
Een van de belangrijke 
toegangswegen naar de stad, het 
traject Merwedestraat-Oranjelaan 
wordt geheel vernieuwd en 
aangepast naar de eisen van onze 
tijd. Een goede doorstroming, veilige 
fi etsroutes en verbetering van de 

leefbaarheid langs deze route zijn 
belangrijke doelstellingen. 

De wijk Stadswerven zal een 
kwalitatieve groei laten zien en 
de nieuwe brugverbinding tussen 
Stadswerven en de historische 
binnenstad zal worden aanbesteed. 

Voor de binnenstad krijgt het 
gebied rond de Visbrug en 
Voorstraat midden een impuls 
die ook de verbinding met het 
water zal versterken.  Er staan 
ons belangrijke besluiten over het 
plangebied Belthurepark te wachten 
waar oorspronkelijk 220 tot 290 
woningen waren gepland en dat 
geldt ook voor het bedrijventerrein 
Westelijke Dordtse Oevers. Hopelijk 
worden er nu eindelijk knopen 
doorgehakt over een nieuw 
stadshotel aan het vernieuwde 
Vrieseplein.  Tegelijkertijd voeren 
we met onze inwoners, bedrijven 
en instelingen het gesprek over de 
toekomst van onze stad. Daarbij is 
het vizier gericht op het versterken 
van de sociaal-economische 
structuur in een snel veranderende 
samenleving. Teveel mensen staan 
aan de kant en ook die moeten we 

perspectief kunnen bieden op een 
betere toekomst met meer banen 
en een inkomen dat hen in staat 
stelt om op volwaardige wijze te 
participeren in onze samenleving. 

Water en duurzaamheid zien we 
in die toekomstverkenning als 
leidende thema’s met veel kansen 
om de stad nog sterker profi el 
te geven en werkgelegenheid te 
creëren bijvoorbeeld op het gebied 
van toerisme en duurzame energie. 
We dagen onze inwoners uit om in 
dit traject een actieve rol te nemen.

Het gaat goed met onze stad, niet 
voor niets zijn we fl ink gestegen 
in het rijtje grote steden waar het 
fi jn is om te wonen vooral door alle 
voorzieningen die aanwezig zijn. 

We willen graag dat zoveel mogelijk 
inwoners daarvan profi teren en 
daar ligt op de route naar 2020 en 
verder nog een enorme uitdaging. 
Die uitdaging gaan we graag samen 
met u aan! 

Piet Sleeking
wethouder RO, binnenstad, 
cultuur & toerisme.
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Piet Sleeking: Met Beter Voor Dordt op naar 2020! 

Rinette Reynvaan: Dordrecht is “in beweging”

Om de korfballers goed te 
ontvangen hebben enkele 
enthousiaste Dordtse Doorpakkers 
in de omgeving van de 
Sportboulevard al het zwerfvuil 
opgeruimd. Hulde! In hallen, wijken 
en op de sportparken zijn veel 
Dordtenaren in beweging en aan 
het sporten. We volgen de discussie 
rondom kunstgras op de voet. 
De plannen voor de sportparken 
worden steeds concreter. De 
gemeenteraad heeft hiervoor de 
nodige middelen beschikbaar 
gesteld. Verenigingen zijn in 
beweging en onderzoeken welk 
samenwerkingsverband het best bij 
hen past. Dit is een intensief traject. 
Ik verwacht eind dit jaar meer 
duidelijkheid en een start van de 
uitvoering in 2017. Over beweging 

gesproken! We zien regelmatig 
Dordtse Doorpakkers met het 
motto: “Een schone stad, je hebt 
het zelf in de hand” met grijptang 
en vuilniszak aan het werk. Liever 
zie ik helemaal geen zwerfvuil meer. 
Dit lijkt een illusie, al gaat het wel 
beter, en zijn we blij dat mensen 
zich voor hun omgeving willen 
inzetten.

Zo ontstaat meer betrokkenheid bij 
de directe leefomgeving. Ja zelfs een 
bepaalde mate van eigenaarschap. 
Een groep bewoners praat mee, 
namens een achterban, en maakt 
een ontwerp voor het Vrieseplein 
(opening 25 november) en het 
Damplein (7 november kregen 
we een virtuele rondleiding). 
Placemaking, “Dordt aan Zet” !

Dordt in beweging, uw wijk in 
beweging! Bijeenkomsten vinden 
plaats in verschillende wijken waar 
sportbedrijf en maatschappelijke 
organisaties elkaar ontmoeten en 
bespreken hoe ze elkaar kunnen 
versterken. Met partners en 
bewoners blijven we ons inzetten 
voor de Leefbaarheid en Veiligheid, 
met extra aandacht voor Vogelplein 
en Lijnbaangebied. De raad stelt 
extra middelen ter beschikking voor 
het programma ondermijning.
Door ingrijpen samen met de 
corporaties en aanbod van 
zelfbouwkavels zorgen 
we voor diversiteit in 
woningaanbod. De bouw 
aan het Vogelplein is in 
volle gang en ook in Dordt 
West horen we weer 
heipalen. 

