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BETER VOOR DORDT IS EN BLIJFT OOK BETER VOOR U!
Deze week werden in de
gemeenteraad de kaders vastgesteld
waarbinnen de begroting voor
het komende jaar moet worden
uitgewerkt. Voor BETER VOOR
DORDT een mooi moment om een
aantal belangrijke thema’s uit ons
verkiezingsprogramma aan de orde
te stellen.
Als eerste het laag houden van de lokale
lasten, een verkiezingsbelofte van onze
partij.
Andere belangrijke thema’s zijn
veiligheid en leefbaarheid. Wij willen
op handhaving, meer dan nu, vooraf
prioriteiten meegeven. Voor ons is
dat onder andere op de aanpak van
zwerfvuil, hondenpoepoverlast, inzet
van handhaving tijdens evenementen
en inzet van mobiele toezichtposten.
Wanneer meer wordt gehandhaafd
op een schone leefomgeving vindt
BETER VOOR DORDT dat er ook meer
prullenbakken moeten komen. Dat kan
heel goed door bijvoorbeeld bewoners
een bak te laten “adopteren”, men
zorgt er dan met elkaar voor dat de bak
regelmatig wordt geleegd.

Niet alle Dordtenaren zijn tevreden over
het onderhoud van het openbare groen,
met name de frequentie van het maaien
in deze periode waarin de begroeiing op
sommige plekken tot ver over de fiets- en
wandelpaden groeit.
Wat betreft leefbaarheid en veiligheid ook
nadrukkelijke aandacht voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen en de veiligheid,
leefbaarheid en gezondheid van onze
Dordtenaren met betrekking tot DuPont/
Chemours.
BETER VOOR DORDT is ook trots op de
mooie evenementen die onze stad rijk
is. Omdat het voor de organisatoren
steeds lastiger en duurder wordt om aan
alle veiligheidseisen te voldoen heeft
de fractie het college opgeroepen, voor
de behandeling van de begroting, met
de organisatoren van de evenementen
concrete afspraken te maken.

jaar tijdens de begroting werd een breed
gedragen motie aangenomen die de
opdracht gaf aan het College te kijken
naar uitbreiding voor museum 40-45.

beroep op bijzondere bijstand. Wat
BETER VOOR DORDT betreft zijn dit
rekeningen die teruggelegd dienen te
worden bij Den Haag!

BETER VOOR DORDT ziet graag voor de
begroting welke mogelijkheden er zijn
zodat we een afweging kunnen maken.
Op het gebied van jeugd dreigen serieuze
tekorten. De fractie vindt dat er een
discussie moet komen met betrekking
tot de organisatie binnen het domein
waar een aantal zwakke schakels
lijken te zitten. De tekorten op het
bijstandsbudget lopen fors op. Dit lijkt
onder andere te komen door het aantal
statushouders. Ook de inrichtingskosten
voor nieuwkomers doen een groot

BETER VOOR DORDT blijft ook BETER
VOOR DE SPORT.
Vorig jaar diende onder andere
BETER VOOR DORDT motie “Help VV
Dubbeldam aan nieuwbouw” in. Er is
veel overleg achter de schermen tussen
de diverse betrokken partijen maar
wij vinden dat er voor de begroting in
november contracten en uitgewerkte
plannen moeten liggen die duidelijkheid
geven voor VV Dubbeldam, het duurt nu
veel te lang.

Naast de evenementen zijn er nog
tal van andere zaken die de stad
aantrekkelijk maken zoals ons Nationaal
Park de Biesbosch, onze historische
binnenstad met de prachtige havens
en ook bijvoorbeeld onze musea. Vorig

BETER VOOR DORDT

ZWEMBAD DE DUBBEL

WIL HET GROENONDERHOUD OP PEIL!

“Het Wantijbad en De Dubbel moeten voor de lange termijn behouden
blijven”, staat in het verkiezingsprogramma van BETER VOOR DORDT.

