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BETER VOOR DORDT IS EEN PARTIJ VOOR ALLE DORDTENAREN
Sinds de oprichting in 2005 heeft
de fractie van BETER VOOR DORDT
in de verschillende raadsperiodes
laten zien dat we als lokale partij
het verschil maken als lokale
volksvertegenwoordigers. Tot 2010
in de oppositie en nu bijna 2 periodes
als partij met 3 wethouders in het
College.
Alle Dordtenaren, maar ook de
ondernemers en bezoekers van onze
mooie stad hebben kunnen ervaren
dat het op veel fronten beter gaat
met de stad. Er zijn veel noodzakelijke
bezuinigingen geweest om de stad
financieel gezond te houden maar er is
ook gekozen te blijven investeren in de
stad en dat werpt zijn vruchten af.
Als grootste politieke partij van Dordrecht
en de regio liggen we altijd onder een
vergrootglas. Dat is soms lastig. Wat
bij een kleine fractie haast niet wordt

opgemerkt, wordt bij
BETER VOOR DORDT breed uitgemeten
in de media. Gelukkig hebben we een
stabiele kern en basis en keert de rust
ook altijd weer terug zodat we ons
kunnen blijven focussen op waar we
voor zijn gekozen, namelijk onze rol als
volksvertegenwoordigers, de kaders
stellen en het controleren van het
bestuur.
BETER VOOR DORDT is niet links of
rechts te plaatsen, we zijn er voor ALLE
Dordtenaren. Of mensen nu landelijk SP,
PvdA, CDA, VVD, PVV of DENK stemmen.
We zijn een pragmatische partij en kijken
per onderwerp naar het Dordtse belang.
Ook in het nieuwe verkiezingsprogramma
dat nu wordt geschreven zullen
Dordtenaren, van landelijk links tot
rechts, zich kunnen vinden. We maken
ons sterk voor een schone en veilige
stad met leefbare wijken en een

bruisende binnenstad voor Dordtenaren,
ondernemers en bezoekers. We
concentreren ons niet alleen op de
binnenstad, al is die van belang voor
alle Dordtenaren. Ook in de wijken en in
het buitengebied van ons eiland maken
we ons sterk voor een schoon, veilig en
leefbare omgeving.
De BETER VOOR DORDT wethouders
Sleeking, Reynvaan en Lambrechts
voeren het politiek akkoord uit, daar
staan heel veel zaken in waar de
fractie zich als grootste partij goed
in kan vinden. Onze wethouders zijn
benaderbaar, aanspreekbaar, hebben hart
voor de stad en zijn daardoor ook echte
vertegenwoordigers van onze partij.
We bereiden ons op dit moment
vol vertrouwen, met een flinke
enthousiaste club mensen, voor op de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
We hebben een breed georiënteerde

achterban en kunnen veel mensen
aanspreken die ons ondersteunen
bij het schrijven van het nieuwe
verkiezingsprogramma en het opzetten
van een spetterende campagne.
Na acht jaar oppositie en acht jaar
coalitie zit BETER VOOR DORDT in de
haarvaten van de samenleving. Onze
kracht zit in het feit dat we altijd zeer
benaderbaar zijn. We komen bij mensen
thuis, bij verenigingen en zijn aanwezig
bij bijeenkomsten van maatschappelijke
organisaties en ondernemers.
Begin december gaat onze nieuwe
website online, daar kan iedereen
BETER VOOR DORDT volgen.
David Schalken-den Hartog
Fractievoorzitter BETER VOOR DORDT

