Stortplaats Dordt niet voor sportliefhebbers
Sliedrecht bezorgd om lawaai van evenementen
door ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT- Het verzoek van Dordtse sporters om de voormalige stortplaats
Derde Merwedehaven geschikt te maken voor skeelers, wielrenners en
watersporters is afgewezen. Een parkoers voor mountainbikers is alleen
mogelijk als daarvoor financiers gevonden worden.
In principe kunnen alleen hardlopers en wandelaars straks gebruik maken van het
nieuwe recreatieterrein. Dat blijkt uit de antwoorden van het Dordtse college van b en
w op de reacties die zijn binnengekomen op het inrichtingsplan voor de
Merwedeheuvel, zoals de stortplaats gaat heten.
De gemeente Sliedrecht is bezorgd dat er aan de overkant van de rivier grootschalige
evenementen worden gehouden of dat er een discotheek wordt gevestigd. Die kunnen
lawaaioverlast veroorzaken en daarvoor zal de gemeente geen toestemming
verlenen.
Volgens het Dordtse college is die vrees ongegrond. Het bestemmingsplan staat
alleen een café, restaurant of hotel toe en geen discotheek of nachtclub. Ook mag er
maximaal vijf keer per jaar een evenement plaatsvinden dat maximaal 1000
bezoekers per dag trekt. Er zijn geluidsnormen vastgelegd om hinder voor de
omgeving te voorkomen.
Zwemplas
De voormalige stortplaats wordt momenteel afgewerkt, afgedekt en heringericht. In
2023 moet het een recreatieterrein zijn met twee heuvels, waartussen een geul loopt
en een vlak recreatieterrein aan de voet, dat aansluit op zwemplas De Merwelanden
.Verder is er ruimte ( voor horeca en komt er een grastribune. Mountainbikers die
voor hun sport uitwijken naar Brabant, Bergschenhoek en Vlaardingen hadden
gevraagd om er een mountainbikeparkoers aan te leggen. Volgens de gemeente kan
dat niet zomaar omdat ze de kwetsbare afdeklaag kapot kunnen rijden. Zo'n parkoers
moet speciaal aangelegd worden.
Daar willen burgemeester en wethouders wel aan meewerken als partners worden
gevonden voor ontwerp en de financiering.
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Skeelers en wielrenners die gevraagd hebben om een asfaltparkoers rondom de stort,
kregen nul op het rekest. B en w wille geplande half verharde fietspad tussen
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Het verzoek om de haven gei te maken voor watersporters is afgewezen. Die haven is
volgens het college uitsluitend bestemd voor het bedrijfsterrein dat naast de
Merwedeheuvel wordt ingericht DE aanleg van een strand, een idee Dordtse
raadsleden, is niet mogelijk.

waterbushalte en de Baanhoekweg wel asfalteren, maar meer is vanwege het
karakter van het gebied niet wenselijk.

Pagina

2

Bron: AD Drechtsteden, 25-2-2016

www.opgecomenlanden.nl
MWH2234