Veel middelen zijn nodig 
voor het onderhoud aan 
de wegen. We zijn in 
overleg over de dekking van 
deze middelen vanwege 
mogelijk veranderde 
wetgeving omtrent 
precario. In de openbare 
ruimte zijn in meerdere 
wijken bewoners actief. 

Zij adopteren een stuk groen en 
zorgen voor een betere kwaliteit. 
Daar zijn we trots op. Vorige week 
zag ik dat aan het Maartensgat. 
Prachtig verzorgd, mooi zicht 
op de grote kerk en een grote 
burenbetrokkenheid. 

We staan open voor initiatieven. 
Met partners uit de stad werken 
we samen aan een Smart City, een 
slimme stad. En door slimme zetjes 
te geven kunnen we dit faciliteren. 
Hiervoor wordt een Innovatiefonds 

opgericht, een revolverend 
fonds waarbij de initiatieven een 
terugverdientijd hebben van 5-8 
jaar. Dordrecht volop in beweging! 
Dit geldt voor onze bewoners, 
partners en bezoekers. Laten we 
met elkaar met “respect voor Dordt” 
vorm geven aan een nog BETER 
DORDT! 

Rinette Reynvaan-Jansen
Wethouder Wonen, 
Leefbaarheid, Veiligheid 
en sport.

In het laatste volle  jaar van deze raadsperiode staan 
ons nog belangrijke ontwikkelingen en beslissingen te 
wachten. Na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren, 
zijn we in staat weer middelen beschikbaar te stellen 
voor nieuwe investeringen. 

Een beweging zagen we in oktober bij het Europees 
kampioenschap korfbal in onze Sportboulevard. Veel kinderen 
hebben rondom dit evenement kunnen kennismaken met 
deze sport en zelf kunnen korfballen. Bij de fi nale zaten ruim 
4000 supporters in een tot korfbal-arena verbouwde ijshal; een 
groots spektakel! Aanpalend is met raads- en collegeleden, 
Optisport en het sportbedrijf gesproken over de evaluatie van de 
Sportboulevard en de Sportvisie voor de toekomst. Dit krijgt het 
komende jaar een formeel vervolg.
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Beste Dordtenaren,

Onze stad is in beweging, dat 
geldt zeker voor de zorg. Wij 
hebben als college bij de start 
in 2014  “de zorgzame stad” als 
speerpunt benoemd.

In 2015 hebben we veel taken op 
het gebied van ondersteuning (zorg, 
jeugd en werk) van het Rijk overge-
nomen (transitie). Ik was en ben daar 
nog steeds een voorstander van.
Die transitie hebben we vorm gege-
ven samen met heel veel partners 
in onze regio. Ik vind het een goede 
zet omdat wij juist als gemeente en 
zorgaanbieders onze clienten ken-
nen, wij juist met elkaar goed weten 
wat we in deze stad en regio te bie-
den hebben aan zorg en welzijn en 
dus uiteindelijk de zorgtaken beter 
en effi ciënter kunnen organiseren.

Ik zie nu al veel goede voorbeelden: 
de manier waarop we bijvoorbeeld 
verschillende vormen van doelgroe-
penvervoer in elkaar schuiven (dag-
besteding, Drechthopper en WSW).
De pilot beschermd thuis, waar-
mee we de beweging inzetten om 
beschermd wonen meer buiten de 

muren van de instellingen aan te 
bieden. De keukentafelgesprekken 
van de Sociale Dienst Drechtsteden. 
Volgens de ANBO (ouderenbond) 
doen wij dit heel goed en staan we in 
de top 3 van ons land. En natuurlijk 
de samenwerking binnen onze so-
ciale wijkteams. Onze stad mag zich 
gelukkig prijzen met een groot en 
divers aanbod aan zorgvoorzieningen 
die ook willen innoveren.

Om echte veranderingen /vernieu-
wingen (de transformatie) tot stand 
te brengen hebben we samen met 
inwoners en organisaties uit onze 
stad een zogenaamde “ontwikke-
lagenda” opgesteld. Samen hebben 
we gekeken wat de grootste opgaven 
voor de komende jaren zijn. We 
willen de wezenlijke verandering in 
ontmoeting, ondersteuning en zorg 
stimuleren en faciliteren en meer 
inzetten op preventie.

We investeren in een stevig funda-
ment van laagdrempelige basisvoor-
zieningen in onze wijken, een betere 
aansluiting van de professionele en 
informele zorg en passende wonin-
gen voor kwetsbare groepen in onze 
buurten .

