt 
de eerdere versie van de beleidsregels, 
vastgesteld op 21 maart 2022, vervan-
gen. Met de energietoeslag worden 
huishoudens met een laag inkomen 
financieel ondersteund vanwege de stij-
ging van de energieprijzen. De belang-
rijkste wijzigingen van de beleidsregels 
zijn een verhoging van de energietoeslag 
met € 300 of € 500 en een verlenging 
van de aanvraagperiode van 1 november 
2022 naar 1 januari 2023. 

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan 
op de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden www.socialedienstdrecht-
steden.nl.

Vaststelling tijdelijk addendum op de 
Beleidsregels minimabeleid Drecht-
steden vanwege de energiecrisis

Het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal 
heeft op 14 november 2022, in verband de 
energiecrisis, een tijdelijk addendum op 
de Beleidsregels minimabeleid Drechtste-
den vastgesteld. Deze tijdelijke beleids-
regels bepalen onder welke voorwaarden 
inwoners een beroep kunnen doen op 
individuele bijzondere bijstand voor hun 
verhoogde energiekosten. De bijzondere 
bijstand kan worden verstrekt op basis 
van de jaarafrekening en na aftrek van de 
ontvangen energietoeslag, de landelijke 
energiecompensatie en de gebruikelijke 
energiekosten volgens het Nibud. De 
vermogenstoets is beperkt tot de direct 
beschikbare geldmiddelen. De beleidsre-
gels gelden tot en met 31 december 2023. 

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op 
de website van de Sociale Dienst Drecht-
steden www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Energietoeslag Minimabeleid
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Naam  Geboren Datum uitschrijving

Benner, AHC 09-06-1979 11-10-2022

de Bruin, KP 10-07-1947 14-09-2022

Buijtenhek, G 08-09-1947 05-10-2022

Burghout, AGN 27-01-1994 28-09-2022

Costică, IN 15-12-1998 08-11-2022

Duţă, NL 07-04-1995 07-09-2022

Jedenkutė, S 04-04-1996 09-11-2022

Komjathi, M 08-07-2002 25-10-2022

Lopes de Almeida, DL 10-02-1970 05-10-2022

Uziela, V 15-04-1992 09-11-2022

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is 
bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend

De registratie als inwoner van Neder-
land is hiermee beëindigd. De gemeen-
te heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen, zoals belasting-
dienst, uitkeringsinstanties, pensi-
oenfondsen en zorgverzekeraars. Deze 
wijziging heeft gevolgen voor voorzie-
ningen zoals toeslagen, uitkeringen, 
zorgverzekering, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het 
niet eens met dit besluit? Stuur dan 
een bezwaarschrift naar het college van 
burgemeester en wethouders. Dit doet 
u binnen zes weken na de dag van deze 
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 8, 3300 AA 
Dordrecht. Uw bezwaarschrift is alleen 
geldig als u de volgende gegevens 
vermeldt: uw naam en adres; een 
duidelijke omschrijving van het besluit 
waartegen u bezwaar maakt.

Basisregistratie Personen (BRP)

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP) 

Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben besloten de adresgegevens te 
wijzigen van:

Redactie Afdeling Communicatie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, 

e-mail: gemeentenieuws@dordrecht.nl

Colofon

Opvang vluchtelingen

Publicatie verlenging gedoogbesluit 
tijdelijke opvang vluchtelingen 
Lange Wantijkade 

Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Dordrecht;
gelet op het voorstel ‘Gedoogbesluit tij-
delijke crisisnoodopvang vluchtelingen 
Lange Wantijkade’;
gelet op:
• de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) 
• bijlage II artikel 4 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor)
• artikel 4 lid 2 onder b van de 
Participatie- en inspraakverordening 
Dordrecht;

BESLUIT:
1. te gedogen dat, in strijd met het ter 
plaatse geldende bestemmingplan 
Stadswerven, de hotelboot aan de 
Lange Wantijkade-Touwslagersstraat 
tijdelijk als noodopvanglocatie wordt 
gebruikt;

2. te gedogen dat, in strijd met de 
Havenverordening (artikel 4.2 (Verbod 
gebruik generator, hoofd- en hulp-
motor)), gebruik zal worden gemaakt 
van generatoren voor het voorzien van 
stroom;

