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‘Nieuwe watervilla’s
zijn uniek in Nederland’
Prestigieus woonproject op Dordtse Stadswerven

DORDRECHT | Met luxe watervilla’s op het Wantij wil
Dordrecht zich nog verder proﬁleren als stad aan het
water. Op de Stadswerven verrijzen de komende jaren
vijf van zulke woningen, ontworpen door de bewoners
zelf.

Ook de zestien kavels die eerder in
de verkoop gingen, waren in een
mum van tijd weg. Volgens de wethouder hebben opvallend veel Dordtenaren of oud-Dordtenaren interesse in de locatie.

CHANTAL BLOMMERS

Schepen

Het is niet voor het eerst dat er woningen op het water worden gerealiseerd, maar volgens de gemeente
Dordrecht is het wél voor het eerst
dat dit gebeurt in een gebied met eb
en vloed. Bij hoogtij is de waterspiegel gemiddeld 70 centimeter hoger
dan bij laagtij; een behoorlijke uitdaging. ,,Het gebied is ﬂink verhoogd, waardoor mensen er veilig
kunnen wonen,’’ benadrukt wethouder Piet Sleeking.
Op 25 oktober begint de verkoop

van vijf kavels op het water. De prijzen voor een kavel variëren van
140.720 tot 153.200 euro. Sleeking:
,,De voorbereiding van de wijk heeft
lang geduurd. Tijdens die voorbereiding hebben we ons gerealiseerd dat
veel hoogbouw niet haalbaar is. We
richten ons nu op laagbouw, in het
hogere segment. Mensen kunnen
hier zelf hun droomhuis gaan bouwen.’’
Er is nu al veel belangstelling voor
de wijk, weet hij. ,,Het is een unieke

Z Een impressie van het project.
AFBEELDING GEMEENTE DORDRECHT

plek. De gemeente gaat ook een
voetgangers- en ﬁetsbrug aanleggen
naar de binnenstad. Dat maakt het
gebied nog aantrekkelijker. We verwachten dan ook dat de vijf kavels
snel weg zijn.’’
Eerder gingen woningen al als
zoete broodjes over de toonbank.

Eerder presenteerde de Stichting
Dordtse Wateren ook al een innovatief plan voor de Stadswerven. Initiatiefnemer Elio Barone wil oude
binnenvaartschepen ombouwen tot
luxe woonboten. Barone presenteert
zijn plannen binnenkort aan het
college van burgemeester en wethouders.
Sleeking: ,,We zullen voortdurend
blijven kijken naar hoe de markt
zich ontwikkelt en zullen daarop inspelen.’’

Liefdevol afscheidFerencinGroteKerk

INGRID DE GROOT
DORDRECHT | De overleden tiener Ferenc Vermaas is gisteren
in een nokvolle Grote Kerk tijdens een liefdevolle dienst herdacht.
De 13-jarige jongen uit Zwijndrecht
die gek was op voetbal, overleed vorige week na een oneerlijk gevecht
van negen jaar tegen neuroblastoom.
Ferenc werd in de regio het boegbeeld van de strijd tegen kinderkanker. Hij was pupil bij VVGZ. Bij FC
Dordrecht benoemden ze hun
jonge, loyale supporter in 2012 uit
respect tot vice-voorzitter. Onlangs
was Ferenc nog eregast bij zijn favoriete voetbalprogramma VI.
,,Nooit meer samen naar Feyenoord. Nooit meer samen naar de
stad. Nooit meer samen kapsalon
eten. Nooit meer samen racen op de
Duitse autobahn. Nooit meer
samen,’’ zei zijn moeder Marina tijdens de herdenking.
Op een scherm werden in de
Grote Kerk foto’s met geluksmomenten getoond van een stralende
Ferenc in betere tijden. Zangeres
Deborah Hulskamp zong Imagine
van John Lennon.
Ook klonk indringend A Sky full
of Stars van Coldplay. Ad Heijsman,
voorzitter van FC Dordrecht sprak

OTTOLAND

Ontslagen docent
terug voor de klas
De 57-jarige docent die in juni
op staande voet werd ontslagen
door het Wellantcollege in Ottoland staat sinds deze week weer
voor de klas. De inwoner van
Schoonhoven werd de laan uitgestuurd, omdat hij volgens de
directie ‘buitenproportioneel geweld’ had gebruikt tegen een
leerling. Hij stapte daarop naar
de rechter. Die draaide het ontslag terug wegens gebrek aan
bewijs op straffe van een
dwangsom van 500 euro per
dag met een maximum van
50.000 euro. Er komt ook nog
een zitting bij de commissie van
beroep, maar de beslissing daarvan is niet bindend. Beide partijen geven verder geen commentaar. ,,De rust moet terugkeren op school,’’ zegt Willy Vogels
van het Wellantcollege.

MOLENWAARD

Anders aanbieden
afval pas in 2016
Inwoners van Molenwaard
en Hardinxveld-Giessendam moeten waarschijnlijk
pas medio 2016 hun afval
anders aanbieden. Dat zou
eerst in de loop van volgend jaar zijn, maar als
eerste komen in 2015 Gorinchem en Leerdam aan
de beurt. Inwoners brengen hun restafval straks
naar ondergrondse containers. Reinigingsdienst
Waardlanden gaat er 520
plaatsen in zes gemeenten.
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Winkels zondag
toch niet open

Z Met Ferenc in een witte kist herdenken familie en vrienden de 13-jarige. FOTO MARCO DE SWART

over de liefde van de jongen voor de
Dordtse club. ,,Als vice-voorzitter gaf
hij me de nodige tips: welke spelers
er vrij waren en wie we bij de club

moesten halen. Hij volgde ‘alles’. Ferenc was innemend en we hielden
van hem. Tot het laatste moment
bleef hij positief. ‘Maak je over mij

geen zorgen,’ zei hij. Het is verschrikkelijk dat hij de belangrijkste
wedstrijd in zijn leven niet kon winnen.’’

Stichting Centrummanagement
Dordrecht (SCD) gaat toch geen
verzoek indienen bij de gemeente om komende zondag de
winkels open te mogen doen.
Volgens het bestuur kunnen te
weinig winkels nu al open. ,,Ook
grotere ﬁliaalbedrijven krijgen
het op deze korte termijn nog
niet rond met personeel,’’ weet
centrummanager Rob de Gelder.
De gemeenteraad beslist waarschijnlijk dinsdag dat de winkels voortaan iedere zondag
open mogen. Omdat 28 september de reguliere koopzondag is,
is komende zondag waarschijnlijk nog de enige zondag in
Dordt met gesloten deuren.
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