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Na de raadsverkiezingen van maart 2014 zijn we 
weer vol nieuwe plannen aan de slag gegaan 
om onze stad nog beter en aantrekkelijker te 
maken. Intussen zijn we bijna halverwege deze 
raadsperiode en hebben we al weer veel mooie 
resultaten kunnen verwezenlijken.

Het feit dat we samen met Rotterdam genomineerd werden 
tot beste grote binnenstad van Nederland, is een enorme 
opsteker van de gezamenlijke inspanningen tussen gemeente, 
ondernemers en organisatoren van alle mooi evenementen. 
De opening van de nieuwe vestiging van Primark leidt tot 
veel nieuwe bezoekers en een levendig kernwinkelgebied. De 

resterende leegstand en het achterstallig onderhoud in onder 
andere de Voorstraat, gaan we komende jaren aanpakken.

Na koningsdag 2015 weet denk ik heel Nederland hoe mooi 
Dordrecht is en wat we allemaal te bieden hebben en in de 
Atlas van Nederlandse gemeente zien we dat ook terug in de 
waardering die wordt uitgesproken over Dordrecht als stad 
om te wonen. In enkele jaren zijn we gestegen van plaats 30 
naar plaats 17, mede door alle investeringen in onze culturele 
voorzieningen. 

De fi nanciële tegenslag waarmee we nu geconfronteerd 
worden bij het Energiehuis en Tobe is fors en het vraagt enorme 
inspanningen om tot een gezonde exploitatie te komen van 

het Energiehuis. Samen met Kunstmin en Bibelot hebben we 
gewerkt aan een nieuw organisatiemodel dat de basis moet 
vormen tot een succesvol concept waarbinnen we nieuwe 
gebruikers en huurders aan het Energiehuis willen binden. 
Gezien de waardering van het gebouw, dat intussen ook op 
landelijke belangstelling kan rekenen,  hebben we er vertrouwen 
in dat dit de komende jaren ook zal gaan lukken.

In 2016 staat ons ondermeer de opening te wachten van 
de nieuwe bioscoop en de eerste zelfbouwwoningen in 
Stadswerven; kortom ook de tweede helft van deze raadsperiode 
liggen er nog genoeg uitdagingen voor ons klaar!

Piet Sleeking, wethouder RO & Binnenstad

Beter Voor Dordt bedankt De Grote Griek voor de 
geboden gelegenheid om deze foto te mogen maken 

in hun in prachti ge  kerstsfeer gehulde restaurant.

Bijna halverwege de periode  



Hoe dichter bij Dordt, hoe Beter het wordt We wensen u fi jne feestdagen 
en een goed 2016

In het voorjaar was Dordrecht het bruisende middelpunt 
van Nederland met de viering van Koningsdag waar 
ook ons nieuwe museum Het Hof van Nederland werd 
geopend door de jarige Koning. Deze fantastische dag 
heeft de stad geen windeieren gelegd want nog steeds 
verwelkomen we dagelijks vele bezoekers in onze stad 
die naar aanleiding van de uitzending op TV de stad 
willen verkennen en de route van de Koning willen 
lopen.

In het voorjaar hield BETER VOOR DORDT ook een 
grote enquête in Dubbeldam waarin duidelijk werd 
hoe gelukkig de Dubbeldammers zijn in hun wijk en 
waar nog aandacht voor moet zijn. Tijdens de laatste 
vergadering voor het zomerreces werd op initiatief van 
onder andere BETER VOOR DORDT besloten dat het 
kunstgrasveld voor VV Oranje Wit versneld zou worden 
aangelegd. Begin juli werd Dordrecht ook nog een 
pareltje rijker, het nationale Onderwijs Museum opende 
haar deuren in het prachtig gerestaureerde pand van 

De Holland. In het najaar kwam de problematiek rond 
de opvang van asielzoekers aan de orde, BETER VOOR 
DORDT vind nog steeds dat er snel duidelijkheid moet 
komen wat de opvang voor de � nanciële begroting 
betekent zodat we weten waar we rekening mee 
moeten houden de komende periode. 

