
             

 

Schriftelijke vragen (ex. art. 40 Reglement van Orde) 

 

Dordrecht, 17 juli 2020 

 

Eind augustus 2019 -nog minder dan een jaar geleden- is de nieuwe bestrating van de Lange Geldersekade 

opgeleverd door de aannemer. Veel buurtbewoners hebben maandenlang overlast gehad van de werkzaamheden. 

Als het dan klaar is verwacht je dat de nieuwe bestrating lang mee kan gaan.  

 

Het is bijzonder wrang om te zien dat de nieuwe bestrating van Lange Geldersekade nu al vol met verzakkingen en  

kuilen zit. Wie nu over de Lange Geldersekade rijdt wordt daarom door elkaar geschud en getrakteerd op iets dat 

lijkt op een ritje in de achtbaan, of soort een woeste safaritocht in de jungle. Zowel in de rijbaan met kinderkopjes 

als in de stroken met gebakken klinkers zijn grote verzakkingen en kuilen. Automobilisten, fietsers, 

rolstoelgebruikers en andere weggebruikers hebben hier dagelijks last van.   

 

De Dordtse VVD wil dat de Lange Geldersekade snel wordt gerepareerd. Op 16 juni jongstleden heeft het college de 

problemen erkend en in antwoord op vragen van de heer Kleinpaste aangegeven dat de reparatie wordt ingepland. 

Inmiddels is er weer een maand verstreken zonder reparatie. Het lijkt ons in de eerste plaats logisch dat de 

reparatie voor rekening komt van de aannemer, niet de gemeente.  

 

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Helaas is de mislukte bestrating van de Lange Geldersekade 

geen incident maar onderdeel van een structureel en aanhoudend probleem bij het aanleggen van nieuwe 

bestrating in onze binnenstad. Het lukt steeds niet om nieuwe bestrating in één keer goed aan te leggen. Keer op 

keer gaat het mis in onze binnenstad. De Visstraat, het Scheffersplein, het Achterom, het Bagijnhof en andere 

straten: de lijst met straten die kort na oplevering nog een keer, of zelfs meerdere keren opnieuw moesten worden 

aangelegd is te lang.1 Stoppen met toekomstig wegonderhoud is natuurlijk geen optie. We moeten onze mooie stad 

goed onderhouden. De Dordtse VVD wil wel dat we leren van de gemaakte fouten. We vragen om een grondig 

onderzoek naar alle incidenten met verkeerde bestrating. De onderste steen moet boven.   

 

Wij hebben daarom de volgende vragen: 

 

1. Wanneer wordt de Lange Geldersekade gerepareerd, bij voorkeur op kosten van de aannemer? 

 

2. Ziet het college ook dat er een structureel probleem is bij het aanleggen van nieuwe bestrating in onze 

binnenstad?    

 

3. Is het college bereid om lessen te trekken voor de toekomst en een onderzoek in te stellen waarom het 

keer op keer mislukt om nieuwe bestrating in één keer goed aan te leggen? Wil het college bij de 

conclusie van dit onderzoek melden welke maatregelen zij neemt om te voorkomen dat het weer mis 

gaat? Kan het college de uitkomsten van het onderzoek voor 1 januari 2021 met de raad te delen? 

De Dordtse VVD  

 
1
 https://www.ad.nl/dordrecht/politici-verbolgen-over-zoveelste-sof-met-steentjes~a315c15c/ 

https://www.ad.nl/dordrecht/politici-verbolgen-over-zoveelste-sof-met-steentjes~a315c15c/

