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Beste mede Dordtenaren,
Het jaar 2017 is alweer bijna voorbij,
een jaar waarin Dordrecht niet
heeft stilgestaan. We hebben mooie
evenementen gehad zoals Big Rivers,
Shorttrack in onze sportboulevard
en vorige week nog de Kerstmarkt.
Maar ook bijvoorbeeld concerten
in het park, een Dordrecht Pride en
foodtrucks in de stad.

Dit jaar waren er ook weer heel veel
Dordtenaren die zich belangeloos ingezet
hebben voor andere Dordtenaren, jong
en oud. Niet alleen de vrijwilligers van
organisaties en verenigingen maar
ook al die mantelzorgers die zich
inzetten en sterk maken voor onze
mede Dordtenaren, krijgen onze grote
waardering.
Er wordt weer volop gebouwd in de stad
en er wordt hard aan de wegen gewerkt

om de achterstand aan onderhoud
in te lopen. Veel toeristen wisten
onze stad te vinden en daar spelen
ondernemende Dordtenaren goed op in
zoals bijvoorbeeld het elektrische treintje
dat dit jaar door de stad reed, echt een
aanwinst!
BETER VOOR DORDT maakt zich op dit
moment op voor de verkiezingen van 21
maart 2018. We werken met een flinke
groep BVD’ers hard aan ons nieuwe
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programma, de campagne en onze
kandidatenlijst.
We wensen u allemaal mooie feestdagen
en een goed 2018! We hopen dat u op 21
maart vindt dat BETER VOOR DORDT ook
de volgende Raadsperiode het verschil
mag blijven maken!
David Schalken-den Hartog
BETER VOOR DORDT
Fractievoorzitter/Lijsttrekker

Beter Voor Dordt,
Tijdens de laatste
gemeenteraad van 2017 stond
de “Energiestrategie 2050” op
de agenda.
Het college van Dordrecht
heeft de ambitie om in 2050
energieneutraal te zijn. Dit
betekent dat wij, inwoners
en ondernemers van ons
eiland, dan af moeten zijn
van het gebruik van fossiele
brandstoffen. In 2050 moet
alle energie die op het eiland
van Dordt wordt verbruikt,
duurzaam zijn opgewekt.
Volgens BETER VOOR DORDT is
haast geboden om verder invulling
te geven aan deze ambitie, met
concrete initiatieven op ons eiland.
Klimaatverandering gaat ons

allen aan. Welke stappen kunnen
wij dan bijvoorbeeld versneld
inzetten? Denk aan concrete
energiebesparende maatregelen.
Een goed voorbeeld hiervan is het
gebruik van restwarmte, afkomstig
van de Dordtse industrie, door onze
huishoudens.
BETER VOOR DORDT vindt
dat de betrokkenheid en
inbreng van onze bewoners en
ondernemers cruciaal is. Maar
ook de onderwijsinstellingen,
de woningcorporaties, en
maatschappelijke instellingen
kunnen hieraan bijdragen.

aangewezen als pilot regio
die aan de slag gaat met
“energievraagstukken” die op
korte termijn tot concrete stappen
moeten leiden.
Om de ‘energie ambitie’ van het
stadsbestuur meer kracht bij te
zetten heeft
BETER VOOR DORDT tweetal
voorstellen gedaan, namelijk:
het inzetten van waterstof als
een potentieel krachtige en
schone energiebron in Dordrecht
en daarnaast actief nieuwe
technologie en innovatie te
betrekken bij deze uitdaging. Ons
voorstel werd unaniem gesteund
door de gemeenteraad.

Onz
en
ie

ENERGIESTRATEGIE 2050
ebsite is onlin
w
e!
e
uw

Dordrecht en de Drechtsteden
zijn door de landelijke overheid

KRAANBAAN EN BIESBOSCHHAL VOORGEDRAGEN ALS MONUMENT
Europa wederopgebouwd moest
worden. Er was echter geen geld
om de schepen te bouwen.
Dankzij een financieel impuls
vanuit het Marshallplan werden
de, in Franstalig Canada, in
secties gebouwde schepen,
in Dordrecht in elkaar gelast.
Ja gelast! De eerste volledig
gelaste binnenvaartschepen in
Europa komen van onze Dordtse
scheepswerf!
Aansluitend is in de jaren 60 op
deze werf de duwvaart ontwikkeld
die later de sleepvaart zou gaan
vervangen. Over de hele wereld
BETER VOOR DORDT is
verheugd dat het College
van Burgemeester en
Wethouders de kraanbaan
en de Biesboschhal op
de Stadswerven wil gaan
aanwijzen als gemeentelijk
monument.