3. te gedogen dat, in strijd met de Ha-
venverordening (artikel 11.4 (Verbod om 
zonder een vergunning met een varend 
woonschip ligplaats te nemen)) de ho-
telboot gebruik maakt van de ligplaats;
aan dit gedoogbesluit de hierna volgen-
de voorwaarden te verbinden::
1. Artikel 1 van dit gedoogbesluit heeft 
betrekking op de hotelboot, gelegen aan 
de Lange Wantijkade/Touwslagersstraat 
te Dordrecht, kadastraal bekend DDT00, 
sectie I, nummer 2331.
2. Artikel 2 van dit gedoogbesluit heeft 
betrekking op het derde, buitenste, 
schip dat aan de Lange Wantijkade/
Touwslagersstraat afmeert. Voor het 
eerste en het tweede schip dat aan de 
Lange Wantijkade/Touwslagersstraat 
afmeert geldt onverkort het generator-
verbod.
3. Dit gedoogbesluit geldt, gerekend 
vanaf de datum van bekendmaking, tot 
01-04-2023 en vervalt na het verstrijken 
van deze termijn van rechtswege.
4. Na het verstrijken van de termijn 
van dit gedoogbesluit, wordt door de 
gemeente het strijdige gebruik van de 
opvanglocatie met onmiddellijke ingang 
gestaakt en de voorzieningen die daarin 
zijn aangebracht ten behoeve van de 
opvang, indien nodig, direct en perma-
nent verwijderd. Dit is slechts anders 
indien het college van burgemeester 

en wethouders ten behoeve van een 
voortgezet gebruik van de opvanglocatie 
als tijdelijke noodopvanglocatie een 
(tijdelijke) omgevingsvergunning heeft 
verleend.
5. De opvanglocatie dient uiterlijk ten 
tijde van de feitelijke ingebruikname ten 
behoeve van de opvang van vluchtelin-
gen te voldoen aan alle eisen van het 
Bouwbesluit 2012, met name op het 
gebied van gezondheid, constructieve 
veiligheid, brandveiligheid en overige 
veiligheidsaspecten.
6. De opvanglocatie dient te voldoen 
aan de voorschriften die gelden voor de 
scheepvaart conform de Binnenvaart-
wet. De opvanglocatie dient te voldoen 
aan de voorwaarden genoemd in de 
vooraankondiging last onder dwangsom 
van 2 december 2022 zoals opgelegd 
door Inspectie Leefomgeving en Trans-
port en de daarop volgende last onder 
dwangsom.
7. Alle risico’s, van welke aard en in 
welke omvang dan ook, van het gebruik 
en inrichting van de opvanglocatie als 
tijdelijke noodopvanglocatie, liggen bij 
de gemeente Dordrecht. Het college 
van burgemeester en wethouders 
behoudt zich alle rechten voor om dit 
gedoogbesluit op enig moment, indien 
de omstandigheden naar zijn oordeel 
hierom vragen, in te trekken.

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 15 december 2022 een 
standplaatsvergunning verleend:

- het verkopen van voedingsartikelen 
(vis en vis producten) in de periode: elke 
vrijdag in het gehele jaar 2023, tussen 
08:00 uur en 18:00 uur. Op de stand-
plaats Pear Buck-erf te Dordrecht.
 
Ingevolge het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden die het hiermee niet eens 

zijn, hiertegen binnen zes weken na de 
datum van vergunningverlening bij het 
college een bezwaarschrift indienen. 
Het adres is: Postbus 8, 3300 AA Dor-
drecht. Overeenkomstig de wet moet 
het bezwaarschrift zijn ondertekend en 
bevat het tenminste de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waar-
tegen het is gericht en de gronden van 
het bezwaar.

Ontwerpwijzigingsplan ‘’s-Graven-
deelsedijk 175’ ter inzage

Overeenkomstig artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens 
de openingsuren het ontwerpwijzi-
gingsplan ‘’s-Gravendeelsedijk 175 (NL.
IMRO.0505.WP177Sgravddijk175-2001) 
met bijbehorende stukken met ingang 
van 22 december 2022 gedurende zes 
weken voor iedereen ter inzage in de hal 
van het Stadskan¬toor, Spuiboulevard 
300 te Dordrecht. Het wijzigingsplan is 
tevens in te zien via de website www.
dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen.
Het plan kan ook worden ingezien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder het 
bovenvermelde planidentificatienum-
mer.

Het wijzigingsplan voorziet in de 
herverdeling van geluidruimte in het 
gebied rond de Wilhelminahaven, zodat 
het daar gevestigde overslagbedrijf voor 

bulkgoederen, containers, stukgoederen 
en breakbulk de bestaande terminal kan 
optimaliseren. De geluidzone (en dus 
de belasting op omliggende woningen) 
wordt hierdoor ten opzichte van de mo-
gelijkheden uit het geldende bestem-
mingsplan niet vergroot. 