BETER VOOR DORDT vraagt het college van Burgemeester en Wethouders om het
kwaliteitsniveau van het groenonderhoud te borgen. Eén van de speerpunten van dit college is
immers om te investeren in de ‘leefkwaliteit’ in onze stad en deze naar een hoger niveau te tillen.
Vooral in het voorjaar krijgen wij
klachten dat het groenonderhoud
in bepaalde wijken / gebieden
niet goed plaatsvindt. Dit tot
ergernis van vele bewoners en
ondernemers. Deze situatie
kan soms leiden tot gevaarlijke
situaties voor (spelende) kinderen
en huisdieren en kan daarnaast
ook hinderlijk zijn voor het
verkeer.
Hierdoor neemt ook nog eens
de beeldkwaliteit van onze
buitenruimte af, is de mening
van onze fractie. Ook zijn wij van
mening dat goed onderhouden
openbaar groen bijdraagt aan
zowel een positief beeld van de
stad als aan een beter leefmilieu.
In al de gesprekken die wij
regelmatig hebben met onze
stadsgenoten, komt het thema
‘leefkwaliteit’ vaak aan bod. Niet
verrassend! U ziet immers wat
er in uw omgeving goed gaat en
wat er verbeterd kan worden.
Naast het feit dat onderhoud van
de buitenruimte en openbaar
groen van de wijken een kerntaak

is van de gemeente, is het ook
een feit dat de aanblik van de
openbare ruimte en groen een
visitekaartje is voor onze stad.
Gelukkig heeft BETER VOOR
DORDT wethouder Reynvaan
deze signalen opgepakt en de

gemeenteraad van Dordrecht
toegezegd dat zij zal toezien dat
het afgesproken kwaliteitsniveau
voor het groenonderhoud na
wordt gekomen.

Onlangs werd het raadsvoorstel van
BETER VOOR DORDT wethouder
Rinette Reynvaan besproken waarin
werd voorgesteld om De Dubbel te
renoveren. Een voorstel waarmee
onze fractie kan instemmen.
Een gerenoveerde Dubbel kan er
immers weer voor langere termijn
tegenaan. Daarbij zal de huidige
kleinschaligheid behouden blijven
en zal de Dubbeldamse IJsclub de
Winterkoning kunnen blijven waar
hij zit. Deze zaken zijn voor BETER

VOOR DORDT belangrijk. Er is ook
onderzoek gedaan naar nieuwbouw
maar dat heeft gevolgen voor de
grootte van het zwembad waarmee
de kleinschaligheid zou verdwijnen.
Ook zal dat gevolgen hebben voor het
huidige gebouw van de ijsvereniging.
BETER VOOR DORDT is blij dat het
voorstel inmiddels is aangenomen.
Door het aannemen van het voorstel
is de toekomst van De Dubbel
gewaarborgd.

Beter Voor Dordt, ook beter voor u!
ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE STAD

HEEFT EEN STERKE IMPULS NODIG.
Jaarlijks verschijnt de Atlas van
de Nederlandse gemeenten
waaruit je kunt aflezen hoe
je stad ervoor staat. Door alle
investeringen van de afgelopen
perioden, heeft Dordrecht een
grote sprong gemaakt als woonaantrekkelijke stad, van plek 30
naar plek 14.
Tegelijk scoort Dordt nog relatief
slecht op de sociaal-economische
ontwikkeling. Er is onvoldoende
werkgelegenheid en er komen te
weinig nieuwe bedrijven deze kant
op. De ambitie die is uitgesproken
voor een groeiscenario waarbij we
de komende 15 a 20 jaar ook meer
woningen willen realiseren, vraagt
tegelijk om een stevige economische
impuls.
Een van de plannen die al heel
lang in voorbereiding is, betreft de
ontwikkeling van het bedrijventerrein
Dordtse Kil IV, een terrein van zo’n
60 hectare waar uiteindelijk werkgelegenheid voor meer dan 2500
mensen kan worden gerealiseerd.
De eerste voorbereidingen dateren
al uit de periode tussen 2000 en

Intussen is er al voor miljoenen
aan kosten gemaakt, zijn gronden
verworven en zijn overeenkomsten gesloten met Provincie, Rijk,
Rijkswaterstaat en het Rotterdams
Havenbedrijf. Nu stoppen zou leiden
tot een enorme financiele schade die
begroot is tussen de 40 en 60 miljoen en ook de aanpassing van het
knooppunt N3/A16 gaat dan vrijwel
zeker niet door, evenals de verbetering van de ontsluiting van
de Westelijke Dordtse Oever. Wat dat
betreft komen de protesten tegen
de aanleg van DKIV te laat; voor de
Dordtse samenleving zou dit een
enorme financiele aderlating betekenen met alle gevolgen van nieuwe
bezuinigingen en lastenverzwaring
van dien.