Beter Voor Dordt,
WAARDERING VOOR DORDRECHT NEEMT TOE
Steeds vaker krijgen we te
horen dat Dordrecht de afgelopen 10 jaar zo ten goede
veranderd is. We merken dat
aan de toename van het aantal
toeristen maar ook doordat
we in de goede lijstjes terecht
komen zoals de 2e beste Binnenstad, de beste weekmarkt
en de toegenomen waardering
voor Dordt als het gaat om
woonaantrekkelijkheid. Onze
historische binnenstad met
bijna 2000 monumentale en
beschermde gebouwen, ons
groene polderlandschap en De
Biesbosch om de hoek, dragen
daar enorm aan bij.
De investeringen in onze binnenstad, in de culturele voorzieningen,
de evenementen en ook in de entrees van de stad en de vernieuwing
van de naoorlogse wijken leveren
het gewenste rendement op. Veel is
bereikt en er is veel om trots op te
zijn. Tegelijk blijft het noodzakelijk

om in de economische structuur
van de stad te blijven investeren
gezien het nog te hoge niveau van
werkloosheid en bijstandsuitkeringen.
De komende jaren vragen diverse
opgaven om een stevige aanpak.
Niet alleen voldoende werkgelegenheid en goed onderwijs maar ook
voldoende huizen met een goede
kwaliteit om Dordrecht nog aantrekkelijker te maken als vestigingsstad. Nog teveel jongeren kiezen nu
na hun studie voor andere woonlocaties terwijl we zoveel te bieden
hebben. Voor het behoud van alle
voorzieningen in onze stad is het
van groot belang dat we niet in een
krimpsituatie belanden. De verdere
ontwikkeling van Stadswerven, de
Noordendijk en andere binnenstedelijke locaties zoals rond de
Spuiboulevard en Stationsomgeving
zijn daarbij belangrijke elementen.
Bij al die ontwikkelingen spelen ook
de gevolgen van de klimaatveran-

dering de komende decennnia een
belangrijke rol. We zullen onze stad
zo moeten inrichten dat we bijvoorbeeld de effecten van intensieve

regenbuien en hittestress beter op
kunnen vangen. Ook in dat opzicht
moeten we onze inwoners een
veilige omgeving kunnen bieden.

Piet Sleeking
Wethouder RO/water,
Binnenstad, Cultuur & toerisme

SPUIBOULEVARD VOOR ALLE DORDTENAREN!
We staan aan de vooravond van
ingrijpende veranderingen op
de Spuiboulevard, een gebied
van strategisch belang en een
enorme ontwikkelpotentie.
BETER VOOR DORDT vindt dat
dit gebied daarom ook goed op
de kaart mag worden gezet.
Visie is om dit gebied, behorende
tot het centrum van onze stad, de
komende jaren om te vormen naar
een kwalitatief mooie en levendige
omgeving waar ontmoeten,
verblijven, werken en ondernemen
hand in hand gaan. Daarnaast
ook een gebied waarin het wonen
uitdrukkelijk naar voren komt en
het water en de Spuihaven een

VERKEERSHUFTER

SNOEIHARD AANPAKKEN!
Of het nu gaat over de Zuilenburg in
Sterrenburg, de Nicolaas Maessingel,
de Brouwersdijk of de Noordendijk.
Veel Dordtse inwoners klagen steen en
been over automobilisten die veel te
hard rijden en over fietsers en scoorters die roekeloos rijgedrag vertonen.
Vooral in de spitstijden leidt dit tot veel
gevaarlijke situaties.
Recent kwam de Zuilenburg in Sterrenburg in het nieuws. Bewoners in
en rondom de Zuilenburg zijn het zat.
Volgens BETER VOOR DORDT is het terecht dat zij aan de bel trekken. Vooral
ook omdat in de buurt een basisschool
(Het Kristal) is gevestigd waar enkele
honderden kinderen zitten.
Handhaving bij gevaarlijke situaties
als in de Zuilenburg moet meer regel

dan uitzondering zijn in Dordrecht.
Verkeersveiligheid is een belangrijk
onderdeel van leefbaarheid in onze
stad. Handhaven alleen is daarbij niet
toereikend. Daarom vragen wij u, de
Dordtenaren, gevaarlijke situaties
vooral te blijven melden.
Met u kan gekeken worden naar
welke maatregel er eventueel bij u
in de straat/omgeving getroffen kan
worden. Een verkeersbord, een kleine
aanpassing in de weginrichting of tijdig
snoeien van begroeiing langs wegen
en verkeerspleinen kan bijvoorbeeld
al een groot verschil maken. Uiteraard
moeten wij niet vergeten dat een goed
en dwingend gesprek tussen de weggebruikers en omwonenden zeker ook
kan bijdragen aan de verkeersveiligheid
in de wijken.