In het najaar werd vanuit de bewoners via een 
wijkwens een speeltuintje aan de Tafelberg 
feestelijk door BETER VOOR DORDT wethouder 
Karin Lambrechts geopend. Een voorbeeld van 
hoe we het in de toekomst willen, de gemeente 
faciliteert en bewoners nemen het initiatief. Tijdens 
de behandeling van de � nanciële begroting van 
2016 heeft o.a. BETER VOOR DORDT de voorgestelde 
verhoging van de parkeertarieven teruggedraaid 
en zeer recent is besloten om de aanpak van de 
overlast bij het lijnbaangebied uit te breiden met 
cameratoezicht, een goede aanvulling op de 
ingezette weg.

Dat brengt mij bij een belangrijke uitdaging voor de 
komende tijd: de accentverschuiving van de formele naar 
de informele zorg. Vrijwilligers en mantelzorgers zullen 
nog belangrijker worden in onze Dordtse samenleving en 
juist die groepen wil ik ondersteunen! Daar ga ik me extra 
voor inzetten in het nieuwe jaar. Dat kan op verschillende 
manieren. Door deze groep bijvoorbeeld informatie en 
advies te geven, praktische en materiële hulp te bieden en 
vooral waardering te geven.

Op donderdag 10 december mocht ik de vrijwilligersprijzen 
uitreiken in onze mooie schouwburg Kunstmin. De 
selectiecommissie, bestaande uit enkele raadsleden en 
vrijwilligers, koos uit 39 aanmeldingen vier genomineerden: 
het repaircafé, de wereldkeuken, stichting voorlezen 
en zorgboerderij de Veldlinden. Het publiek koos de 
vijfde: sport for empowerment. De jury, bestaande uit 
vertegenwoordigers van bedrijfsleven, media, vrijwilligers 
en de winnaar van vorig jaar, besloot dat ik de volgende 
prijzen uit mocht reiken:

3 : Zorgboerderij de Veldlinden
2: Stichting voorlezen
1: de Wereldkeuken

De avond werd een echt feestje waarop we samen hebben 
gedanst en (serieus)gepraat. Dit werd door de vrijwilligers 
enorm gewaardeerd. Ook voor onze mantelzorgers hebben 
we veel georganiseerd en ondersteuning geboden. Ik 
was zelf bijvoorbeeld bij het jaarlijkse mantelzorg ontbijt. 
Ik heb met vele mantelzorgers kunnen praten en hun 
ervaringen kan ik mee nemen bij het nieuw te ontwikkelen 
mantelzorgbeleid.

Kortom, er is nog werk aan de winkel! Ik wens u allen hele 
goede feestdagen toe en ik hoop u ook in 2016 weer te 
ontmoeten in onze stad.

Karin Lambrechts
wethouder zorg en welzijn, wijkgericht werken en dienstverlening

Terugblik op een bijzonder jaar
Over een week of twee knallen we 2015 uit en beginnen we aan een nieuw jaar. Namens BETER VOOR DORDT kijk ik graag even kort met u terug.
Het jaar begint in januari met het WK Shortt rack, een fantasti sch evenement dat de stad en de Sportboulevard wereldwijd op de kaart heeft  gezet.

Karin Lambrechts: 
Hulde aan de vrijwilligers
Het jaar zit er bijna weer 
op. Gelukkig hebben 
we de feestdagen nog 
in het vooruitzicht. Tijd 
om samen met familie 
en vrienden te genieten 
en terug te kijken op 
het afgelopen jaar en 
natuurlijk ook vooruit 
te blikken. Niet voor 
iedereen zijn dit mooie 
dagen. En juist voor die 
mensen hoop ik dat er 
een luisterend oor en een 
helpende hand zal zijn.
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In februari is ook de opening van de lang verwachte nieuwe 
bioscoop gepland, een grote wens van veel Dordtenaren, die naast 
een � lmhuis ook graag een bioscoop in eigen stad hebben voor de 
grote commerciële première� lms. In mei 2016 wordt voor de 17e 
keer DORDT IN STOOM, het omvangrijkste stoomevenement van 
Europa in Dordrecht gehouden. In 2016 zal de gemeenteraad ook 
lastige keuzes moeten maken wat betreft de bezuinigingen op de 
subsidies. Het zal vast niet makkelijk worden,  maar initiatieven, 
verenigingen en evenementen met een groot draagvlak en belang 
voor de stad moeten we zeker behouden.

