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Bestuurlijke G40 netwerkdag, vrijdag 15 maart 2019 

Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1, 3311 CR Dordrecht                                               

 

Vanaf 09.00 uur Ontvangst / Inloop     Hal 

10.00-11.00 uur Themagroepen 1e ronde 

   themagroep armoede thema klimaatarmoede  Raadzaal   

   themagroep financiën oa thema klimaatkosten  Reinier Kennedyzaal                                                                                                                   

   themagroep omgevingswet    Raedtskelder 

   themagroep sterke keten     Koffiekamer 

    

11.00-12.15 uur Themagroepen 2e ronde 

   themasessie mobility mentoring   Raadzaal 

   themagroep duurzaamheid    Reinier Kennedyzaal 

   themagroep woningmarkt    Koffiekamer  

   themagroep zorg/jeugd/onderwijs + WWZ    Raedtskelder   

                                   themagroep vitale binnensteden   Fractiekamer 7  

    

12.15-13.00 uur Gezamenlijke lunch     Hal 

   welkomstwoord door burgemeester en voorzitter  

13.00-14.00 uur Themagroepen, 3e ronde 

   Algemeen Bestuur     Raadzaal 

   themagroep smart cities    Koffiekamer 

    

14.00-15.30 uur Pijlerbijeenkomsten 

   Sociale Pijler      Raadzaal 

   Pijler Economie & Werk (14.00-14.30)  Reinier Kennedyzaal 

   Fysieke Pijler (14.00-14.30)     Raedtskelder 

   Pijler Economie & Werk + Fysiek (14.30-15.30) Reinier Kennedyzaal  

   themagroep Veiligheid    Koffiekamer       

    

15.30-16.15 uur Borrel       Hal 
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routebeschrijving inclusief parkeer- en OV advies. 

Algemeen. 

Het monumentale Stadhuis, Stadhuisplein 1 is gelegen in het autoluwe historische centrum van Dordrecht 

waar in de directe omgeving van het gebouw geen parkeermogelijkheden zijn!  

Gelieve uw auto te parkeren in één van de parkeergarages. De hieronder vermelde routebeschrijving 

vermeldt tevens een parkeeradvies. Informatie inzake andere parkeermogelijkheden zijn terug te vinden 

via www.dordrecht.nl 

Dienstauto's. 

Chauffeurs van dienstauto's dienen als aanrijroute de poller aan de Visstraat te nemen. Voor nadere 

informatie gelieve men contact op te nemen met afdeling Kabinet (078-770 4124). 

Komend uit de richting Den Haag vanaf de A 16: 

U volgt de A16 vanuit de richting Rotterdam. U neemt via de rechtertunnelbuis de afslag 21 “Dordrecht 

centrum” en volgt de borden “P Centrum”. Kort voor de stoplichten ter hoogte van  de spoorbrug links 

voorsorteren; na de stoplichten rechtdoor rijden (= Achterhakkers). Bij de daarop volgende kruising, blijft u 

rechtdoor rijden (= Spuiboulevard) totdat u de borden parkeergarage Spuihaven ziet. 

U kunt uw auto parkeren in deze parkeergarage, welke achter het Stadskantoor is gesitueerd. U loopt 

vervolgens de parkeergarage uit en steekt over bij het zebrapad en loopt het bruggetje over de 

Ruitenstraat in. Aan het einde ervan slaat u rechtsaf. U bevindt zich nu op de Voorstraat en na circa 3 

minuten ziet u aan uw linkerhand het Stadhuis. 

Desgewenst kunt u uw auto ook parkeren in de parkeergarage Veemarkt. U vervolgt de Spuiboulevard 

totdat u de borden voor deze parkeergarage ziet, welke gelegen is aan de Van Godewijckstraat. Nadat u  

uw auto geparkeerd heeft, steekt u bij één van de twee zebra's de Spuiboulevard over en loopt u rechtdoor 

het Achterom in. Wanneer u aan uw rechterhand de HEMA ziet slaat u linksaf de Visstraat in. U blijft deze 

weg vervolgen en ter hoogte van het standbeeld van gebroeders De Witt slaat u linksaf (= Groenmarkt). Na 

circa 50 meter bent u bij het Stadhuis.  

Komend uit de richting Breda vanaf de A16: 

U volgt de A16 vanuit de richting Breda. U neemt de afslag Dordrecht centrum en volgt de borden “P 

centrum” . Kort voor de stoplichten ter  hoogte van de spoorbrug links voorsorteren; vervolgens na de 

stoplichten rechtdoor rijden. Zie verder 2e alinea van 'komend uit de richting Den Haag vanaf A 16".  

Komend uit de richting Utrecht, Nijmegen, Gorinchem vanaf de A 15: 

U volgt de A15 Gorinchem – Rotterdam. U neemt afslag 23 “Dordrecht”en volgt de borden “Dordrecht” 

(N3). Na de brug verlaat u bij de 2e afslag de N3. Bij de verkeerslichten slaat u linksaf de Crayensteijnstraat 

in. U blijft langs de spoorlijn rijden tot aan de T-splitsing. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf de spoorlijn over 

en vervolgens bij de volgende stoplichten direct linksaf. U rijdt nu aan de andere kant van de spoorlijn.  Bij 

de rotonde neemt u de tweede afslag (= Burg. De Raadtsingel) en u blijft deze weg als maar vervolgen. Aan 

het einde van deze weg draait u bij de stoplichten op de T-splitsing (ter hoogte van winkelcentrum 

Maasplaza) rechtsaf de Achterhakkers op.  

 

http://www.dordrecht.nl/
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Bij de daarop volgende kruising, blijft u rechtdoor rijden (= Spuiboulevard) totdat u de borden 

parkeergarage Spuihaven ziet. Zie verder 2e alinea 'komend uit de richting Den Haag vanaf A16".  

Openbaar vervoer: 

Wanneer u per trein in Dordrecht arriveert, loopt u richting het centrum de stationshal uit.  Aan de 

rechterkant bevinden zich de opstapplaatsen van de bussen. Lijn 10 (P Energiehuis) brengt u naar het 

Stadhuis. U stapt uit bij de halte Stadhuisplein en ziet het Stadhuis voor u. 

Te voet bereikt u het Stadhuis in circa 15 minuten. U steekt bij de stoplichten (bij voorkeur de linkse) de 

Burg. de Raadtsingel over. U loopt de Stationsstraat in en blijft als maar rechtdoor lopen. Na de volgende 

stoplichten verandert de naam in de Johan de Wittstraat. Kort na de ING-bank (aan uw linkerhand) loopt u 

linksaf de Spuiboulevard op. Deze weg blijft u als maar volgen.  

U steekt rechts de Spuiboulevard over bij de tweede mogelijkheid aan uw rechterhand om de historische 

binnenstad in te lopen (= Spuiweg). Vervolgens loopt u het voetgangersgedeelte van de Spuiweg in en aan 

het einde slaat u rechtsaf. Enige meters verder ziet u aan uw linkerhand het Stadhuis.  

 

Telefoonnummer Stadhuis: 078 – 770 5141. 

 

 

 

 

 

 

 

 