Momenteel wordt de Merwedestraat
aangepakt, gevolgd door de Oranjelaan, een
belangrijke toegangsroute naar het centrum. U
heeft hier wellicht al hinder van ondervonden.
De aannemer doet er alles aan om de overlast
zoveel mogelijk te beperken, onder andere
door gebruik te maken van een app voor de
omwonenden. We vinden het daarom ook
belangrijk om alle werkzaamheden goed op
elkaar af te stemmen. Met de ontwikkeling van
een ondersteunend informatiesysteem komen
we tot een integraal stadsprogramma.
Het Vrieseplein is, met inbreng van bewoners
volgens het programma “Dordt aan Zet”
met succes opnieuw ingericht en dit zien we
binnenkort ook bij het Damplein.

De vooruitzichten voor de gefaseerde
ontwikkeling van dit bedrijventerrein
zien er goed uit, er is al concrete belangstelling getoond door gerenommeerde bedrijven; er is 20 jaar de
tijd voor een volledige invulling van
dit gebied. De leefbaarheid voor de

bewoners rond de Tweede Tol moet
voldoende gewaarborgd worden en
er moet voldoende compensatie komen voor het groen dat moet wijken
voor de aanleg van de ontsluiting.
Binnen die kaders is het verantwoord
om nu een belangrijk besluit te ne-

men voor de economische versterking van onze stad.
Piet Sleeking
Wethouder Ruimtelijke ordening
& Binnenstad

GESCHIKTE EN NEUTRALE
STEMLOKALEN VOOR IEDEREEN!
Bij de Verkiezingen voor de Tweede Kamer in
maart bleek er discussie te zijn ontstaan over de
entourage van een aantal stemlokalen in ons
land. Aangezien de Gemeenteraadsverkiezingen
er in 2018 weer aan komen, was dit aanleiding
voor Beter Voor Dordt om navraag te doen naar
de Dordtse situatie.
Het stemmen voor iedere kiezer moet mogelijk
zijn in een willekeurig stemlokaal naar keuze

DORDTENAREN AAN ZET!
Er is altijd werk in de openbare ruimte.
Het bouwen van huizen door corporaties,
droomhuizen van particulieren en
ontwikkelaars. We hebben een grote
ambitie zowel wat kwantiteit als kwaliteit
betreft.

2010 toen een nieuw Stadsplan en
vervolgens een Structuurvisie door
de meerderheid van de raad zijn
vastgesteld. Het standpunt van BVD
is in die periode steeds hetzelfde
geweest: eerst de bestaande bedrijfsterreinen vernieuwen en zorgen dat
ze ook benut worden. BVD stond in
die jaren alleen bij de inzet om de
ontwikkeling van Dordtse Kil IV zo
lang mogelijk uit te stellen.

De Dordtse kiezer kan dus in maart 2018
weer met een gerust hart in ieder willekeurig
stemlokaal op BETER VOOR DORDT stemmen.

BELANGSTELLING
VOOR DORDT NEEMT TOE!
De afgelopen jaren neemt de belangstelling
voor Dordrecht met alles wat de stad te bieden
heeft enorm toe.
Dat is niet alleen te danken aan alle
investeringen die de afgelopen jaren in de stad
hebben plaatsgevonden door de gemeente
en de ondernemers maar ook doordat we er
steeds beter in slagen om de kwaliteiten van
onze stad goed te presenteren.
De evenementen die jaarlijks door 100
duizenden mensen worden bezocht dragen
daar in belangrijke mate aan bij, zoals
Koningsdag in 2015, Dordt in Stoom , de
Kerstmarkt etc.Ook aansprekende exposities
in het Dordrechts museum trekken duizenden
extra bezoekers naar de stad, op dit moment
het Koninklijk Paradijs met de werken van