Een ieder kan gedurende de termijn 
van terinzagelegging (t/m 2 februari 
2023) bij de gemeenteraad zienswij-
zen omtrent het ontwerp naar voren 
brengen (adres: Gemeenteraad van Dor-
drecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht). 
Deze zienswijzen dienen bij voorkeur 
schriftelijk te worden ingediend onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpwij-
zigingsplan ‘’s-Gravendeelsedijk 175’
Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur ui-
terlijk 23 januari 2022 een telefonische 
afspraak te worden gemaakt, telefoon 
(078) 770 48 99.

Standplaatsvergunning

Ruimtelijke ordening

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsproce-
dure 

Verleende omgevingsvergunnin-
gen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend: 

Activiteit: Bouw -aanleggen, 
planologische weg aanleggen of 
veranderen, Uitweg maken, heb-
ben of veranderen 
Voor:  De omgevingsvergunning gaat 
over het ontwikkelen van een batterij-
project. 
Locatie: Kerkeplaat voorgenomen 
huisnr. 4T, kadastraal perceel Dor-
drecht I 3085
Besluitdatum: 9 december 2022

Activiteit: Bouw 
Voor:  het bouwen van een balkon aan 
de achtergevel van de woning op de 1e 
verdieping
Locatie: Eemsteynstraat 27
Besluitdatum: 9 december 2022

Activiteit: Bouw, Planologisch 
afwijken 
Voor: het gebruiken van het pand als 
Horeca 1.
Locatie: Voorstraat 257
Besluitdatum: 9 december 2022

Activiteit: Bouw, Veranderen ge-
meentelijk Monument
Voor:  het veranderen van een 
gemeentelijke monument en het 
plaatsen van de zonnepanelen op het 
hellend dak van de tussenwoning
Locatie: Riedijk 106
Besluitdatum: 9 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het vervangen en vergroten van 
de garage
Locatie: Dubbelsteynlaan Oost 203
Besluitdatum: 9 december 2022

Activiteit: Veranderen Rijksmonu-
ment
Voor: het renoveren van de daken van 
het van het monument
Locatie: Nieuwe Haven 46
Besluitdatum: 12 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een door-
braak in de wand van de keuken
Locatie: Singel 228
Besluitdatum: 15 december 2022

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een tijdelijke 
unit naast en achter een bestaande 
woning
Locatie: Wega 22
Besluitdatum: 14 december 2022

Inzage  
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op te vragen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan 
de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. 
Voor informatie over het opvragen van 
de stukken kunt u bellen naar (078) 
770 85 85

Bezwaar  
Tegen bovenstaande besluiten kan een 
belanghebbende op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzending aan de aanvrager 
een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-

houders van de gemeente Dordrecht, 
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een 
bezwaarschrift schorst niet de werking 
van het besluit waartegen het is 
gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk 
voorschrift anders is bepaald. 
Een verzoek om schorsing van het 
bestreden besluit kunt u indienen bij 
de Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.             

Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een omgevingsvergunning    
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dordrecht maken bekend 
dat zij besloten hebben de volgende 
aanvragen om omgevingsvergunning 
te verlengen met een beslistermijn van 
6 weken:    

Activiteit: Bouw
Voor: het “het renoveren van de wo-
ning en het plaatsen van een nieuwe 
dakkapel op de achterzijde van het 
bestaande woonhuis”
Locatie: Amstelwijckweg 46
Besluitdatum: 5 december 2022

Tegen de hiervoor genoemde aanvra-
gen kan op dit moment geen bezwaar 
of beroep worden ingediend. Dat 
kan pas nadat het college over deze 
aanvragen heeft beslist. Die beslissing 
wordt eveneens bekend gemaakt in 
deze krant. 

Vergunningen en meldingen, 
woensdag  21 december 2022



Het jaar 2022 was ook voor Dordrecht een jaar met vele gezichten. Aan 
het begin van het jaar nog een strenge lockdown vanwege de oplopende 
Coronabesmettingen, later juist alle ruimte om weer van het leven te 
genieten, met onder meer druk bezochte festivals. De Coronacrisis was 
voorbij maar nieuwe grote vraagstukken dienden zich aan. Na de inval 
van Rusland in Oekraïne kwam er een enorme vluchtelingenstroom 
op gang. Ook in Dordrecht vonden veel Oekraïners een veilige plek, in 
gebouw Crown Point naast het Stadskantoor, op een hotelschip aan de 
Wantijkade of bij particulieren thuis.