Voor de zomer zullen de woningen van de tweede fase in de 

Stadswerven worden opgeleverd, fantastisch dat de wijk nu 
toch echt van de grond komt, we hopen dat er snel weer nieuwe 
ontwikkelingen zijn.

BETER VOOR DORDT streeft ernaar zoveel mogelijk van het 
verkiezingsprogramma te realiseren en dat betekent dat we 
naast het “gewone” politieke werk van alledag een aantal punten 
nadrukkelijk onder de aandacht zullen blijven brengen.De 
e� ecten van de drie decentralisaties die voor veel Dordtenaren 
steeds beter in beeld komen, volgen we op de voet, maar ook de 
aanpak van de verlevendiging van de binnenstad en de aanpak 
van panden die staan te verkrotten hebben onze aandacht.

Ook de veiligheid van al onze Dordtenaren heeft onze prioriteit, we 
juichen het toe dat de aanpak van de overlast bij de Lijnbaan wordt 
versterkt met cameratoezicht, wat ons betreft gebeurt dit ook bij 
het Vogelplein. Andere punten zijn bijvoorbeeld het uitbreiden 
van de aanpak van zwerfvuil op de ludieke “BLIK BROTHER” manier 
naar o.a de binnenstad en de realisatie van een soort Museum 
Express Route door de binnenstad waarmee mensen zich binnen 
het centrum via elektrisch vervoer kunnen laten verplaatsen.

Zoals u kunt lezen is er genoeg te doen en de fractie zal daarnaast 
ook in 2016 weer vooral zoveel als mogelijk is proberen u te 
ontmoeten  in uw wijk, club of organisatie.

Vooruitblik
Geachte Dordtenaren,
Over een week of twee knallen we 2015 uit en beginnen we aan 
een nieuw jaar. Namens BETER VOOR DORDT kijk ik graag even 
met u vooruit voor zover dat mogelijk is. Ook in 2016 beginnen we 
weer met een fantasti sch EK Shortt rack in onze Sportboulevard. 
Een evenement,  dat naast de belangstelling via de media ook veel 
betekent voor de economie van de stad, omdat mensen uit alle 
windstreken hier overnachten, eten, en de stad zullen bezoeken.

De gemeente wil graag 
de mogelijkheid benutten 
om de (gebruiks)kwaliteit 
te verbeteren en vraagt de 
Dubbeldammers om met 
elkaar een nieuw ontwerp 
te maken. Op donderdag 
10 december hebben 
velen in zorgcentrum 
Dubbelmonde van de 
gelegenheid gebruik 
gemaakt om hun wensen 
kenbaar te maken. Voorts 
werd gevraagd om de 
bereidheid of zij een 
bijdrage willen leveren 
aan het ontwerp voor 
het nieuwe Damplein. Zij 
konden zich dan opgeven 
voor de werkgroep of 
de klankbordgroep. De 
werkgroep bestaat uit 
bewoners, ondernemers 
en gebruikers van 
het Damplein. Zij levert een de� nitief ontwerp, creëert draagvlak onder 
Dubbeldammers en zorgt voor communicatie over het proces. De werkgroep 
gebruikt de klankbordgroep om ideeën te toetsen. Wilt u actief meewerken 
aan het nieuwe Damplein dan kunt u zich aanmelden op : www.dordrecht.nl/
dubbeldam

Het beschikbare budget is € 667.000,=. Beter Voor Dordt heeft in het 
verkiezingsprogramma de verbetering van het Damplein opgenomen en juicht 
de ontwikkeling van harte toe en volgt deze met meer dan ruime belangstelling.

Dordt aan zet 
Damplein
Eén van de vragen in het onderzoek van Beter Voor Dordt in juni 
ging over het Damplein en veel Dubbeldammers hebben de wens 
geuit dat er wat aan moest gebeuren. Wethouder Reynvaan heeft  
toegezegd dat het plein in 2017 wordt aangepakt.