Aert Schouman, een tentoonstelling die
ook al verschillende koninklijke bezoekers
mocht verwelkomen. Het is mooi om te
zien dat onze ondernemers ook steeds beter
inspelen op deze activiteiten. Zo werd recent
het Tourtreintje in gebruik genomen, een
particulier initiatief van Anne Marie Ponsen en
Jan Prins, waardoor bezoekers in staat worden
gesteld op een milieuvriendelijke wijze een
tochtje door de stad te maken.
We hopen van harte dat dit initiatief succes
zal hebben omdat het bijdraagt aan een
goede ontsluiting van alle hoogtepunten die
Dordrecht te bieden heeft.
Piet Sleeking
Wethouder RO, Binnenstad, Cultuur &
toerisme.

Met innovaties kunnen we bezuinigen op onze
werkzaamheden maar we blijven aandacht
houden voor de kwaliteit in de openbare
ruimte. Er komen extra speelvoorzieningen
voor honden in de binnenstad en we bekijken
waar prullenbakken of zwerfafvalkleppen in
ondergrondse containers nodig of wenselijk
zijn. Laat u het ons weten?
We blijven de overlast in de wijken aanpakken
en accepteren het niet dat een kleine groep
het verpest voor medebewoners. Als het
nodig is wijzen we gebieden aan om hier extra
maatregelen te nemen met onze partners.

van het stadion komt, de infrastructuur.
Voetbalvereniging OMC heeft plannen naar dit
sportpark te verhuizen.
De relatie gemeente en bewoners/
ondernemers is veranderd. Het moet anders
en het kan anders. Dit is niet altijd makkelijk
en toch zien we hier heel mooie voorbeelden.
Denk aan het onderhoud van stukken groen
waar, door samenwerking, echt een betere

kwaliteit te zien is. En ook activiteiten in de
wijk als stadslandbouw en het bewegen van
basisschoolleerlingen met ouderen. En dat
alles met plezier! Mooie voorbeelden voor een
Beter voor Dordt. Wij staan altijd open voor
een goed idee, dus laat het ons weten!
Rinette Reynvaan-Jansen.
Wethouder Wonen, Leefbaarheid,
Veiligheid en Sport

Ook in en op de sportaccommodaties bent
u flink aan het bewegen. Bij een vereniging,
op school (Doe ff Gezond en heel veel
schoolsporttoernooien) en in de wijk. Hierbij
hebben we veel hulp van vrijwilligers.
We stellen voor om zwembad de Dubbel
te renoveren. Bij sportpark Krommedijk
verbeteren we, wanneer FC Dordrecht met
concrete plannen voor de vernieuwbouw

HEROVERWEGING DECENTRALISATIES
Vanaf 2015 zijn de taken en verantwoordelijkheden voor de
Participatiewet, WMO en de Jeugdwet door de rijksoverheid
overgedragen aan de gemeenten. Dit met een forse korting op de
budgetten. Door Dordrecht is voor de uitvoering van deze wetten
gebruik gemaakt van verschillende niveaus. Een gedeelte lokaal in
Dordrecht, een ander deel in de Drechtsteden en weer een ander
deel in Zuidholland Zuid ( met 19 gemeenten).
Fractie BETER VOOR DORDT wil
echter onderzocht hebben of dit niet
eenvoudiger en daardoor goedkoper
kan. Immers, vaak hebben mensen
niet met 1 van deze wetten te maken
maar met meerdere. Dan zou het makkelijker zijn om de uitvoering daarvan
op 1 niveau te laten doen en ook door
1 organisatie. Makkelijker schakelen,
efficiënter, en wellicht ook meer grip
door de gemeenteraad om waar nodig
in te grijpen.

en er mag geen beïnvloeding van de kiezer
plaatsvinden in een stemlokaal.
De burgemeester gaf een helder antwoord.
Er zijn in Dordrecht geen klachten of signalen
bekend over onze stemlokalen.
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BETER VOOR DORDT heeft een motie
ingediend waarin om een dergelijk onderzoek gevraagd wordt. Daarbij moet
worden onderzocht of het beter is om
alles weer lokaal te gaan doen, of in de
Drechtsteden of wellicht alles bij het
oude te laten.
De motie is door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