Door de oorlog in Oekraïne gingen de prijzen olie en gas enorm omhoog, 
met daardoor ook een hoge inflatie. Veel Dordtenaren kwamen daar-
door in financiële problemen, ondanks allerlei steunmaatregelen van de 
landelijke en lokale overheid. Ook voor ondernemingen, verenigingen 
en instellingen waren de hoge energiekosten een enorme tegenvaller, 
zeker zo kort na de moeilijke Coronaperiode. De gemeente heeft ver-
schillende maatregelen genomen om de ergste nood te lenigen. 
Gelukkig waren er ook lichtpunten, zowel letterlijk als figuurlijk. 
Letterlijk met evenementen als het Tijfestival en Dwaalspoor, waarbij 
Dordrecht op zijn mooist werd belicht. Maar ook figuurlijk, met nieuwe 
banen, nieuwe woningen, nieuwe opleidingen.

Voor het gemeentebestuur was het ook een bijzonder jaar. Na de raads-
verkiezingen kwamen er maar liefst 14 partijen in de gemeenteraad, 
een record voor Dordrecht. In juni trad het nieuwe college aan. Een coa-
litie van VVD, GroenLinks, ChristenUnie en CDA. In het politiek akkoord 
‘Samen werken aan een sterk en groen Dordrecht’ staan de plannen 
voor de komende vier jaar. In dit jaaroverzicht komen de vijf focuspun-
ten uit het politiek akkoord terug.

De nieuwe op- en afrit A16 naar Willemsdorp en DistriPark vanuit Breda is begin 2022 open gegaan. Met de 
opening van deze op- en afrit is dit deel van Dordrecht nu zowel vanuit Rotterdam als Breda goed bereikbaar.

Dit deel van Dordrecht is nu goed bereikbaar voor auto’s en vrachtwagens die rechtstreeks van en naar de snelweg kunnen 
rijden. Maar ook fietsers rijden hier prettig en veilig via een prachtig fietspad van maar liefst 7,5 kilometer. De A16 en Dordrecht 
hebben een enorme impuls gekregen als het gaat om bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling. Er is nu een goede ontsluiting 
van het bedrijventerrein en de bewoners in dit gebied. 

Opening van de oprit naar Willemsdorp en DistriPark

Foto: Cees van der Wal

Samen werken aan een 
sterk en groen Dordrecht!

Aan de kant van het Weizigtpark bouwt ProRail in samenwerking met 
de gemeente, NS en provincie Zuid-Holland een nieuwe ingang van het 
station. Het Rijk investeert in een verbetering van het centraal station 
Dordrecht en de bouw van een nieuw station op het Leerpark.

Aan de kant van het Weizigtpark komt ook een grote duurzame fietsenstalling voor 
ruim 2.000 fietsen. Dat maakt het vooral voor inwoners aan de zuidkant van het 
station makkelijker om met de fiets naar het station te komen. Het Rijk heeft beslo-
ten om de komende jaren te investeren in een verbetering van station Dordrecht. 
Ook in de bouw van een nieuw station op het Leerpark. De investering in de Dordtse 
stations is onderdeel van een investeringspakket van €1,5 miljard. Door het besluit 
kan verbetering van station Dordrecht al voor 2030 plaatsvinden. Een ambitie die 
goed is voor de ontwikkeling van de Dordtse Spoorzone.

Investeren in nieuwe fietsenstalling, 

station Dordrecht en station Leerpark

Jaaroverzicht 
Gemeentenieuws

3

Drie miljoen extra 
voor intensiever 
armoedebeleid
De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat 
iedereen, ook in deze moeilijke tijden, mee kan doen. 
We gaan ons daarom nog meer inzetten voor 
bestaanszekerheid en gelijke kansen.

Ons armoedebeleid is daarin belangrijk. Als gemeente zorgen we ervoor dat onze inwoners financiële hulp krijgen wanneer zij niet 
langer rond kunnen komen. Ook helpen we inwoners met geldvragen en bij (beginnende) schulden. Zo voorkomen we dat inwoners 
geldproblemen krijgen waar ze niet meer uit komen. Dordrecht investeert daarom extra geld op het bestrijden van armoede. De 
komende jaren trekken we ruim €6 miljoen uit voor een uitgebreider pakket aan minimaregelingen en een intensiever armoedebeleid. 
Dat is een verdubbeling van de vorige collegeperiode. De minimaregelingen worden per 1 januari 2023 verruimd. Zo komen straks meer 
werkende inwoners in aanmerking voor een ‘Persoonlijk minimabudget’. Ook ontvangen gezinnen met kinderen een hogere bijdrage 
aan kindtegoed. En een grotere groep inwoners komt in aanmerking voor het kindtegoed vanaf 12 jaar. Kijk voor meer informatie op 
www.dordrecht.nl/samentegenarmoede.