Bij deze “veranderopgaven” 
willen we vooral ruimte geven 
aan de Dordtse samenleving. 
Dat levert nu al mooie initiatie-
ven op zoals bijv: Wij Crab-
behof, een goed voorbeeld van 
het verbinden van informele en 
formele zorg bij het bestrijden 
van eenzaamheid.
We helpen, een marktplaats-
achtig forum voor zorg en 
ondersteuning waar u een 
vraag of een aanbod kunt doen. 
U zoekt bijv iemand die af en 
toe boodschappen wilt halen of 
u wilt twee keer per week met 
iemand gaan wandelen.
Kortom, die zorgzame stad, 
daar werken we hard aan. 
Samen met bewoners, buren, 
mantelzorgers, vrijwilligers, pro-
fessionals, zorgaanbieders en de 
gemeenteraad.
 
Naast Zorg en Welzijn behoren 
Dienstverlening en Wijkgericht Wer-
ken ook tot mijn portefeuille. Verder 
ben ik lid van het Drechtstedenbe-
stuur en voorzitter van de Dienst 
Gezondheid en Jeugd. Een onderdeel 
waar ik ook veel op heb ingezet is het 

LHBT beleid. Ieder mens in onze stad 
mag zijn wie hij/zij wil zijn. De Raad 
(bijna unaniem) heeft mij gevraagd 
om een “gaybrapad” /regenboogze-
bra aan te leggen om hier zichtbaar 
uiting aan te geven.  U heeft vast 
gezien dat we dat pad inmiddels 
hebben aangebracht voor ons 
station. Verder blijven mantelzorg 
en vrijwilligers ondersteuning mijn 
speerpunten de komende tijd. Als u 

iets bij wilt dragen en goede ideeën 
heeft dan hoor ik graag van u!
 

Met hartelijke groet,

Karin Lambrechts
Wethouder Zorg, Welzijn, 
Wijkgericht werken en 
Dienstverlening

Maar genoeg over de anderen, BETER 
VOOR DORDT vindt u altijd in de 
stad, campagnetijd of niet. We zijn 
de afgelopen weken in Dubbeldam 
geweest om te luisteren of de 
Dubbeldammers zich kunnen vinden 
in het renovatieplan voor zwembad 
De Dubbel. Een mooi voorbeeld van 
participatie is de renovatie van het 
Damplein ook dit plan volgen we 
met grote belangstelling. Zo was 
BETER VOOR DORDT in Sterrenburg 
tijdens de start van de campagne 
voor mantelzorgers en waren we als 
trotse Dordtenaren aanwezig bij het 
Europees kampioenschap Korfbal 
in onze Sportboulevard. In Krispijn 
spraken we ondernemers en hebben 
we meegedacht over de mogelijkheden 
voor het MOVADO-terrein. Ook 
maakten enkele fractieleden zich sterk 
voor de veiligheid op het spoor. BETER 
VOOR DORDT wil minder vervoer van 
gevaarlijke stoffen per spoor door onze 
stad.

Tijdens de behandeling van de 
begroting heeft BETER VOOR DORDT 
nadrukkelijke aandacht gevraagd 
nieuwe initiatieven te verkennen 
die de stad nog schoner en veiliger 
maken. Verder willen we meer inzet 
op de jeugdzorg omdat duidelijk is 
dat er nog veel moet gebeuren om 
de verschillende organisaties beter 
met elkaar te laten samenwerken. 
Veel mensen ergeren zich nog steeds 
aan zwerfafval. Wethouder Reynvaan 
heeft toegezegd te bekijken hoe daar 

strenger op gehandhaafd kan worden 
en goede initiatieven worden beloond.

 BETER VOOR DORDT heeft al 
meerdere malen aangegeven dat 
we vinden dat Museum 1940-1945 
betere huisvesting verdient. De fractie 
heeft nu de toezegging gekregen dat 
het gemeentebestuur samen met de 
stichting van het museum gaat kijken 
hoe plannen voor een meer passende 
ruimte kunnen worden gerealiseerd.

Zoals ik al aangaf is voor de landelijke 
partijen de campagne begonnen, 
voor BETER VOOR DORDT is het altijd 
campagnetijd en daarom vindt u ons 
altijd in de stad.

Er worden op dit moment ook al 
gesprekken gevoerd met Dordtenaren 
die zich eventueel beschikbaar willen 
stellen als kandidaat-raadslid voor 
BETER VOOR DORDT.

Heeft u ook interesse in de lokale 
politiek en kunt u zich vinden in 
de standpunten van BETER VOOR 
DORDT meldt u zich dan aan als 
lid en werk met ons mee aan het 
verkiezingsprogramma voor de 
volgende periode.

BETER VOOR DORDT 
is ook BETER VOOR U!