NAKOMEN BELOFTES VV. DUBBELDAM
Al tijdens de vorige verkiezingscampagne zijn alle
partijen bij voetbalvereniging Dubbeldam aanwezig
geweest. Iedereen was het er over eens dat er wat
moest gebeuren. In het coalitie akkoord is opgenomen dat toezeggingen, gemaakt met de sportclubs
aan de Schenkeldijk, worden nagekomen.
Vorig jaar had BETER VOOR DORDT bij de behandeling van de kadernota 2017 samen met het CDA
de motie “Help vv Dubbeldam aan nieuwbouw”
ingediend. De motie werd, met 19 stemmen voor
en 20 tegen, verworpen. Helaas liet onder andere
de VVD het afweten, waardoor de plannen weer
in de ijskast verdwenen en Dubbeldam weer in de
wachtkamer kon plaatsnemen.
Met het afblazen van het Belthurepark is er voor vv
Dubbeldam een nieuwe situatie ontstaan en heeft
het, het oorspronkelijke nieuwplan laten varen.
Samen met korfbalvereniging Movado en tafeltennisvereniging Dordrecht zijn zij tot een gezamenlijk
plan (“de Paraplu”) gekomen dat een aanwinst is

voor het Sportpark Schenkeldijk. Tijdens de themaavond Sport werd in het Stadskantoor het plan op
feestelijke wijze gepresenteerd.
Uit een gesprek met de wethouder bleek dat de
Gemeente niet bereid was in te stemmen met de
financiële wens van de verenigingen, waardoor de
plannen weer op losse schroeven komen te staan.
BETER VOOR DORDT is van mening dat de situatie
inmiddels dusdanig nijpend is dat verdere uitstel
van de nieuwbouwplannen niet wenselijk is. De
verenigingen hebben recht op support en voortvarend handelen van de gemeente bij de plannen
tot nieuwbouw om hun voortbestaan te kunnen
garanderen. We dringen er op aan dat er op zeer
korte termijn, voor de begrotingsbehandeling 2018,
overeenstemming wordt bereikt met “de paraplu”
over de uitvoering van de plannen en de bouwplannen uiterlijk het 1e kwartaal van 2018 worden
opgestart.
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Beter voor Dordt. Wij staan altijd open voor
een goed idee, dus laat het ons weten!
Rinette Reynvaan-Jansen.
Wethouder Wonen, Leefbaarheid,
Veiligheid en Sport

Ook in en op de sportaccommodaties bent
u flink aan het bewegen. Bij een vereniging,
op school (Doe ff Gezond en heel veel
schoolsporttoernooien) en in de wijk. Hierbij
hebben we veel hulp van vrijwilligers.
We stellen voor om zwembad de Dubbel
te renoveren. Bij sportpark Krommedijk
verbeteren we, wanneer FC Dordrecht met
concrete plannen voor de vernieuwbouw

HEROVERWEGING DECENTRALISATIES
Vanaf 2015 zijn de taken en verantwoordelijkheden voor de
Participatiewet, WMO en de Jeugdwet door de rijksoverheid
overgedragen aan de gemeenten. Dit met een forse korting op de
budgetten. Door Dordrecht is voor de uitvoering van deze wetten
gebruik gemaakt van verschillende niveaus. Een gedeelte lokaal in
Dordrecht, een ander deel in de Drechtsteden en weer een ander
deel in Zuidholland Zuid ( met 19 gemeenten).
Fractie BETER VOOR DORDT wil
echter onderzocht hebben of dit niet
eenvoudiger en daardoor goedkoper
kan. Immers, vaak hebben mensen
niet met 1 van deze wetten te maken
maar met meerdere. Dan zou het makkelijker zijn om de uitvoering daarvan
op 1 niveau te laten doen en ook door
1 organisatie. Makkelijker schakelen,
efficiënter, en wellicht ook meer grip
door de gemeenteraad om waar nodig
in te grijpen.

en er mag geen beïnvloeding van de kiezer
plaatsvinden in een stemlokaal.
De burgemeester gaf een helder antwoord.
Er zijn in Dordrecht geen klachten of signalen
bekend over onze stemlokalen.
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BETER VOOR DORDT heeft een motie
ingediend waarin om een dergelijk onderzoek gevraagd wordt. Daarbij moet
worden onderzocht of het beter is om
alles weer lokaal te gaan doen, of in de
Drechtsteden of wellicht alles bij het
oude te laten.
De motie is door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