De corporaties voeren de nodige plannen uit, oude portiek� ats worden 
gesloopt en er komen grondgebonden woningen voor terug. In Wielwijk 
wordt een start gemaakt met het vervolg van " Wielwijk sterk en weerbaar". 
Er wordt gesloopt, gebouwd en gestart met de nieuwe straat. Alle plannen 
van corporatie en gemeente worden nauwkeurig op elkaar afgestemd. 
De commissie van de gemeenteraad heeft de wijk in de stromende regen 
bezocht. Ook in Crabbehof en Krispijn zien we nieuwbouw verschijnen.
De bewoners van de Vogelbuurt zien nu dan toch het begin van de 
ontwikkeling aan het Vogelplein. De school gaat tegen de vlakte en er komt 
een mooi plan met appartementen. Ook verder in de wijk zien we renovatie, 
ophoging van straten en invulling van tuinen. We hebben in Dordrecht twee 
corporaties waarmee we goed samenwerken en met elkaar de uitdaging 
aangaan om Dordrecht steeds mooier en meer leefbaar te maken!

Fijne Kerstdagen en een heel goed 2016 
toegewenst. Waarbij ik ervan uitga dat ik met 
veel enthousiaste bewoners kan werken aan 
onze mooie stad. 

Rinette Reynvaan-Jansen
Wethouder Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, 
Stadsbeheer en Dierenwelzijn, Sport en 
Recreatie, Dordrecht-West

Rinett e Reynvaan:
In 2016 horen en zien 
we weer heipalen!
In verschillende wijken van Dordrecht zijn ook in 2016 weer 
nieuwe ontwikkelingen te zien. Naast aandacht voor de 
openbare ruimte, sportparken en initi ati even van bewoners zien 
en horen we werkzaamheden en heipalen. De aanpak van de 
Merwedestraat, de kade van de Wolwevershaven, en de (zelf-)
bouw van woningen.

De focus moet zijn: Het toenemende goederentransport 
gevaarlijke sto� en per spoor buiten de woongebieden te 
krijgen. De leefbaarheid waarborgen! 
 
Op deze avond werd een toelichting gegeven op 
spoor en geluid, onderverdeeld in het doorgaand 
spoorverkeer en op het emplacement waar ‘s nachts de 
trein van Arriva staat gestald met draaiende aggregaat 
hetgeen veel overlast geeft voor de bewoners van de 
Crayensteynstraat /Transvaalstraat. Prorail vindt dan 
dat er maar hogere geluidsschermen moeten worden 
geplaatst. Het bevoegd gezag van het emplacement ligt 
bij de gemeente maar Prorail lijkt de dienst uit te maken 
want er worden ook treinen gestald ter hoogte van het 
Centraal Station, Weizigt zijde maar die treinen zijn van de 
NS. Arriva is de concurrent dus!?
 
Op de publieke tribune waren inwoners aanwezig die 
in de spoorzone wonen en heel betrokken zijn bij deze 

zaak. Zij riepen op om richting Den Haag een dringende 
boodschap te brengen om de snelheid van passerende 
treinen in onze woongebieden terug te brengen naar 
maximaal 40 km. per uur. Beter Voor Dordt ondersteunt 
deze oproep volledig. Dit zou een belangrijk onderdeel 
moeten zijn in de lobby naar het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 
 
Deze avond werd een presentatie getoond over externe 
veiligheid waarmee o.a. het vervoer van gevaarlijke 
sto� en per spoor wordt bedoeld. Deze presentatie kunt 
u terug vinden op het Raads Informatie Systeem (RIS) 
d.d. 24 november 2015 waarin de geschiedenis en de 
toekomst aan bod komt.

Beter Voor Dordt zal blijven inzetten op een betere 
veiligheid voor de inwoners van Dordrecht waarbij we 
vooral bewoners van de spoorzone willen oproepen om 
één collectief platform te organiseren. 