David Schalken-Den Hartog
Fractievoorzitter Beter Voor Dordt

In de afgelopen jaren heeft de 
gemeente Dordrecht al meerdere 
malen onnodige en overbodige re-
gels geschrapt. BETER VOOR DORDT 
ziet echter kansen om de huidige 
regels op een aantal onderdelen ver-
der te versoepelen. Het gaat hierbij 
met name over vergunningen voor 
evenementen, horecabedrijven en 
kansspelautomaten.
In de huidige Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) en de Kansspelen-
verordening zijn regels opgenomen, 
die onnodige administratieve en 
fi nanciële lasten voor evenementen-
organisatoren en ondernemers tot 
gevolg hebben. Deze lasten zijn het 
gevolg van ingewikkelde aanvraag-

procedures, lastige aanvraagformu-
lieren en relatief hoge kosten voor 
evenementen- en horeca-exploita-
tievergunningen. 
Het initiatiefvoorstel ‘Lastenver-
mindering met oog voor veiligheid’ 
van BETER VOOR DORDT-raadslid 
Willem Bronkhorst, dat in de 
raadsvergadering van 15 novem-
ber 2016 wordt vastgesteld, maakt 
het mogelijk dat een grotere groep 
evenementenorganisatoren, sport-, 
muziekverenigingen, kerken en 
horecaondernemers met een drank- 
en horecavergunning, geen vergun-
ningen meer aan hoeven te vragen 
voor hun evenementen en horeca-
activiteiten. Ook zorgt dit voorstel 

ervoor dat horecaondernemers 
minder tijd en geld kwijt zijn aan 

administratieve verplichtingen om 
hun horeca-exploitatievergunningen 

en kansspelautomatenvergunningen 
actueel te houden. 

Karin Lambrechts: 
De zorgzame stad

David Schalken: de verkiezingscampagne is gestart!
De gemeenteraad besprak de afgelopen week de Dordtse begroting voor 2017. De sfeer in de 
raadszaal was anders dan normaal, het is duidelijk dat voor de landelijke partijen de gunst om 
de kiezer voor de landelijke verkiezingen van volgend jaar is begonnen. Het lokale podium werd 
gebruikt om landelijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Een aantal landelijke partijen 
maken zich bijvoorbeeld zorgen over de effecten van de decentralisaties terwijl zij er zelf in de 
landelijke politiek in meerderheid voor hebben gekozen. Lekker makkelijk, Dordrecht mag dit lokaal 
repareren.

Initiatiefvoorstel Beter Voor Dordt: 
Lastenvermindering met oog voor veiligheid

Over het belang van gemeentelijke regels om evenementen en horeca-
activiteiten veilig en zonder openbare ordeverstoringen plaats te laten 
vinden, bestaat geen twijfel. Dordrecht is gebaat bij evenementen 
en horeca-activiteiten die schoon, heel en veilig plaatsvinden. 
Daarentegen moeten de gemeentelijke regels en vergunningen niet 
hun doel voorbij schieten en feitelijk overbodig worden.

Mede dankzij 
Beter Voor Dordt:

Het moet anders!moet anders!anders!

Honderdduizenden inwoners van Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben grote 
overlast van het goederenvervoer per spoor. Het steeds toenemende vervoer 
gevaarlijke stoffen per spoor gaat door vele woongebieden en brengt daardoor 
veel risico’s met zich mee. Prorail en NS hebben doelstellingen waaruit naar vo-
ren komt dat zij meer gebruik willen maken van het spoor. BETER VOOR DORDT 
vraagt zich af of daar in de nabije toekomst wel ruimte voor is op de rails.

De lobbydruk richting de Rijksoverheid vanuit de provincie Noord-Brabant is 
hoog. Die van Zuid-Holland kan beter. Het is daarom noodzakelijk deze druk 
vanuit Dordrecht en Zwijndrecht te verhogen.

BETER VOOR DORDT gaat daarom proberen een bijeenkomst te organiseren 
met kopstukken van de betrokken organisaties (NS, Prorail, Transport en logis-
tiek Nederland, Provincie Zuid Holand) en de bewoners van Dordrecht. Tijdens 
deze bijeenkomst zullen de kopstukken van de betrokken organisaties worden 
gevraagd naar hun rol om het vervoer gevaarlijke stoffen per spoor te beperken 
c.q. om te leiden buiten de woongebieden.

Zodra er meer duidelijkheid is zal BETER VOOR DORDT u hierover zo snel 
mogelijk op de hoogte stellen.

•  Wordt er binnen een jaar zorg gedragen voor het per e-mail informeren van inwoners 
over omgevingsvergunningen in hun buurt in plaats van alleen maar via de krant;

• Wordt er door de stad onderzocht in hoeverre de strengere Rotterdamse aanpak van  
 zwerfafval in Dordrecht een aanvulling kan zijn op het Dordts beleid;
• Gaat de gemeente in gesprek met de stichting Museum 1940-1945. Samen met de  
 stichting Museum 1940-1945 worden de plannen die zij hebben voor uitbreiding   
 doorgenomen en wordt er bezien hoe deze plannen te realiseren zijn zodat het   
 museum door uitbreiding een professionaliseringsslag kan maken; 
• Zal er een ligplaatsenbeleid worden vastgesteld voor de Kalkhaven, de Riedijkshaven,  
 het Wantij en de Zuidelijke Insteekhaven;
• Zal er in samenwerking met het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Holland   
 Zuid een plan van aanpak opgesteld waarin de aanpak van de risico’s rondom het   
 toenemende aantal zelfstandig wonenende verminderd zelfredzame personen wordt  
 uitgewerkt;
• Zal het college zich in de Drechtsteden hard maken om meer mensen te   
 ondersteunen naar betaald werk;
• Zal worden onderzocht of er vanuit meerdere pijlers een integraal budget voor het  
 jongerenwerk kan worden samengesteld met een structureel karakter;
• Gaat de wethouder zich hard maken voor een goede busverbinding naar de Essenhof  
 bij de ov-concessie. 