NAKOMEN BELOFTES VV. DUBBELDAM
Al tijdens de vorige verkiezingscampagne zijn alle
partijen bij voetbalvereniging Dubbeldam aanwezig
geweest. Iedereen was het er over eens dat er wat
moest gebeuren. In het coalitie akkoord is opgenomen dat toezeggingen, gemaakt met de sportclubs
aan de Schenkeldijk, worden nagekomen.
Vorig jaar had BETER VOOR DORDT bij de behandeling van de kadernota 2017 samen met het CDA
de motie “Help vv Dubbeldam aan nieuwbouw”
ingediend. De motie werd, met 19 stemmen voor
en 20 tegen, verworpen. Helaas liet onder andere
de VVD het afweten, waardoor de plannen weer
in de ijskast verdwenen en Dubbeldam weer in de
wachtkamer kon plaatsnemen.
Met het afblazen van het Belthurepark is er voor vv
Dubbeldam een nieuwe situatie ontstaan en heeft
het, het oorspronkelijke nieuwplan laten varen.
Samen met korfbalvereniging Movado en tafeltennisvereniging Dordrecht zijn zij tot een gezamenlijk
plan (“de Paraplu”) gekomen dat een aanwinst is

voor het Sportpark Schenkeldijk. Tijdens de themaavond Sport werd in het Stadskantoor het plan op
feestelijke wijze gepresenteerd.
Uit een gesprek met de wethouder bleek dat de
Gemeente niet bereid was in te stemmen met de
financiële wens van de verenigingen, waardoor de
plannen weer op losse schroeven komen te staan.
BETER VOOR DORDT is van mening dat de situatie
inmiddels dusdanig nijpend is dat verdere uitstel
van de nieuwbouwplannen niet wenselijk is. De
verenigingen hebben recht op support en voortvarend handelen van de gemeente bij de plannen
tot nieuwbouw om hun voortbestaan te kunnen
garanderen. We dringen er op aan dat er op zeer
korte termijn, voor de begrotingsbehandeling 2018,
overeenstemming wordt bereikt met “de paraplu”
over de uitvoering van de plannen en de bouwplannen uiterlijk het 1e kwartaal van 2018 worden
opgestart.

Beter Voor Dordt, ook beter voor u!
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ELKAAR HELPEN, SAMEN

MAKEN WE DE STAD!
Beste Dordtenaren,
De afgelopen tijd was best spannend. We hebben
veel taken op het gebied van ondersteuning
overgenomen van het Rijk en moesten tegelijkertijd
veel bezuinigen. Er was lange tijd onzekerheid
over de precieze budgetten en het gebruik van
de voorzieningen.Dat geldt bijvoorbeeld voor
Beschermd Wonen waar veel discussie over is
geweest.
Door een sterke, gezamenlijke lobby vanuit alle betrokken
partijen hebben we uiteindelijk meer geld gekregen vanuit
Den Haag om ook deze groep mensen te kunnen helpen.
Vorig jaar hebben we besloten om de eigen bijdragen voor
een aantal voorzieningen als dagbesteding en individuele
begeleiding te verlagen/af te schaffen in onze regio. We zien
dat het gebruik stijgt. We zien nu dat het budget voor de
WMO onder druk komt te staan. Het Rijk heeft een deel van
het geld naar de Wet Langdurige Zorg overgeheveld.
Ondanks alle onzekerheid ben en blijf ik een voorstander van
de overdracht van taken naar gemeenten. Omdat we vanuit
onze gemeente beter zicht hebben op wat onze inwoners
vragen en nodig hebben. Wij zien ook hele mooie, nieuwe
initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan in onze
stad.
We hebben vorig jaar samen met inwoners en organisaties
onze zes grootste opgaven op het sociaal domein vastgesteld
en blijven daar de komende periode met veel energie op
inzetten. Drie daarvan zitten vooral in mijn portefeuille.
Vanuit de opgave Sterkte basis in de wijk hebben we ervoor
gezorgd dat er nu samen wordt gewerkt tussen jeugd- en

