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BETER VOOR DORDT
HOUDT DORDT OP STOOM
Door de toenemende veiligheidseisen hebben onze grote
evenementen het moeilijk. Tijdens de kadernota van 2017 heeft
BETER VOOR DORDT dan ook samen met de VVD en het CDA
een motie ingediend die het college de opdracht gaf hierover
in gesprek te gaan met de organisatoren van evenementen.
De motie kreeg unanieme steun in de gemeenteraad.
De stad profiteert enorm van evenementen die veel bezoekers
trekken en kunnen rekenen op hoge waarderingscijfers. Dordrecht
moet juist trots zijn op onze unieke, succesvolle evenementen.
Je kunt als gemeente wel heel stoer zeggen: “Organisatoren, u
bent verantwoordelijk voor de veiligheid, succes ermee”, maar als
evenementen zoals Dordt In Stoom of Big Rivers dit de kop kost
en vrijwilligers de verantwoordelijkheid niet meer durven dragen,
dan raakt ons dat allemaal.
Organisatoren luiden de noodklok en voelen zich niet gesteund.
BETER VOOR DORDT betreurt dit ten zeerste en heeft aangekondigd niet nog maanden te gaan toekijken hoe zeer gewaardeerde
evenementen ten onder gaan aan de kosten van aangescherpte
veiligheidseisen, waar zij niets aan kunnen doen en niet om hebben
gevraagd. Indien nodig zal BETER VOOR DORDT opnieuw de raad
opzoeken met een voorstel om hier extra geld voor vrij te maken,
want het is in ieders belang dat we Dordt Op Stoom houden.

BETER VOOR
DORDT TEGEN
VRIJ FIETSEN IN
HET CENTRUMWINKELGEBIED

De binnenstad moet een aantrekkelijke omgeving zijn voor iedereen. De gemeente, maar ook alle
andere betrokken partners hebben daar de afgelopen jaren heel veel energie en geld in geïnvesteerd.
Dordrecht en zeker ook het historische centrum zitten in de lift. Niet alleen de inwoners maar ook
steeds meer toeristen weten onze (binnen)stad te vinden.
Een experiment voor vrij fietsen
in het centrumwinkelgebied ziet
BETER VOOR DORDT daarom ook
helemaal niet zitten. De positie
van de voetgangers moet hier
beschermd worden! Lopen door
de binnenstad hoort een leuke en
veilige beleving te zijn.
Na alle energie die erin is gestoken
het historische centrum aantrekkelijk te maken voor bezoekers, willen
we er nu niet een voetpad met
fietsers van maken en maar uitgaan
van zelfregulerend verkeer.
Winkelend publiek, jonge kinderen

maar ook mensen die bijvoorbeeld
minder goed horen of zien zijn nu
eenmaal niet bedacht op fietsers. Dit
gaat voor ongelukken zorgen en dat
wil BETER VOOR DORDT voorkomen.
Vorige week hebben meerdere
betrokkenen ingesproken in de
hoop de raad ervan te overtuigen
dat het toestaan van fietsers in een
voetgangersgebied geen goed idee
is. Deze insprekers vertegenwoordigen een enorme groep die zegt:
gemeente, doe dit niet. Dit is te
gevaarlijk, dit willen wij niet. Het is
wel duidelijk geworden dat er bin-

nen de Dordtse samenleving weinig
draagvlak voor dit experiment is.
BETER VOOR DORDT heeft tijdens
de commissievergadering van
afgelopen dinsdag nogmaals haar
partijstandpunt, tegen het vrij
fietsen in het centrumwinkelgebied,
uitgebreid uitgedragen en hoopt
daarmee raadscollega’s van andere
fracties te overtuigen dat er naar
de insprekers van vorige week
geluisterd moet worden.
21 februari beslist de raad of het
experiment er daadwerkelijk komt
of niet.

Verkeersveiligheid GROENE ZOOM
De verkeersveiligheid aan de Groene Zoom laat volgens BETER VOOR DORDT
veel te wensen over. Het aantal aanrijdingen waar (brom)fietsers bij
betrokken zijn neemt toe. De fractie heeft over de veiligheid al vragen
gesteld aan het college. Er moeten voorstellen worden uitgewerkt die
de veiligheid voor fietsers en automobilisten moet verbeteren.
Naar de mening van BETER VOOR DORDT gaat dit verder dan de aanpak
van alleen de rotonde aan de Groene Zoom. De (on)veiligheid heeft
betrekking op het gehele fietspad vanaf winkelcentrum Bieshof tot aan
de oversteek naar de Johan Frisoschool en Mavo stek.
BETER VOOR DORDT blijft het college vragen om maatregelen op dit
traject. De vragen hebben er inmiddels wel toe geleid dat de wethouder
heeft toegezegd in ieder geval de verlichting op enkele punten te
verbeteren en de zichtbaarheid te vergroten.
Natuurlijk wil BETER VOOR DORDT ook de mening van de bewoners weten
over de veiligheid en andere zaken in de Stadspolders en Oudelandshoek.
In het voorjaar zal de fractie door middel van een enquête informatie gaan
ophalen bij de bewoners. We rekenen op uw bijdrage!