prominentere functie krijgen.
Wat BETER VOOR DORDT betreft
staat bij al deze ontwikkelingen het
historisch besef van onze stad en
het beeldkwaliteitsplan centraal.
Spuiboulevard moet namelijk
ingericht worden naar de behoeften
van de komende decennia.
Kortom; dit belangrijke gebied
“Dordtwaardig” uit de anonimiteit
halen! Daar staat
BETER VOOR DORDT voor.
Ongetwijfeld heeft iedere
Dordtenaar wel een mening over
de toekomst van de Spuiboulevard.
Of je nu in Sterrenburg, op de

Staart of in Dubbeldam woont.
Daarom hebben wij dan ook
afgelopen september het
college van Burgemeester en
wethouders opgeroepen om in
de herontwikkeling van dit gebied
onze bewoners en ondernemers
actief te laten participeren.
Uiteraard sluiten, wat ons betreft,
de projectontwikkelaars daarbij
aan. Wij geloven er namelijk in dat
de slagingskans van dit project
alleen maar verhoogt kan worden
door actief de samenwerking met
‘de stad’ aan te gaan. Wij zijn er
dan ook zeer over te spreken dat
de afgelopen weken prominente
Dordtenaren ons in deze
boodschap hebben ondersteund.

ook beter voor u!
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BETER VOOR DORDT IS OOK BETER VOOR DUBBELDAM!
In deze raadsperiode heeft
BETER VOOR DORDT zich ook
weer optimaal ingezet voor
Dubbeldam en haar bewoners.
Eén van de eerste zichtbare
acties was het aan de praat
krijgen van de klok van het
voormalig Gemeentehuis. Meer
dan 10 jaar heeft het uurwerk
stil gestaan tot ergernis van
veel Dubbeldammers.
Verkiezingsbeloften uit 2014 zijn
waar mogelijk uitgevoerd:
• Behoud van zwembad De
Dubbel en de ijsbaan.
Het zwembad krijgt volgend jaar
een grondige opknapbeurt en
de kinderen en ouderen kunnen

weer jarenlang genieten van veel
zwemplezier!
• We houden de polders
groen; polders zijn geen
bouwlocaties.
Voor ons en onze Dubbeldamse
kiezers is het een enorme
overwinning en opluchting
dat, na het schrappen van de
bouwplannen
in de Zuidpolder, nu ook het
Belthurepark van de baan is; voor
ons een belangrijk historisch
besluit !
• Nieuwe inrichting van het
Damplein in samenspraak met
de Dubbeldammers.
Het plein is volledig op de schop

gegaan. De werkzaamheden
zijn nog in volle gang, maar
de resultaten zijn al duidelijk
zichtbaar!
• Toezeggingen aan vv
Dubbeldam en het Sportpark
Schenkeldijk.
Het heeft (te) lang geduurd, maar
de plannen voor Sportcomplex “De
Paraplu” zijn in een beslissende en
afrondende fase. De verenigingen
Dubbeldam, Movado en de
Tafeltennisclub kunnen eindelijk
uitzien naar een nieuw toekomstig
onderkomen, waar zij nog jaren
kunnen sporten en plezier kunnen
beleven!

IN GESPREK

Rondom de laatste
begrotingsbehandeling van
deze periode ( 2014-2018) past
naast een toekomstbeeld ook
een terugblik.
Over veel verschillende onderwerpen zijn we met u in gesprek
geweest, in de wijken, op locatie
en in het stadskantoor. U heeft als
betrokken inwoner of ondernemer
waardevolle informatie gegeven. U
heeft inzicht gegeven in zaken die
u belangrijk vindt. Vaak heeft dit
geleid tot mooie projecten in het algemeen belang of voor u persoonlijk. En ik moet toegeven dat niet
altijd alle wensen vervuld konden
worden. Maar uw inbreng is echter
altijd serieus genomen en vanuit
kansen is veel gerealiseerd.