Dordrecht is een geweldige stad om te wonen. Maar de huizenmarkt zit op slot. Het is in 

Dordrecht moeilijk een nieuwe woning te vinden. Daarom bouwen we de komende 4 jaar 4.000 

nieuwe huizen. Woningen voor studenten, starters, gezinnen en ouderen. Voor Dordtenaren én 

voor mensen die in onze stad willen komen wonen. We bouwen voor iedereen, maar de focus ligt 

op betaalbare huizen. 30% van de nieuwbouw bestaat uit sociale woningen.

We bouwen binnen de stadsgrenzen. De polders blijven groen. In de stad gaan we zorgvuldig om 

met de ruimte om te bouwen. Alles volbouwen kan niet, de woonomgeving moet ook prettig 

zijn. Daarom gaan we daar slim mee om. Bijvoorbeeld door soms hoger te bouwen en wonen en 

werken te combineren. 

In Dordrecht moet iedereen mee kunnen doen. Wat je achtergrond ook is. Wie een steuntje in de rug 

nodig heeft, krijgt dat. We gaan door met de aanpak tegen armoede in onze stad. Door financiële 

of andere problemen vroeg te signaleren en oplossingen op maat te bieden helpen we kwetsbare

inwoners. Er is zorg dichtbij voor wie dat nodig heeft. We reserveren geld om regelingen voor 

inwoners met een minimuminkomen te verruimen. En we zien kansen om nog meer mensen te 

begeleiden naar passend werk.

Dordtse kinderen en jongeren verdienen een glansrijke toekomst. Ook in het onderwijs krijgt 

iedereen gelijke kansen. Daar investeren we in. We willen dat je in Dordt kunt doorleren, op mbo 

en hbo én wo. Ook willen we dat meer leerlingen kennis maken met kunst, muziek en dans. 

Oudere Dordtenaren zijn graag zo lang mogelijk fit en zelfstandig. Een goede woonomgeving helpt 

daarbij. We werken aan een veilige, seniorvriendelijke stad met passende woonvormen. Bewegen 

en sporten is leuk én gezond. Onze stad nodigt daartoe uit. Bijvoorbeeld met sportpleintjes, 

wandel- en fietspaden en fitnessapparaten in het park. We maken extra geld vrij voor sport. 

Met de Dordtpas willen we nog meer kinderen laten sporten. 

We gaan voor een groene stad met veel verschillende planten en dieren. Daarvoor verbinden we 

het groen tussen de wijken. Zo ontstaat een stadspark voor alle Dordtenaren. We willen nog meer 

mensen laten genieten van de natuur en het water in onze stad, bijvoorbeeld door een stads-

strand in het Wantij. Met een extra investering worden ook de Dordtse schoolpleinen groener.

We maken nog sneller de omslag naar schone energie. Dat begint met het besparen van energie. 

Zowel huurders als eigenaren van woningen helpen we daarbij, samen met corporaties en 

energiecoaches. Voor iedereen moet het mogelijk zijn om energiemaatregelen te nemen. 

We steunen bedrijven die over willen stappen op schone energie. En we kijken naar onszelf: 

onze eigen gebouwen maken we duurzamer. 

Meer betaalbare woningen

Bestaanszekerheid en gelijke kansen

Duurzame en groene stad

Duurzame 
en groene

stad

In Dordrecht kun je niet alleen fijn wonen, maar ook werken. Bedrijven vestigen zich graag in 

onze stad als er goede bedrijfslocaties en vakbekwame medewerkers zijn. Opleidingen moeten 

dus goed aansluiten bij de vraag van werkgevers. De economie in Dordrecht vernieuwt en is 

gericht op de toekomst. Werken gebeurt niet alleen op bedrijfsterreinen. En ook steeds vaker 

vanuit huis of een flexibele werkplek. Daarom zoeken we binnen de stad naar slimme 

combinaties van wonen en werken, zeker in de buurt van stations en ov.

Lokale ondernemers geven kleur aan onze stad. We ondersteunen hen zo goed mogelijk, zodat 

Dordrecht in de top 5 van MKB-vriendelijke grote gemeenten komt. Rond het centrum pakken we 

de Grote Markt aan. Die moet de historische havens op een aantrekkelijke manier verbinden met 

het winkelgebied. Ook willen we het Otto Dickeplein en de Merwekade verbeteren.