wijkteams en er 1 sociaal team is ontstaan. U kunt nu dus
op 1 plek in uw wijk terecht met al uw ondersteuningsvragen.
De weg naar de sociale teams wordt goed gevonden.
Vanuit de opgave Elkaar helpen hebben we sterk ingezet
op ondersteuning van onze mantelzorgers. Er is nu een
verdubbeling van het aantal geregistreerde mantelzorger bij
MEE (2600). We merken dat veel mantelzorgers ons weten
te vinden en blij zijn met de geboden hulp. Ik heb afgelopen
week aan acht organisaties in onze stad het keurmerk
“mantelzorgvriendelijk bedrijf” mogen overhandigen! Als
gemeente hebben we dat certificaat (als eerste gemeente )
een aantal jaren geleden al ontvangen.
We zijn blij dat de DOV ons hierbij helpt. Er zijn mooie
initiatieven als Wij helpen, Wij Crabbehof en Wij Wielwijk
opgericht die wij graag ondersteunen. Ook op ICT gebied
kijken we wat nuttig kan zijn . Zo hebben we bijvoorbeeld
50 simpele soort ipads(Compaan) aan ouderen uitgeleend
en krijgen straks nog 50 mensen zo’n apparaat. Ze
kunnen zo makkelijk contact houden met oa hun familie/
mantelzorgers.

Vanuit de opgave Thuis in de wijk zetten we in op langer en
passend thuis. Dat doen we samen met woningcorporaties
en zorgaanbieders. Ook zien we nieuwe particuliere
initiatieven ontstaan zoals het Gastenhuis aan de Vest.
Kortom er is veel in beweging en ik zie veel bevlogen mensen
die bijdragen aan de zorg en het welzijn voor onze inwoners!
We zetten door op de ingezette koers en vertrouwen erop dat
we samen met onze partners in de stad u nog beter kunnen
ondersteunen mocht dat (tijdelijk) nodig zijn.
Als u goede ideeën heeft die daarbij kunnen helpen dan hoor
ik dat graag van u.
Ik wens u een mooie, zonnige zomer toe!
Hartelijke groet,
Karin Lambrechts
Wethouder zorg en welzijn, dienstverlening en
wijkgericht werken

WINKELS WEER OPEN TIJDENS CULTURELE EVENEMENTEN
Winkels vervullen een belangrijke functie voor de bedrijvigheid en levendigheid in Dordrecht. Winkels op (onder
andere) de Voorstraat Noord hebben daarnaast ook een belangrijke culturele en toeristische functie voor onze stad.
Van oudsher is in de Winkeltijdenwet geregeld op welke tijdstippen winkels open mogen zijn.
Op 23 september 2014 is met de vaststelling
van de Verordening Winkeltijden Dordrecht
een belangrijke stap gezet om winkel(ier)
s meer ruimte te geven om te ondernemen.
Winkels mogen dankzij deze verordening op
de meeste zondagen tussen 12.00 en 18.00
uur open zijn. Wel is in deze verordening
vastgelegd dat winkels niet op Eerste
Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag,
Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag (hierna:
feestdagen) open mogen zijn.
In tegenstelling tot de extra mogelijkheden
voor winkeliers, is helaas niet geregeld dat
winkels die aan culturele evenementen
(zoals Het Kunstrondje Dordt) deelnemen,
op feestdagen open mogen zijn. Winkels die
op deze feestdagen toch open gaan krijgen
een waarschuwing of een boete. Hoewel de
fractie Beter Voor Dordt een voorstander is van
het handhaven van regels, vinden wij dit een
onwenselijke ontwikkeling. Temeer omdat in
de landelijke wetgeving die tot 2014 gold, wel
was geregeld dat winkels die aan culturele
evenementen deelnamen, open mochten zijn.
Ons initiatiefvoorstel: ‘Vrijstelling voor
winkels tijdens culturele evenementen is
een verworven recht’ maakt het mogelijk
dat winkels die aan culturele evenementen
(zoals Kunstrondje Dordt) deelnemen, op alle
zondagen open mogen zijn. Met dit voorstel
wordt de vrijstelling voor winkels tijdens
culturele evenementen weer in ere hersteld!