Ook na de begrotingsbehandelingen hoop ik dat deze gesprekken
blijven want er zijn genoeg uitdagingen en kansen.
- Op het gebied van veiligheid
hebben we elkaar nodig. Wij blijven
ons onverminderd inzetten. Met u
en partners werken we aan een zo
veilig mogelijke leefomgeving. We
accepteren het niet dat enkelen het
voor een grote groep verpesten. In
gebieden waar dit noodzakelijk is
blijven we met een gezamenlijke
aanpak nadrukkelijk aanwezig.
- In de openbare ruimte blijven we
“samen de buurt mooier maken”.
We zorgen voor hondenvoorzieningen, meer zwerfafvalkleppen

op ondergrondse containers, het
inrichten van een stuk groen of
rotonde, de aanpak tegen graffiti,
beschilderen van Stedinhuisjes en
maken we afspraken met organisatoren van evenementen (plastic
bekers en afvalbakken). Dit doen we
voor u, maar ook met u en met vele
partners in de wijken.

organisaties, bewoners en bedrijven elkaar ontmoeten en waarbij
“matches” ontstaan. Verbindingen die leiden tot samenwerking:
Shorttrack en de voedselbank,
basisschool en verzorgingshuis,
verenigingen en schoolsport, sportvereniging en zorgaanbieders om er
enkelen te noemen.

- Sport: we stimuleren zoveel
mogelijk Dordtenaren, van jong
tot oud, om te gaan sporten in een
goede sportaccommodatie, op
het schoolplein of in de openbare
ruimte. Met beperkte middelen.
Om dit betaalbaar te houden hebben we onder andere een sportparkenvisie opgesteld. De ontwikkeling
op sportpark Schenkeldijk is in een
volgende fase. VV Dubbeldam,
Movado en T.T.V. Dordrecht hebben
met de gemeente een verklaring
ondertekend en bekrachtigen
daarmee overeenstemming tot
een multifunctioneel sportgebouw.
Ook FC Dordrecht en OMC werken
gezamenlijk aan een ontwerp.

In de Sportboulevard vond de succesvolle Worldcup shorttrack plaats,
met (inter-) nationale belangstelling
en waar schoolkinderen, vergunninghouders, “wijk voor wijk”,
mensen via de voedselbank etc. op
de tribune zaten.

Vanuit sport zijn “kracht van sport”
bijeenkomsten georganiseerd
waarbij sportaanbieders (waaronder
verenigingen), maatschappelijke

- Op verschillende locaties zijn
kavels te koop waar particulieren
hun droomhuis kunnen bouwen.
Bijvoorbeeld op Stadswerven zien
we mooie ontwikkelingen zowel
op het water als op de wal. Samen
met corporaties bekijken we vraag
en aanbod van sociale woningen
en de vraag naar huisvesting van
bijzondere groepen, met name nu
mensen veel langer thuis willen/
moeten blijven wonen.
In de regionale woonvisie stellen we voor om binnenstedelijk

een groot aantal extra woningen
te bouwen. Ook woningen in het
duurdere segment omdat onderzoek uitwijst dat hier een groot
tekort aan is. Over de uitwerking in
Dordrecht gaan we graag met u in
gesprek.
- We willen Dordrecht verder
ontwikkelen tot een “smart City”,
door het stimuleren en ondersteunen van innovatieve ideeën, met
moderne technologie, innovaties
en (open) data. Zo zijn er al lampen
van lantaarnpalen die pas aangaan
op het moment dat er een fietser
aankomt en kan het waterpeil
digitaal gemeten worden.
MET ELKAAR IN GESPREK blijven.
Zoals u ziet is dit altijd de moeite
waard. U bent betrokken, u heeft
ideeën, laat het ons weten. Ik kijk er
naar uit. Samen kunnen we er dan
een nog “ Beter voor Dordt” van
maken.
Rinette Reynvaan-Jansen
Wethouder Wonen,
Leefbaarheid en Veiligheid,
Stadsbeheer en Dierenwelzijn,
Sport en Recreatie,
Dordrecht-West