Economische groei en een 
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Nieuwbouw van 114 sociale 
huurwoningen Nieuw Krispijn van start

In Nieuw Krispijn is gestart met de bouw van 114 sociale huurwoningen. 

In januari 2022 sloopte Trivire 84 woningen aan de Charlotte de Bourbonstraat, Mariannestraat en Anna Paulowna-
straat in Nieuw Krispijn. Op deze plek worden 114 nieuwe, duurzame, betaalbare sociale huurwoningen teruggebouwd. 
Dit betekent een toename van de woningvoorraad met 30 woningen. Er komen 67 eengezinswoningen en 47 (galerij)
appartementen, waarvan 4 mindervalide woningen. Er komt veel groen en het wordt een autoluwe/autovrije straat. 
Hierdoor ontstaat een rustige, kindvriendelijke buurt waar ruimte is om elkaar te ontmoeten. Naar verwachting 
worden de woningen opgeleverd in het najaar van 2023. De woningen worden enkele maanden voor de oplevering op 
Woonkeus geadverteerd. Alle geïnteresseerden kunnen reageren als zij aan de voorwaarden voldoen als het gaat om 
huishoudgrootte en inkomen. Degene met de meeste punten, komt als eerste in aanmerking.
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DistriPark duurzaam bedrijventerrein
DistriPark Dordrecht is het nieuwste bedrijventerrein van Dordrecht. Hier zijn vooral grote kavels te vin-
den voor bedrijven in de logistiek en distributiesector, zoals Crocs, Dylan Steel en DHL. DistriPark is ook 
het meest duurzame bedrijventerrein van Dordrecht. Het bedrijventerrein is aardgasvrij. De basisener-
gie-infrastructuur bestaat uit een elektriciteitsnet, waarmee 100% energieneutraal ondernemen realis-
tisch wordt. Op het bedrijventerrein zijn onder meer vier windturbines en een zonnepark aanwezig.

Begin 2023 wordt ook de Energy HUB geopend. DCB Energy biedt hier verschillende brandstoffen aan, zoals CNG+, 
LNG en synthetische diesel. Daarnaast komt er een laadplein waar zowel elektrische scooters, trucks als auto’s snel 
kunnen worden opgeladen. Snellaadpalen en de mogelijkheid om waterstof te tanken volgen later vanwege de be-
schikbaarheid van de benodigde materialen. De komst van de HUB in de regio past binnen het doel van de Dordrecht 
om in 2040 energieneutraal te zijn en te stoppen met aardgas en fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. 

Dordrecht gaststad 
Nationale Sportweek
Dordrecht was dit jaar een van de gaststeden voor de 
Nationale Sportweek van NOC-NSF. Van 20 tot en met 
29 september stond de stad in het teken van sporten en 
bewegen. Dordtenaren kregen de kans om nieuwe sporten 
uit te proberen en samen plezier te beleven. Sport verbindt, 
brengt culturen bij elkaar, haalt mensen uit een isolement 
en is gezond.

Opening Nationale Sportweek door wethouder Marc Merx bij Kiem
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Opening politieservicepunt en 
buurtkamer aan de Vrieseweg

In september werd een politieservicepunt en buurtkamer geopend aan de 
Vrieseweg. Het doel van het openen ervan is het vergroten van de veiligheid 
en leefbaarheid.

Het vergroot de zichtbaarheid van de politie , buurtwerk en de gemeente. Het politieservice-
punt dient als uitvalsbasis voor de wijkagenten. Elke week is er gelegenheid om de buurtwerker, 
de wijkagent en de wijkregisseur te spreken. Op deze manier wil de gemeente de bewoners de 
gelegenheid bieden om zaken die in de wijk spelen aan de orde te brengen en als dat mogelijk is 
direct met elkaar op te lossen.

Dordrecht bruist van het leven. Er is voor iedereen iets te doen, dankzij talloze evenementen, 

levendige horeca en prachtige musea. In Dordrecht voel je je veilig thuis. Criminaliteit blijven 

we aanpakken. Er komen meer handhavers en zij zijn zichtbaar en aanspreekbaar in de stad. 

Afval op straat gaan we tegen. De omgeving moet prettig en schoon zijn. We vervangen stenen 

door groen. En zorgen dat speeltuinen voor iedereen toegankelijk zijn.