Beter Voor Dordt, ook beter voor u!
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Beste Dordtenaren,

Onze stad is in beweging, dat 
geldt zeker voor de zorg. Wij 
hebben als college bij de start 
in 2014  “de zorgzame stad” als 
speerpunt benoemd.

In 2015 hebben we veel taken op 
het gebied van ondersteuning (zorg, 
jeugd en werk) van het Rijk overge-
nomen (transitie). Ik was en ben daar 
nog steeds een voorstander van.
Die transitie hebben we vorm gege-
ven samen met heel veel partners 
in onze regio. Ik vind het een goede 
zet omdat wij juist als gemeente en 
zorgaanbieders onze clienten ken-
nen, wij juist met elkaar goed weten 
wat we in deze stad en regio te bie-
den hebben aan zorg en welzijn en 
dus uiteindelijk de zorgtaken beter 
en effi ciënter kunnen organiseren.

Ik zie nu al veel goede voorbeelden: 
de manier waarop we bijvoorbeeld 
verschillende vormen van doelgroe-
penvervoer in elkaar schuiven (dag-
besteding, Drechthopper en WSW).
De pilot beschermd thuis, waar-
mee we de beweging inzetten om 
beschermd wonen meer buiten de 

muren van de instellingen aan te 
bieden. De keukentafelgesprekken 
van de Sociale Dienst Drechtsteden. 
Volgens de ANBO (ouderenbond) 
doen wij dit heel goed en staan we in 
de top 3 van ons land. En natuurlijk 
de samenwerking binnen onze so-
ciale wijkteams. Onze stad mag zich 
gelukkig prijzen met een groot en 
divers aanbod aan zorgvoorzieningen 
die ook willen innoveren.

Om echte veranderingen /vernieu-
wingen (de transformatie) tot stand 
te brengen hebben we samen met 
inwoners en organisaties uit onze 
stad een zogenaamde “ontwikke-
lagenda” opgesteld. Samen hebben 
we gekeken wat de grootste opgaven 
voor de komende jaren zijn. We 
willen de wezenlijke verandering in 
ontmoeting, ondersteuning en zorg 
stimuleren en faciliteren en meer 
inzetten op preventie.

We investeren in een stevig funda-
ment van laagdrempelige basisvoor-
zieningen in onze wijken, een betere 
aansluiting van de professionele en 
informele zorg en passende wonin-
gen voor kwetsbare groepen in onze 
buurten .

Bij deze “veranderopgaven” 
willen we vooral ruimte geven 
aan de Dordtse samenleving. 
Dat levert nu al mooie initiatie-
ven op zoals bijv: Wij Crab-
behof, een goed voorbeeld van 
het verbinden van informele en 
formele zorg bij het bestrijden 
van eenzaamheid.
We helpen, een marktplaats-
achtig forum voor zorg en 
ondersteuning waar u een 
vraag of een aanbod kunt doen. 
U zoekt bijv iemand die af en 
toe boodschappen wilt halen of 
u wilt twee keer per week met 
iemand gaan wandelen.
Kortom, die zorgzame stad, 
daar werken we hard aan. 
Samen met bewoners, buren, 
mantelzorgers, vrijwilligers, pro-
fessionals, zorgaanbieders en de 
gemeenteraad.
 
Naast Zorg en Welzijn behoren 
Dienstverlening en Wijkgericht Wer-
ken ook tot mijn portefeuille. Verder 
ben ik lid van het Drechtstedenbe-
stuur en voorzitter van de Dienst 
Gezondheid en Jeugd. Een onderdeel 
waar ik ook veel op heb ingezet is het 

LHBT beleid. Ieder mens in onze stad 
mag zijn wie hij/zij wil zijn. De Raad 
(bijna unaniem) heeft mij gevraagd 
om een “gaybrapad” /regenboogze-
bra aan te leggen om hier zichtbaar 
uiting aan te geven.  U heeft vast 
gezien dat we dat pad inmiddels 
hebben aangebracht voor ons 
station. Verder blijven mantelzorg 
en vrijwilligers ondersteuning mijn 
speerpunten de komende tijd. Als u 

iets bij wilt dragen en goede ideeën 
heeft dan hoor ik graag van u!
 