BETER VOOR DORDT, OOK BETER VOOR DE STAART!
Ook in 2017 wordt weer geïnvesteerd in het Dordtse wegennet.
De Gemeente heeft gekozen als
eerste te starten met de herinrichting van de Merwedestraat op De
Staart. Binnenkort wordt de straat
officieel weer in gebruik genomen.
BETER VOOR DORDT is blij met
deze nieuwe uitstraling en blijft
daarbij aandacht houden voor de
positie van de bewoners in deze
wijk.
Via een facebook oproep, van één
van de bewoners van de wijk, las
BETER VOOR DORDT dat de aan-

passingen aan de Prins Hendrikbrug niet goed waren uitgevoerd.
Verbreding van het fietspad was ten
koste gegaan van het voetpad en
was hierdoor op sommige plaatsen
niet breder dan 30 centimeter. Dit
zorgde voor problemen nu voetgangers, op dit deel van de brug,
verplicht op het fietspad moesten
lopen. Vragen aan Wethouder
Reynvaan hebben ertoe geleid dat
er toezeggingen zijn gedaan, dat
dit probleem eerdaags zal worden
opgelost.
Verder vernamen wij dat de bewo-

ners uit de Alblasstraat problemen
hadden met de nieuw aangelegde
uitrit Alblasstraat/Merwedestraat.
De uitrit was te smal waardoor het
voor de bewoners en het overige
bestemmingsverkeer moeilijk was
om deze uitrit te nemen zonder
schade te veroorzaken.
BETER VOOR DORDT heeft ook
deze situatie onder de aandacht
gebracht hetgeen er toe geleid
heeft dat deze uitrit eerdaags zal
worden verbreed. Aanpassing van
de uitrit zal naar verwachting vóór 6
december a.s. plaatsvinden.
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STERKE BASIS IN DE WIJK,
ELKAAR HELPEN EN THUIS IN DE WIJK
Beste Dordtenaren,
We hebben als college onze
laatste begroting van deze
cyclus ingediend. Er is geen
extra geld gevraagd om nieuwe
zaken in gang te zetten maar
we gaan vol energie door
op de ingeslagen weg. We
hebben een tijd terug met
betrokken organisaties en
inwoners de grootste sociale
opgaven geïnventariseerd. Drie
daarvan zitten vooral in mijn
portefeuille: sterke basis in de
wijk, elkaar helpen en thuis in
de wijk.
De sociale wijkteams vormen de
basis in onze wijken. Inwoners
kunnen er terecht met allerlei
vragen op het gebied van
ondersteuning. Voor volgend
jaar zetten we in op een nog
betere samenwerking met allerlei
partners in de wijk zoals scholen,
sportverenigingen, huisartsen en
vrijwilligers initiatieven.
Duidelijk is dat armoede vaak de
oorzaak is van vele problemen.
We zullen daar vanuit allerlei
instanties extra op in moeten
zetten om ook deze groep
Dordtenaren weer perspectief te
bieden.
Door mantelzorgers en vrijwilligers
goed te ondersteunen kunnen

we elkaar blijven helpen. Met
professionele zorg waar dat
moet en vrijwillige inzet waar dat
kan. We hebben mantelzorgers
gevraagd waar zij behoefte aan
hebben en dat blijkt toch vooral
respijtzorg te zijn. Mantelzorgers
willen er af en toe tussenuit
kunnen om zelf te ontspannen
of andere dingen te doen. Ze
willen dan wel dat hun taken door
iemand anders overgenomen
worden of dat hun geliefde tijdelijk
opgevangen kan worden. In de
week van de mantelzorg waren
er weer vele activiteiten (31) voor
jongere en oudere mantelzorgers
waarvan de brunch met 375 (!)
deelnemers een hoogtepunt was!
We merken dat mantelzorgers
blij zijn met de geboden
ondersteuning en de waardering.
Als gemeente geven we het goede
voorbeeld en hebben we wederom
de titel “mantelzorgvriendelijke
organisatie” gekregen waarvoor
ik afgelopen week het bordje in
de hal van het stadskantoor heb
mogen ophangen. We gaan samen
met organisaties en de doelgroep
aan de slag om vanaf 2019 op een
andere manier ondersteuning te
bieden aan de vele vrijwilligers in
onze stad. Zij verdienen dat!
Aan de opgave thuis in de wijk
werken we met veel mensen