Dordrecht is en blijft goed bereikbaar. Met de auto en het openbaar vervoer. In de stad zelf wordt 

lopen of fietsen vanzelfsprekend. Veilig en comfortabel. Voor de auto blijft ruimte, maar parkeren 

gebeurt zoveel mogelijk aan de randen van de stad. Meer groen, minder auto´s in onze mooie 

binnenstad. Dankzij deelfietsen, het OV of de Waterbus ben je snel op je bestemming.

Investeren in de toekomst

We gaan zorgvuldig om met belastinggeld. Onze lasten blijven in vergelijking met andere gemeenten laag, 

maar wel passend bij de voorzieningen in onze stad. De hondenbelasting verdwijnt in Dordrecht. 

We investeren in de toekomst. In projecten die onze stad en onze inwoners sterker maken. Om onze financiën 

stabiel te houden streven we naar een gezonde groei van het aantal inwoners. Dan krijgen we bijvoorbeeld meer 

geld van het Rijk. Daarmee kunnen we ons mooie voorzieningen zoals musea en sportgebouwen in stand houden.

Ons akkoord is niet tot in detail uitgewerkt. Wij kijken ernaar uit om de komende periode in gesprek te gaan met

inwoners, maatschappelijke partners en de raad. Spreken we u binnenkort?

Alle plannen van het college lezen? U vindt het politiek akkoord op dordrecht.nl/politiekakkoord. 

Veilige, leefbare en levendige stad
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Wethouders

Dit zijn de wethouders die de komende 4 jaar samen met de burgemeester het college gaan vormen: 

Maarten Burggraaf (VVD) 
Stadsontwikkeling, MKB & Innovatie, 

Binnenstad & Evenementen, Digitalisering
dordrecht.nl/maartenburggraaf

Peter Heijkoop (CDA)
Werk & Inkomen, Financiën, Volkshuisvesting, 

Armoede & Schulden, Primair onderwijs
dordrecht.nl/peterheijkoop

Chris van Benschop (GroenLinks)
Arbeidsmarkt & Economie, Voortgezet & Hoger Onderwijs, 

Campus Leerpark, Inclusiviteit & Diversiteit, Wmo
dordrecht.nl/chrisvanbenschop

Marc Merx (VVD) 
Handhaving & Toezicht, Leefbaarheid, Sport, 

Stadsbeheer, Recreatie en P&O
dordrecht.nl/marcmerx

Rik van der Linden (ChristenUnie/SGP)
Mobiliteit & Infrastructuur, Gezondheid & 

Jeugdzorg, Groenblauwe Stad, Cultuur
dordrecht.nl/rikvanderlinden

Tanja de Jonge (GroenLinks)
Duurzaamheid & Milieu, Vastgoed, 
Dierenwelzijn, Biesbosch en Weizigt

dordrecht.nl/tanjadejonge
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Dordrecht is een geweldige stad om te wonen. Maar de huizenmarkt zit op slot. Het is in 

Dordrecht moeilijk een nieuwe woning te vinden. Daarom bouwen we de komende 4 jaar 4.000 

nieuwe huizen. Woningen voor studenten, starters, gezinnen en ouderen. Voor Dordtenaren én 

voor mensen die in onze stad willen komen wonen. We bouwen voor iedereen, maar de focus ligt 

op betaalbare huizen. 30% van de nieuwbouw bestaat uit sociale woningen.

We bouwen binnen de stadsgrenzen. De polders blijven groen. In de stad gaan we zorgvuldig om 

met de ruimte om te bouwen. Alles volbouwen kan niet, de woonomgeving moet ook prettig 

zijn. Daarom gaan we daar slim mee om. Bijvoorbeeld door soms hoger te bouwen en wonen en 

werken te combineren. 

In Dordrecht moet iedereen mee kunnen doen. Wat je achtergrond ook is. Wie een steuntje in de rug 

nodig heeft, krijgt dat. We gaan door met de aanpak tegen armoede in onze stad. Door financiële 

of andere problemen vroeg te signaleren en oplossingen op maat te bieden helpen we kwetsbare

inwoners. Er is zorg dichtbij voor wie dat nodig heeft. We reserveren geld om regelingen voor 

inwoners met een minimuminkomen te verruimen. En we zien kansen om nog meer mensen te 

begeleiden naar passend werk.

Dordtse kinderen en jongeren verdienen een glansrijke toekomst. Ook in het onderwijs krijgt 

iedereen gelijke kansen. Daar investeren we in. We willen dat je in Dordt kunt doorleren, op mbo 

en hbo én wo. Ook willen we dat meer leerlingen kennis maken met kunst, muziek en dans. 