Met hartelijke groet,

Karin Lambrechts
Wethouder Zorg, Welzijn, 
Wijkgericht werken en 
Dienstverlening

Maar genoeg over de anderen, BETER 
VOOR DORDT vindt u altijd in de 
stad, campagnetijd of niet. We zijn 
de afgelopen weken in Dubbeldam 
geweest om te luisteren of de 
Dubbeldammers zich kunnen vinden 
in het renovatieplan voor zwembad 
De Dubbel. Een mooi voorbeeld van 
participatie is de renovatie van het 
Damplein ook dit plan volgen we 
met grote belangstelling. Zo was 
BETER VOOR DORDT in Sterrenburg 
tijdens de start van de campagne 
voor mantelzorgers en waren we als 
trotse Dordtenaren aanwezig bij het 
Europees kampioenschap Korfbal 
in onze Sportboulevard. In Krispijn 
spraken we ondernemers en hebben 
we meegedacht over de mogelijkheden 
voor het MOVADO-terrein. Ook 
maakten enkele fractieleden zich sterk 
voor de veiligheid op het spoor. BETER 
VOOR DORDT wil minder vervoer van 
gevaarlijke stoffen per spoor door onze 
stad.

Tijdens de behandeling van de 
begroting heeft BETER VOOR DORDT 
nadrukkelijke aandacht gevraagd 
nieuwe initiatieven te verkennen 
die de stad nog schoner en veiliger 
maken. Verder willen we meer inzet 
op de jeugdzorg omdat duidelijk is 
dat er nog veel moet gebeuren om 
de verschillende organisaties beter 
met elkaar te laten samenwerken. 
Veel mensen ergeren zich nog steeds 
aan zwerfafval. Wethouder Reynvaan 
heeft toegezegd te bekijken hoe daar 

strenger op gehandhaafd kan worden 
en goede initiatieven worden beloond.

 BETER VOOR DORDT heeft al 
meerdere malen aangegeven dat 
we vinden dat Museum 1940-1945 
betere huisvesting verdient. De fractie 
heeft nu de toezegging gekregen dat 
het gemeentebestuur samen met de 
stichting van het museum gaat kijken 
hoe plannen voor een meer passende 
ruimte kunnen worden gerealiseerd.

Zoals ik al aangaf is voor de landelijke 
partijen de campagne begonnen, 
voor BETER VOOR DORDT is het altijd 
campagnetijd en daarom vindt u ons 
altijd in de stad.

Er worden op dit moment ook al 
gesprekken gevoerd met Dordtenaren 
die zich eventueel beschikbaar willen 
stellen als kandidaat-raadslid voor 
BETER VOOR DORDT.

Heeft u ook interesse in de lokale 
politiek en kunt u zich vinden in 
de standpunten van BETER VOOR 
DORDT meldt u zich dan aan als 
lid en werk met ons mee aan het 
verkiezingsprogramma voor de 
volgende periode.

BETER VOOR DORDT 
is ook BETER VOOR U!

David Schalken-Den Hartog
Fractievoorzitter Beter Voor Dordt

In de afgelopen jaren heeft de 
gemeente Dordrecht al meerdere 
malen onnodige en overbodige re-
gels geschrapt. BETER VOOR DORDT 
ziet echter kansen om de huidige 
regels op een aantal onderdelen ver-
der te versoepelen. Het gaat hierbij 
met name over vergunningen voor 
evenementen, horecabedrijven en 
kansspelautomaten.
In de huidige Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) en de Kansspelen-
verordening zijn regels opgenomen, 
die onnodige administratieve en 
fi nanciële lasten voor evenementen-
organisatoren en ondernemers tot 
gevolg hebben. Deze lasten zijn het 
gevolg van ingewikkelde aanvraag-

procedures, lastige aanvraagformu-
lieren en relatief hoge kosten voor 
evenementen- en horeca-exploita-
tievergunningen. 
Het initiatiefvoorstel ‘Lastenver-
mindering met oog voor veiligheid’ 
van BETER VOOR DORDT-raadslid 
Willem Bronkhorst, dat in de 
raadsvergadering van 15 novem-
ber 2016 wordt vastgesteld, maakt 
het mogelijk dat een grotere groep 
evenementenorganisatoren, sport-, 
muziekverenigingen, kerken en 
horecaondernemers met een drank- 
en horecavergunning, geen vergun-
ningen meer aan hoeven te vragen 
voor hun evenementen en horeca-
activiteiten. Ook zorgt dit voorstel 

ervoor dat horecaondernemers 
minder tijd en geld kwijt zijn aan 

administratieve verplichtingen om 
hun horeca-exploitatievergunningen 

en kansspelautomatenvergunningen 
actueel te houden. 