en organisaties samen, zoals
corporaties en zorgaanbieders.
Het doel is om inwoners zoveel
mogelijk in hun eigen omgeving
te kunnen ondersteunen. Ook
kwetsbare groepen. Het blijkt
dat een aantal cliënten vanuit
instellingen succesvol uit kan
stromen naar een huis in de wijk.
Het is belangrijk om goed in de
gaten te blijven houden wat dit
doet met de leefbaarheid in onze
stad. Iedereen moet zich thuis
kunnen voelen in onze wijken!
Graag blijf ik me inzetten voor een
stad waar iedereen mag zijn wie
hij of zij is. Via het L(esbo)H(omo)
B(i)T(transgender)I(interseksueel)
beleid geven we daar aandacht
aan. Afgelopen jaar met name
op scholen, bij zorginstellingen
en kerken. Soms ook zichtbaar
door onder andere de
regenboogvlaggen op Coming Out
Day. Ik hoop van harte dat het Rijk
ons ook in de toekomst (financieel)
blijft ondersteunen. Samen met de
zogenaamde “Regenboogsteden”
hebben we daar bij de nieuwe
regering op aangedrongen. Als u
behoefte heeft aan aandacht of
een praatje wilt maken kijk dan
eens in uw buurt wat er allemaal
georganiseerd wordt. Zo mocht
ik bijvoorbeeld “Dubbeldammers
voor Dubbeldammers” openen en
kreeg de Crabbehoeve het 100ste

Gouden Dagen (organisatie die
het leven van ouderen kleur geeft)
predikaat!
Samen met collega’s, de Raad
en vele organisaties en inwoners
blijf ik me graag inzetten voor een
nog beter Dordt! Als u daar goede
ideeën voor heeft, hoor ik dat
graag!

Ik wens u alvast een mooie
decembermaand toe.
Karin Lambrechts
Wethouder zorg en welzijn,
dienstverlening en wijkgericht
werken

ELKAAR ONTMOETEN
IN DE WIJK
BETER VOOR DORDT hoort
regelmatig dat bewoners in
sommige wijken een plek
missen waar ze elkaar kunnen
ontmoeten voor een activiteit of
zomaar een praatje.
In Crabbehof hebben bewoners zelf
zo’n plek gerealiseerd.

Een fantastisch voorbeeld van
bewoners die dit in eigen regie
hebben opgezet.
Als BETER VOOR DORDT zien
we graag dat er in iedere wijk een
plek is waar buurtbewoners elkaar
kunnen ontmoeten.

BETER VOOR DORDT BLIJFT OOK BETER VOOR SPORT
Deze week verscheen gelukkig
een positief persbericht over
een aantal ontwikkelingen
op sportgebied waar
BETER VOOR DORDT zich sterk
voor heeft gemaakt maar waar
het lange tijd spannend bleef of
partijen tot een constructieve
samenwerking zouden gaan
komen.
De Sportparkenvisie krijgt vorm.

De gemeente en de Paraplu
bekrachtigen overeenstemming
sportgebouw Schenkeldijk.
De samenwerking tussen
sportverenigingen in de Paraplu
wordt steeds concreter.
Het college verwacht dat de
uitvoering van de Sportparkenvisie
met een ondertekende
overeenstemming tussen V.V.
Dubbeldam, T.T.V. Dordrecht en
S.C. Movado (de Paraplu) binnenkort

bekrachtigd kan worden. Ook
FC Dordrecht en OMC hebben
stappen gemaakt en werken een
gezamenlijk plan nader uit.
BETER VOOR DORDT zal zich
sterk blijven maken voor de
daadwerkelijke uitvoering van
de plannen zodat de Dordtse
sporters straks weer veel sportieve
ontmoetingen kunnen beleven

