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*Zonwering *Gordijnen 

*Laminaat  *Vitrage 
*Tapijt *Vinyl

oplage 60.000 • nr. 256
weekend
vrijdag 17 juni 2011 Dordt Centraal

Bij deze krant ontvangt 
u de volgende folders:

PLUS DOESBURG
gedeelte 3311, gedeelte 3312,
gedeelte 3313

PLUS BOERMAN
gedeelte 3312, gedeelte 3314

PLUS ‘T LAM BIESHOF
postcode 3315

PLUS ‘T LAM DUBBELDAM 
postcode 3319, 3329, 3318, 
3328, gedeelte 3317

SPAR BLEKERSDIJK
gedeelte 3311, gedeelte 3312

DOMINO
postcode 3316, 3317, 3318

V.D HAM OPTIEK
postcode 3311, gedeelte 3312

HAVENSTAD MAKELAAR
postcode 3318, 3328

MALLE BABBE
postcode 3311, gedeelte 3312

MAINSTREAM
postcode 3311, 3314, 3315, 
3318, 3319, 3328

Wij verzorgen het gehele traject: 
Ontwerpen • Drukken • Verspreiden 
Postcodeverspreiding mogelijk

Info via: 078 - 6140149 of
dordtcentraaldistributie.nl
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Programma 
Urban Explorers

1212

verschijnt wekelijks huis-aan-huis in Dordrecht

Financieel advies?

Dordrecht Centrum, (078) 631 01 99
Dordrecht Stadspolders, (078) 630 97 25 

Zie pagina 10 & 11

ZATERDAG
25 JUNI 2011
10:00 UUR TOT 15:00 UUR

De gezonde lach
Open 
Dag

zie onze 
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www.dordtcentraal.nl

oplage 60.000 • nr. 256

verschijnt wekelijks huis-aan-huis in Dordrecht
Voor het laatste nieuws

dordtcentraal.nl

Negen dagen Negen dagen 
pretpark op de pretpark op de 
SpuiboulevardSpuiboulevard

DORDRECHT - Er wordt hard gewerkt op de Spuiboulevard om alle attracties van de Zomerkermis op tijd opgebouwd te hebben. Deze 
zaterdag barst het feest om 13.00 uur los na de opening door wethouder Sleeking. In de Kermiskrant die woensdag met Dordt Centraal is 
verspreid zijn helaas wat kleine foutjes geslopen in de openingstijden. Voor de duidelijkheid nog even de tijden op een rijtje: woensdag 
van 13.00 tot 23.00 uur, vrijdag van 14.00 tot 24.00 uur, zaterdag van 13.00 tot 24.00 uur, zondag van 13.00 tot 23.00 uur en op de ove-
rige dagen van 14.00 tot 23.00 uur. De Zomerkermis is geopend tot en met zondag 26 juni. In de Kermiskrant is een knipbon te vinden. 
Wie die invult en in de bus deponeert bij de poffertjeskraam maakt kans op het winnen van een opleiding voor het autorijbewijs bij 
Verkeersschool Leeuw. En er valt nog meer te winnen. De dames van het promotieteam delen namelijk loten uit op de kermis en in 
de stad, waarmee onder andere kans wordt gemaakt op een scooter ter waarde van 1.500 euro. Uit de bus worden donderdagavond 23 
juni bij de Super Mouse vanaf 21.00 uur de winnaars getrokken van beide loterijen. (Foto’s: Thymen Stolk)
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DORDRECHT - Het is op het moment 
een flinke puzzel voor automobilisten 
om de stad in, uit en door te komen. Op 
meerdere plaatsen wordt aan de weg 
gewerkt en gelden er omleidingsrou-
tes. Er wordt tegelijkertijd gewerkt 
aan de rotonde bij de Krispijntunnel, 
aan de Provincialeweg, de Laan der 
VN gaat dit weekend gedeeltelijk 
dicht en de Spuiboulevard is deels 
afgesloten vanwege de kermis. Op 
andere plekken vindt bovendien 
klein onderhoud aan de weg plaats. 
Verschillende raadsfracties trokken al 
bezorgd aan de bel bij het gemeen-
tebestuur.

De gemeente heeft er bewust voor 
gekozen om de rustigere zomerperi-
ode te gebruiken voor het werk aan 
de weg. Maar overlast levert het altijd 
op, zeker als de planning enigszins in 
de war loopt, zoals bij de rotonde bij 
de Krispijntunnel. “De bedoeling was 
dat die klaar zou zijn als de kermis 
begon”, legt projectleider Walter van 
Beers uit. “Er is echter vier weken 

vertraging ontstaan bij het omleggen 
van de kabels en leidingen. Daarvoor 
moesten vijf partijen op locatie zijn en 
dat is door ongelukkige omstandighe-
den niet gelukt.” Het gevolg: het ver-
keer stroopt op op de Burgemeester De 
Raadtsingel. “Normaal is het tijdens de 
kermis al een stuk drukker op deze weg, 
maar door de afsluiting op de Spuiweg 
komt hier nog extra drukte bij. Daarom 
hebben we extra maatregelen genomen 
om de doorstroming hier te bevorderen. 
Zo worden op het kruispunt voor het 
station verkeersregelaars ingezet die 

de De Raadtsingel ‘leegtrekken’.  Ook 
gaan de verkeerslichten hier ruim twee 
keer zolang op groen. Eventueel kunnen 
de regelaars ook de lichten handma-
tig bedienen om de doorstroming te 
bevorderen. Je ziet bovendien vaak dat 
mensen even moeten wennen aan de 
nieuwe situatie. De eerste dagen blijven 
ze hun vaste route volgen en daarna 
passen ze zich aan aan de omstandig-
heden.”

Automobilist zucht 
onder wegopbrekingen
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