Oudere Dordtenaren zijn graag zo lang mogelijk fit en zelfstandig. Een goede woonomgeving helpt 

daarbij. We werken aan een veilige, seniorvriendelijke stad met passende woonvormen. Bewegen 

en sporten is leuk én gezond. Onze stad nodigt daartoe uit. Bijvoorbeeld met sportpleintjes, 

wandel- en fietspaden en fitnessapparaten in het park. We maken extra geld vrij voor sport. 

Met de Dordtpas willen we nog meer kinderen laten sporten. 

We gaan voor een groene stad met veel verschillende planten en dieren. Daarvoor verbinden we 

het groen tussen de wijken. Zo ontstaat een stadspark voor alle Dordtenaren. We willen nog meer 

mensen laten genieten van de natuur en het water in onze stad, bijvoorbeeld door een stads-

strand in het Wantij. Met een extra investering worden ook de Dordtse schoolpleinen groener.

We maken nog sneller de omslag naar schone energie. Dat begint met het besparen van energie. 

Zowel huurders als eigenaren van woningen helpen we daarbij, samen met corporaties en 

energiecoaches. Voor iedereen moet het mogelijk zijn om energiemaatregelen te nemen. 

We steunen bedrijven die over willen stappen op schone energie. En we kijken naar onszelf: 

onze eigen gebouwen maken we duurzamer. 

Meer betaalbare woningen

Bestaanszekerheid en gelijke kansen

Duurzame en groene stad

Duurzame 
en groene

stad

In Dordrecht kun je niet alleen fijn wonen, maar ook werken. Bedrijven vestigen zich graag in 

onze stad als er goede bedrijfslocaties en vakbekwame medewerkers zijn. Opleidingen moeten 

dus goed aansluiten bij de vraag van werkgevers. De economie in Dordrecht vernieuwt en is 

gericht op de toekomst. Werken gebeurt niet alleen op bedrijfsterreinen. En ook steeds vaker 

vanuit huis of een flexibele werkplek. Daarom zoeken we binnen de stad naar slimme 

combinaties van wonen en werken, zeker in de buurt van stations en ov.

Lokale ondernemers geven kleur aan onze stad. We ondersteunen hen zo goed mogelijk, zodat 

Dordrecht in de top 5 van MKB-vriendelijke grote gemeenten komt. Rond het centrum pakken we 

de Grote Markt aan. Die moet de historische havens op een aantrekkelijke manier verbinden met 

het winkelgebied. Ook willen we het Otto Dickeplein en de Merwekade verbeteren.

Economische groei en een 
gezonde arbeidsmarkt

Dordrecht maakt werk van energiebesparing

De gemeente Dordrecht heeft energiebesparing hoog in het vaandel staan. Dat was al zo vanwege de 
klimaatcrisis en de noodzaak de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat werd dit jaar nog eens 
actueel vanwege de enorme stijging van de brandstofprijzen.

Gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke partners bieden energiehulp aan huishoudens die door de stijgende 
energieprijzen in de financiële problemen terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Eén van de maatregelen is de inzet 
van Energiehulpen.  

Energiehulpen komen langs met ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie en besparingstips. Dit jaar werden zo al duizend 
huishoudens geholpen. Maar dit is niet het enige. Ondernemers kunnen een klimaatscan krijgen, woningeigenaren 
konden meedoen met gezamenlijke inkoopacties. Er zijn afspraken met de woningcorporaties Woonbron en Trivire om 
slecht geïsoleerde woningen zo spoedig mogelijk te verbeteren.

Uiteraard neemt de gemeente ook energiebesparende maatregelen aan de eigen gebouwen, zoals de Sportboulevard. 
In oktober deed Dordrecht mee aan de landelijke actie ‘Zet ook de knop om’ waarbij de verlichting van de toren van de 
Grote Kerk en het Stadhuis werd uitgeschakeld. 

Dordrecht bruiste 
als vanouds weer 
van de evenementen
Dordrecht is een echte evenementenstad. De afgelopen 
twee jaar konden veel evenementen door de coronacrisis 
niet doorgaan of alleen in aangepaste vorm. Maar in 2022 
mocht het weer! Van Dordt in Stoom, Big Rivers en de 
Dordtse Boekenmarkt tot de zomerkermis, Lepeltje Lepel-
tje en lichtspektakel Spotlights On, het was weer genieten.

Big Rivers © Huib Kooyker

DrechtstadLoop

Spotlights On De Kermis
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Dordt in Stoom
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