Spoorveiligheid en geluidsoverlast 

Beter Voor Dordt zet al langere ti jd in op het verbeteren van de veiligheid rond het spoor. Steeds 
meer gevaarlijke stoff en worden vervoerd dwars door onze stad, met alle risico’s van dien. Op 
dringend verzoek van Beter Voor Dordt is een werkgroep  ingesteld om de focus toch weer te 
zett en op het gevaar over het spoor en ook de geluidsoverlast. Beter Voor Dordt vindt dat de 
lobby richti ng Den Haag sterker zou moeten in samenwerking met de Brabantse gemeenten 
en alle gemeenten die met dezelfde problemen kampen. Daarom is op 24 november j.l. een 
Themabijeenkomst Spoorveiligheid en Geluidsoverlast georganiseerd.
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bewoners, ondernemers 
en gebruikers van 
het Damplein. Zij levert een de� nitief ontwerp, creëert draagvlak onder 
Dubbeldammers en zorgt voor communicatie over het proces. De werkgroep 
gebruikt de klankbordgroep om ideeën te toetsen. Wilt u actief meewerken 
aan het nieuwe Damplein dan kunt u zich aanmelden op : www.dordrecht.nl/
dubbeldam

Het beschikbare budget is € 667.000,=. Beter Voor Dordt heeft in het 
verkiezingsprogramma de verbetering van het Damplein opgenomen en juicht 
de ontwikkeling van harte toe en volgt deze met meer dan ruime belangstelling.

Dordt aan zet 
Damplein
Eén van de vragen in het onderzoek van Beter Voor Dordt in juni 
ging over het Damplein en veel Dubbeldammers hebben de wens 
geuit dat er wat aan moest gebeuren. Wethouder Reynvaan heeft  
toegezegd dat het plein in 2017 wordt aangepakt.

De corporaties voeren de nodige plannen uit, oude portiek� ats worden 
gesloopt en er komen grondgebonden woningen voor terug. In Wielwijk 
wordt een start gemaakt met het vervolg van " Wielwijk sterk en weerbaar". 
Er wordt gesloopt, gebouwd en gestart met de nieuwe straat. Alle plannen 
van corporatie en gemeente worden nauwkeurig op elkaar afgestemd. 
De commissie van de gemeenteraad heeft de wijk in de stromende regen 
bezocht. Ook in Crabbehof en Krispijn zien we nieuwbouw verschijnen.
De bewoners van de Vogelbuurt zien nu dan toch het begin van de 
ontwikkeling aan het Vogelplein. De school gaat tegen de vlakte en er komt 
een mooi plan met appartementen. Ook verder in de wijk zien we renovatie, 
ophoging van straten en invulling van tuinen. We hebben in Dordrecht twee 
corporaties waarmee we goed samenwerken en met elkaar de uitdaging 
aangaan om Dordrecht steeds mooier en meer leefbaar te maken!

Fijne Kerstdagen en een heel goed 2016 
toegewenst. Waarbij ik ervan uitga dat ik met 
veel enthousiaste bewoners kan werken aan 
onze mooie stad. 

Rinette Reynvaan-Jansen
Wethouder Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid, 
Stadsbeheer en Dierenwelzijn, Sport en 
Recreatie, Dordrecht-West

Rinett e Reynvaan:
In 2016 horen en zien 
we weer heipalen!
In verschillende wijken van Dordrecht zijn ook in 2016 weer 
nieuwe ontwikkelingen te zien. Naast aandacht voor de 
openbare ruimte, sportparken en initi ati even van bewoners zien 
en horen we werkzaamheden en heipalen. De aanpak van de 
Merwedestraat, de kade van de Wolwevershaven, en de (zelf-)
bouw van woningen.

De focus moet zijn: Het toenemende goederentransport 
gevaarlijke sto� en per spoor buiten de woongebieden te 
krijgen. De leefbaarheid waarborgen! 
 
Op deze avond werd een toelichting gegeven op 
spoor en geluid, onderverdeeld in het doorgaand 
spoorverkeer en op het emplacement waar ‘s nachts de 
trein van Arriva staat gestald met draaiende aggregaat 
hetgeen veel overlast geeft voor de bewoners van de 
Crayensteynstraat /Transvaalstraat. Prorail vindt dan 
dat er maar hogere geluidsschermen moeten worden 
geplaatst. Het bevoegd gezag van het emplacement ligt 
bij de gemeente maar Prorail lijkt de dienst uit te maken 
want er worden ook treinen gestald ter hoogte van het 
Centraal Station, Weizigt zijde maar die treinen zijn van de 
NS. Arriva is de concurrent dus!?
 
