
Knallende start bouw Newton woningen! 
Op spectaculaire wijze sloegen de wethouders Reijnvaan (wonen) en 
Van Steensel (onderwijs) de eerste paal voor de allereerste woningen 
op het Leerpark op 16 december 2010. Project Newton bestaat 
uit appartementwoningen, parkeerplaatsen en veel ruimte voor 
(onderwijsleer-)bedrijven. Heijmans Vastgoed West en Proper-Stok 
Groep bouwen in opdracht van Woonbron dit nieuwbouwproject op het 
Leerpark. Ondernemend partnership tussen het Da Vinci college en het 
bedrijfsleven zal het aanbod van unieke leerpraktijken op het Leerpark 
vergroten. De oplevering is in 2012. 

Gezocht parkeerplaatsen!
Het aantal autoparkeerders lijkt groter dan het aantal plaatsen. Soms is  
het verklaarbaar, zoals tijdens de ochtendspits en tijdens bouw-
activiteiten. Soms ook niet. Daarom start er een onderzoek naar de 
belangrijkste oorzaken om het probleem goed inzichtelijk te krijgen. 
Ondertussen onderzoekt Leerpark ook alternatieve parkeermogelijk- 
heden om de krapte snel te kunnen verhelpen. Binnenkort dus meer over 
dit onderwerp.
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Onderwijs krijgt upgrade met Fairtrade
Fair Trade wordt gestaag een steeds gangbaarder begrip. Zo ook op het 
Leerpark. Drie middelbare scholen, het Wartburg College, Insula College 
en het Dalton Lyceum, deden mee met de Fairtrade Onderwijsweek in 
oktober. Jongeren werden bewust van wat eerlijke producten nu zoal zijn 
en welke bijdrage ze zelf kunnen leveren aan een ‘eerlijke wereld’. In de 
Fairtrade Onderwijsweek werden gastlessen gegeven en daarbij voerden 
leerlingen zelf ludieke acties. Daarnaast werden er workshops gegeven 
voor docenten, inkopers en directieleden over Fairtrade, duurzaamheid 
en de relatie met het onderwijs. www.fairtradegemeentedordrecht.nl 
 

Nieuwe Leerpark Vakopleidingen
De (v-)mbo-scholen (Dalton, Insula en Da Vinci) op het Leerpark hebben 
samen twee nieuwe vakopleidingen ontwikkeld: Horeca, toerisme en 
voeding (HTV) en Techniek. Deze Leerpark producten levert scholieren 
veel voordeel op, zoals een vloeiende stap naar een vervolgopleiding, 
aantrekkelijk onderwijs in een moderne leeromgeving met veel 
aansluiting op de praktijk. 

Ses Computers
Voor iedereen op het Leerpark een handige winkel!
Loopt je computer steeds vast, of wil je graag een andere betaalbare 
laptop? Loop dan eens binnen bij Ses Computers Je vindt de winkel aan 
de Leerpark promenade 100.

 

Ondernemers voor ondernemers
In de toekomstige Ondernemersfabriek kunnen jongeren van Leerpark 
Dordrecht met ervaren coaches hun eigen bedrijf starten. De begeleiding 
is in handen van de bekwame organisatie Creative Urbans. Zij benaderen 
ondernemers uit de regio Drechtsteden die vorm willen geven aan de 
ambtities van jongeren die een eigen onderneming willen starten. Wil je 
als ondernemer begeleiding en coaching bieden, dan ben je welkom bij 
de Ondernemersfabriek. Mail naar: fatima@creativeurbans.nl 
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Namens de bewoners
Na de bekendmaking van de 2e herziening bestemmingsplan Leerpark 
heeft het bewonerscomité, namens de bewoners, een “zienswijze” 
ingediend bij de directie Stadsontwikkeling. De bewoners maakten 
zich vooral zorgen over parkeergelegenheid, bushaltes, milieu en 
veiligheid. Nu zijn ze verheugd over de uitbreiding van het groen 
aan het Gunningplein ten opzichte van de plannen van 2005. Ook is 
de buurt blij dat de bouw is gestart van diverse projecten (Newton, 
Brandweerkazerne). De woonomgeving wordt daardoor steeds meer 
leefbaar.

Meer informatie over wonen, werken of leren in 
Leerpark Dordrecht? Kijk op www.leerpark.nl
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Een dolle toren?
Dolle toren is een schaakterm. Wil je meer weten en het spel, of 
eigenlijk de sport volop beleven? Kom dan naar het Open Nederlands 
Kampioenschap Snelschaken op het Leerpark op 19 februari 2011. De 
Stichting tot bevordering van de schaaksport in Dordrecht organiseert 
dit event voor de dertiende keer en is voor de tweede keer te gast op 
het Leerpark. Naast het hoofdtoernooi, het open NK, kun je in januari 
diverse nevenevenementen bijwonen. Leerlingen van het Da Vinci 
college en het Dalton Lyceum nemen deel aan het scholentoernooi. 
Daarnaast is er ook een simultaan in het Albert Schweitzer ziekenhuis, 
een internetkwalificatietoernooi en een meet and greet met de 
grootmeesters op 18 februari 2011. Meer informatie vind je op  
www.snelschaakmarathon.nl of volg het via twitteraccount: 
@blitzdordrecht.

Open Snelschaakmarathon 
Snelschaakkampioenschap van Nederland
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