Karin Lambrechts: 
De zorgzame stad

David Schalken: de verkiezingscampagne is gestart!
De gemeenteraad besprak de afgelopen week de Dordtse begroting voor 2017. De sfeer in de 
raadszaal was anders dan normaal, het is duidelijk dat voor de landelijke partijen de gunst om 
de kiezer voor de landelijke verkiezingen van volgend jaar is begonnen. Het lokale podium werd 
gebruikt om landelijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Een aantal landelijke partijen 
maken zich bijvoorbeeld zorgen over de effecten van de decentralisaties terwijl zij er zelf in de 
landelijke politiek in meerderheid voor hebben gekozen. Lekker makkelijk, Dordrecht mag dit lokaal 
repareren.

Initiatiefvoorstel Beter Voor Dordt: 
Lastenvermindering met oog voor veiligheid

Over het belang van gemeentelijke regels om evenementen en horeca-
activiteiten veilig en zonder openbare ordeverstoringen plaats te laten 
vinden, bestaat geen twijfel. Dordrecht is gebaat bij evenementen 
en horeca-activiteiten die schoon, heel en veilig plaatsvinden. 
Daarentegen moeten de gemeentelijke regels en vergunningen niet 
hun doel voorbij schieten en feitelijk overbodig worden.

Mede dankzij 
Beter Voor Dordt:

Het moet anders!moet anders!anders!

Honderdduizenden inwoners van Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben grote 
overlast van het goederenvervoer per spoor. Het steeds toenemende vervoer 
gevaarlijke stoffen per spoor gaat door vele woongebieden en brengt daardoor 
veel risico’s met zich mee. Prorail en NS hebben doelstellingen waaruit naar vo-
ren komt dat zij meer gebruik willen maken van het spoor. BETER VOOR DORDT 
vraagt zich af of daar in de nabije toekomst wel ruimte voor is op de rails.

De lobbydruk richting de Rijksoverheid vanuit de provincie Noord-Brabant is 
hoog. Die van Zuid-Holland kan beter. Het is daarom noodzakelijk deze druk 
vanuit Dordrecht en Zwijndrecht te verhogen.

BETER VOOR DORDT gaat daarom proberen een bijeenkomst te organiseren 
met kopstukken van de betrokken organisaties (NS, Prorail, Transport en logis-
tiek Nederland, Provincie Zuid Holand) en de bewoners van Dordrecht. Tijdens 
deze bijeenkomst zullen de kopstukken van de betrokken organisaties worden 
gevraagd naar hun rol om het vervoer gevaarlijke stoffen per spoor te beperken 
c.q. om te leiden buiten de woongebieden.

Zodra er meer duidelijkheid is zal BETER VOOR DORDT u hierover zo snel 
mogelijk op de hoogte stellen.

•  Wordt er binnen een jaar zorg gedragen voor het per e-mail informeren van inwoners 
over omgevingsvergunningen in hun buurt in plaats van alleen maar via de krant;

• Wordt er door de stad onderzocht in hoeverre de strengere Rotterdamse aanpak van  
 zwerfafval in Dordrecht een aanvulling kan zijn op het Dordts beleid;
• Gaat de gemeente in gesprek met de stichting Museum 1940-1945. Samen met de  
 stichting Museum 1940-1945 worden de plannen die zij hebben voor uitbreiding   
 doorgenomen en wordt er bezien hoe deze plannen te realiseren zijn zodat het   
 museum door uitbreiding een professionaliseringsslag kan maken; 
• Zal er een ligplaatsenbeleid worden vastgesteld voor de Kalkhaven, de Riedijkshaven,  
 het Wantij en de Zuidelijke Insteekhaven;
• Zal er in samenwerking met het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Holland   
 Zuid een plan van aanpak opgesteld waarin de aanpak van de risico’s rondom het   
 toenemende aantal zelfstandig wonenende verminderd zelfredzame personen wordt  
 uitgewerkt;
• Zal het college zich in de Drechtsteden hard maken om meer mensen te   
 ondersteunen naar betaald werk;
• Zal worden onderzocht of er vanuit meerdere pijlers een integraal budget voor het  
 jongerenwerk kan worden samengesteld met een structureel karakter;
• Gaat de wethouder zich hard maken voor een goede busverbinding naar de Essenhof  
 bij de ov-concessie. 

Beter Voor Dordt, ook beter voor u!
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BETER VOOR DORDT vindt dat sport een grote rol speelt op het gebied van 
gezondheid en sociale binding. Effi ciënt gebruik van de sportaccommodaties is 
van belang om sport op termijn betaalbaar te houden. Wij geloven daarbij in de 
kracht van de verenigingen zelf en alle vrijwilligers. De combinatie van onderwijs en 
verenigingen is belangrijk om een effi ciënt gebruik tot stand te brengen

In 2017 wordt er naast de gewone uitgaven zo’n 8,5 miljoen extra uitgegeven. Van de extra 
uitgaven gaat 5,5 miljoen naar sport! In 2018 gaat er nog eens 500.000 euro extra naar de 
sport.
Deze 5,5 miljoen euro is gereserveerd voor de sportparkenvisie. Met de 5,5 miljoen kunnen 
diverse sportparken worden verbeterd. Naast de nieuwbouw voor voetbalvereniging 
Dubbeldam, kan ook een defi nitieve oplossing worden gezocht voor de verplaatsing van OMC 
en Movado. BETER VOOR DORDT steunt ook de nieuwbouw plannen van de OranjeWit hallen

BETER VOOR DORDT is ook BETER VOOR SPORT!