Op de publieke tribune waren inwoners aanwezig die 
in de spoorzone wonen en heel betrokken zijn bij deze 

zaak. Zij riepen op om richting Den Haag een dringende 
boodschap te brengen om de snelheid van passerende 
treinen in onze woongebieden terug te brengen naar 
maximaal 40 km. per uur. Beter Voor Dordt ondersteunt 
deze oproep volledig. Dit zou een belangrijk onderdeel 
moeten zijn in de lobby naar het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 
 
Deze avond werd een presentatie getoond over externe 
veiligheid waarmee o.a. het vervoer van gevaarlijke 
sto� en per spoor wordt bedoeld. Deze presentatie kunt 
u terug vinden op het Raads Informatie Systeem (RIS) 
d.d. 24 november 2015 waarin de geschiedenis en de 
toekomst aan bod komt.

Beter Voor Dordt zal blijven inzetten op een betere 
veiligheid voor de inwoners van Dordrecht waarbij we 
vooral bewoners van de spoorzone willen oproepen om 
één collectief platform te organiseren. 

Spoorveiligheid en geluidsoverlast 

Beter Voor Dordt zet al langere ti jd in op het verbeteren van de veiligheid rond het spoor. Steeds 
meer gevaarlijke stoff en worden vervoerd dwars door onze stad, met alle risico’s van dien. Op 
dringend verzoek van Beter Voor Dordt is een werkgroep  ingesteld om de focus toch weer te 
zett en op het gevaar over het spoor en ook de geluidsoverlast. Beter Voor Dordt vindt dat de 
lobby richti ng Den Haag sterker zou moeten in samenwerking met de Brabantse gemeenten 
en alle gemeenten die met dezelfde problemen kampen. Daarom is op 24 november j.l. een 
Themabijeenkomst Spoorveiligheid en Geluidsoverlast georganiseerd.
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facebook.com/betervoordordtWe wensen u fi jne feestdagen 
en een goed 2016

Op 6 oktober 2015 heeft het college besloten om de Startnotitie 
Herijking Hondenbeleid aan de gemeenteraad voor te leggen. 
Via deze notitie geeft het college openheid van zaken richting 
de gemeenteraad en de Dordtse inwoners. In de startnotitie legt 
het college de volgende vier scenario’s aan de gemeenteraad 
voor, dus niet alleen aan de fractie Beter Voor Dordt:

Scenario 1 – Optimaliseren van het bestaande 
beleidskader
Het huidige beleids- en � nanciële kader van het hondenbeleid 
wordt voortgezet. Binnen het huidige hondenbeleid en 
� nanciële middelen, worden zowel de doelstellingen als de 
maatregelen verbeterd.

Scenario 2 – Afscha� en hondenbelasting
Door het afscha� en van de hondenbelasting vallen 
opbrengsten weg en ontstaat een structureel gemeentelijk 
tekort van €614.000,00. 

Scenario 3 – Herinvoeren van de opruimplicht
Alle uitlaatvoorzieningen waar hondenbezitters de poep van 
hun hond niet hoeven op te ruimen verdwijnen. In dit scenario 
hoeven de hondenpoepzuigers niet alle rondes meer te maken 
en kan er circa € 137.000,00 per jaar bespaard worden.

Scenario 4 – Ophe� en van de losloopgebieden
Circa 56 losloopgebieden in Dordrecht zouden in dit scenario 
worden opgeheven. Honden moeten in deze gebieden weer 
aangelijnd worden.

Voorkeur Beter Voor Dordt
Beter Voor Dordt is vooralsnog voorstander van scenario 
1. Het voordeel van dit scenario is dat het huidige 
goedwerkende hondenbeleid wordt voortgezet, en waar 
mogelijk en noodzakelijk wordt verbeterd. De gemeente 
hoeft ook geen tekorten op te lossen die door scenario 2 
(afscha�  ng van de hondenbelasting) ontstaan. Ook vinden 
wij het niet wenselijk dat niet-hondenbezitters, door de 
afscha�  ng van de hondenbelasting, voor voorzieningen 
van hondenbezitters gaan betalen. Beter Voor Dordt wil 
de komende tijd de discussie over de invoering van een 
opruimplicht in de gehele stad aangaan, maar dit is zeker 
geen doel op zich. Wel vinden wij dat de hondentoiletten 
(kleine omheinde strookjes waar honden mogen poepen en 
de hondenbezitter de hondenpoep niet op hoeft te ruimen) 
mogen verdwijnen. 

Scenario 4 vinden wij onacceptabel. Er zijn volgens ons 
veel hondenbezitters die het prettig vinden om hun hond 
in de buurt uit te laten. Losloopgebieden zijn prettige 
voorzieningen om de honden binnen de bebouwde kom los 
te laten lopen. Niet alle hondenbezitters hebben voldoende 
tijd en / of zijn in de gelegenheid om naar het buitengebied 
te gaan. 

In de afgelopen raadsvergadering is er uitvoerig gesproken 
over windenergie. Het college wil ruimte geven aan 
initiatiefnemers om onder voorwaarden op aangewezen 
locaties een windturbine te kunnen plaatsen; op de Kil III 
twee turbines (max 85m), op Krabbepolder/Duivelseiland 
drie turbines (max 100m). Tot slot komen op de Dordtse 
Kil IV vier turbines (die zijn al vergund) en wordt ruimte 
geboden voor mogelijk een vijfde. 

Beter Voor Dordt heeft een terughoudende houding 
ten opzichte van het hoge aantal windturbines; tien 
turbines vinden wij voor Dordt teveel. Bovendien 
hebben wij onze zorgen over de bescherming voor 

bedrijven, uitgeefbaarheid van kavels, veiligheidsrisico’s 
en het kunnen inspelen op de snelle technologische 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De 
door andere partijen genoemde oostzijde van de A16 
is vanwege de grote landschappelijke e� ecten voor ons 
absoluut niet wenselijk.

De zogenaamde ‘structuurvisie Windenergie’ wordt 
opengesteld voor inspraak, de stad mag er  over 
spreken. Alle zienswijzen die worden ingediend 
kunnen rekenen op de uitvoerige aandacht van Beter 
Voor Dordt, waarna wij een de� nitief standpunt  in 
zullen nemen. 

Hoe staat het met het hondenbeleid?
Een aantal weken geleden stelde een Dordtse hondenbezitt er in Dordt Centraal de bovenstaande vraag aan Beter Voor Dordt. In zijn arti kel schrijft  de hondenbezitt er 
dat de gemeentebegroti ng nu rond is en dat wij (vermoedelijk) al lang weten hoe het er met het hondenbeleid voorstaat. Ook vraagt deze schrijver zich af waarom er 
geen openheid van zaken wordt gegeven en waarom hondenbezitt ers nog in het duister moeten tasten. Anders dan de hondenbezitt er in zijn arti kel stelt, is er zeker 
nog geen beslissing genomen om een aangepast hondenbeleid vast te stellen en de uitlaatgebieden op te heff en. 

Windturbines op het Eiland 
van Dordt

De noodzaak om stappen te maken van fossiele brandstoff en naar duurzame energieopwekking, 
daar bestaat wat Beter Voor Dordt betreft  geen discussie meer over. Wel over de mate van inzet op 
windenergie daarbij.
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over windenergie. Het college wil ruimte geven aan 
initiatiefnemers om onder voorwaarden op aangewezen 
locaties een windturbine te kunnen plaatsen; op de Kil III 
twee turbines (max 85m), op Krabbepolder/Duivelseiland 
drie turbines (max 100m). Tot slot komen op de Dordtse 
Kil IV vier turbines (die zijn al vergund) en wordt ruimte 
geboden voor mogelijk een vijfde. 

Beter Voor Dordt heeft een terughoudende houding 
ten opzichte van het hoge aantal windturbines; tien 
turbines vinden wij voor Dordt teveel. Bovendien 
hebben wij onze zorgen over de bescherming voor 
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Ook volgend 

jaar zijn wij 

BETER VOOR 
DORDT. 
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fantastisch 
2016!