Op dit moment ontvangen 
in de Drechtsteden 
ruim 6.500 mensen een 
bijstandsuitkering. In de 
huidige situatie is het zo 
dat vanuit de Sociale Dienst 
Drechtsteden uitsluitend 
mensen met een loonwaarde 
(verdiencapaciteit) van meer 
dan 50%, naar betaald werk 
wordt bemiddeld. Mensen 
met een loonwaarde onder 
de 50% worden niet naar 
betaald werk bemiddeld, 
maar zijn aangewezen op 
participatieplekken oftewel vrijwilligerswerk.
BETER VOOR DORDT vindt dit niet acceptabel 
en is van mening dat zoveel mogelijk mensen 
naar betaald werk moeten worden geholpen. 
Dat is niet alleen beter voor de betrokkenen zelf, 
maar ook voor de portemonnee van Dordrecht. 
Immers, het afgelopen jaar was er al een tekort 
van miljoenen op uitkeringsverstrekkingen en dat 
zal bij ongewijzigde omstandigheden de komende 
jaren ook het geval zijn. BETER VOOR DORDT wil 
daarom dat die grens van 50% wordt verlaagd 

naar 30% om op die manier meer mensen aan 
werk te kunnen helpen. BETER VOOR DORDT 
heeft bij de behandeling van de begroting, 
hiervoor een motie ingediend. In deze motie 
wordt de wethouder opgeroepen om zich hiervoor 
binnen de Drechtsteden ( waar de besluitvorming 
plaatsvindt) hard te maken.

Deze motie is bij de begrotings-
behandeling aangenomen, waarbij alleen VVD en 
CDA tegen stemden.

Sinds 1986 zet de stichting zich in om de 
herinnering aan de jaren 1939 tot en met 
1945 levendig te houden en de belangrijke 
lessen uit die tijd door te geven aan de 
huidige en toekomstige generaties.
Het museum ontvangt een beperkte 
subsidie en draait volledig op toegewijde 
vrijwilligers. De collectie komt nu 
onvoldoende tot zijn recht door de krappe 
behuizing. Het museum kan door de 
beperkte ruimte niet groeien, maar een 
beperkt aantal bezoekers ontvangen en ook 
geen professionaliseringsslag maken om 
zich verder te ontwikkelen.

Dordrecht was in de meidagen van 1940 
als frontstad van groot strategisch belang 

en kent daardoor een indrukwekkende 
oorlogsgeschiedenis. Het museum en de 
kennis die het uitdraagt is waardevol is voor 
Dordrecht, voor nu maar ook voor in de 
toekomst.

BETER VOOR DORDT vindt dat het museum 
een betere ruimte verdient zodat het meer 
bezoekers kan trekken en meer van de 
omvangrijke collectie ten toon kan stellen 
om de gebeurtenissen op het Eiland van 
Dordrecht uit de betreffende periode beter 
over te brengen. 
Tijdens de begrotingsraad van 
8 november is onze oproep middels een 
motie breed gesteund, het college gaat met 
onze oproep aan de slag.

BETER VOOR DORDT: 
5,5 miljoen voor sport

BETER VOOR DORDT  wil werken aan werk 

Onze geschiedenis verdient (meer) ruimte! 
BETER VOOR DORDT heeft de nadrukkelijke oproep aan het college gedaan 
nu echt met een concreet voorstel te komen voor een betere ruimte voor 
Stichting Museum 1940 – 1945. De afgelopen twee jaar heeft de fractie deze 
nadrukkelijke wens al geuit maar het heeft tot op heden nog niet geleid tot een 
voorstel.

Voor informatie over omgevingsvergunningen is de Dordtse inwoner aangewezen 
op het wekelijkse gemeentenieuws in de Dordt Centraal. Wat BETER VOOR 
DORDT betreft is dit niet meer van deze tijd. Inwoners die aan de voorkant 
betrokken willen zijn bij veranderingen in hun nabije omgeving, moeten op meer 
manieren worden bediend dan alleen via de krant.

BETER VOOR DORDT wil dat er op korte termijn de mogelijkheid komt om 
via e-mail geïnformeerd te worden over omgevingsvergunningen. Tijdens de 
begrotingsbehandeling is de wethouder dan ook middels een motie verzocht dit 
in het komende jaar te regelen. De motie van BETER VOOR DORDT is met grote 
meerderheid aangenomen. Binnen een jaar is dus niet alleen de krant meer 
relevant, maar kunt u vergunningaanvragen ook lezen in uw mailbox.

Niet alleen de krant 
is relevant

Beter Voor Dordt, ook beter voor u!