De kraanbaan en de Biesboschhal
zijn, met de hellingbaan, de
laatst zichtbare elementen uit
het roemrijke verleden van dit
stukje Dordrecht. Voorheen was
hier “Scheepswerf De Biesbosch”
gevestigd en dit industriële erfgoed
doet ons aan deze welvarende tijd

herinneren.
Na de tweede wereldoorlog
ontstond er een tekort aan
binnenvaartschepen doordat er
tijdens de oorlog veel schepen door
de Duitsers in beslag zijn genomen
of vernield. Juist in deze tijd was er
volop vraag naar transport omdat
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TEGEN EEN KLIKO!?
BETER VOOR DORDT wil net
als u af van de rondslingerende
zakken PMD-afval op straat. De
vraag is of de 4e kliko hiervoor
de beste oplossing is en het allemaal niet veel simpeler kan.
Waarom sorteren wij ons afval
voordat HVC het komt ophalen?
Meerdere onderzoeken tonen
namelijk aan dat het achteraf
scheiden van afval vaak veel
doelmatiger is en het uiteindelijke
scheidingspercentage hoger is dan

bij voorscheiding. Er rijden minder
vuilniswagens in de wijken en met
nascheiding wordt er efficiënter gescheiden. Verder niet onbelangrijk,
onderaan de streep blijkt dit vaak
nog goedkoper ook!
Het is niet voor niets dat BETER
VOOR DORDT al meerdere keren
heeft aangegeven dat we moeten
gaan inzetten op nascheiding.
Nu wordt het meeste afval van appartementencomplexen al achteraf
gescheiden. Als we dit ook in de

rest van Dordrecht introduceren
kunnen we het met veel minder
kliko’s af. Sterker nog, indien we
inzetten op het verzamelen van zoveel mogelijk afval in ondergrondse
containers, zal de kliko langzaam
uit het Dordtse straatbeeld verdwijnen.
Wat ons betreft is dat
BETER VOOR DORDT.

varen vandaag de dag nog steeds
duweenheden rond met de
kenmerkende ”De Biesbosch”
koppellier.
Kortom, dit stukje Dordrecht
herbergt een rijk verleden.
BETER VOOR DORDT maakt zich al
jaren sterk voor bescherming van
historisch erfgoed en is dan ook
heel blij dat het er nu op lijkt dat
deze tastbare herinneringen voor
altijd behouden zullen blijven, het
liefst natuurlijk gecombineerd met
Leefwerf De Biesbosch!
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ook beter voor u!
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Het zelfstandige Museum 1940
1945 wordt volledig gerund door
vrijwilligers. Deze mannen en
vrouwen zetten zich dagelijks in
om de vele bezoekers wegwijs te
maken door de, met indrukwekkende en tastbare herinneringen
uit de oorlog, gevulde ruimte. Zo
kan het, zo belangrijke Dordtse verhaal uit de Tweede Wereldoorlog,
generatie op generatie doorverteld
worden. Het museum is 5 dagen
per week geopend. Kijk op www.
museum19401945.nl voor meer informatie voor een bezoek, of meld
je aan als vrijwilliger of vriend en
help zo dit museum te behouden!
Bij Dierentehuis en
Dierenambulance
Louterbloemen werken ook
vele vrijwilligers. Er verblijven
hier talloze honden en katten die
liefde en verzorging nodig hebben.
Mirjam Addiks en haar team
zorgen hiervoor. Gun jij een dier
uit dit asiel een tweede kans? Of
wil jij het team versterken of een
financiële bijdrage leveren? Bezoek
het asiel of www.louterbloemen.
nl! Er staat gegarandeerd een
team met enthousiaste mensen
voor je klaar!

DORDTSE

TOPPERS!

Onlangs plaatste
BETER VOOR DORDT een
oproep om maatschappelijk
betrokken organisaties aan
te dragen die het verdienen
eens in het zonnetje gezet
te worden. Er zijn talloze
organisaties en vrijwilligers
Het Rode Kruis is een voor iedereen bekende organisatie. Het Rode
Kruis Dordrecht heeft zijn eigen
afdelingsgebouw in Dubbeldam.
Deze prachtige locatie is geschonken door Dordtse ondernemers.
Ongeveer 120 vrijwilligers zetten
zich regelmatig in om onder andere als EHBO-er de Dordtse evenementen mogelijk te maken. Wil
je deze professionele organisatie
op welke manier dan ook steunen?
Neem contact op met bijvoorbeeld
Job van Niftrik via rkad@xs4all.nl of
via www.facebook.com/rodekruisdordrecht!
Wat een geweldige speeltuinen
heeft Dordrecht! Dankzij vele
vrijwilligers worden deze draaiende gehouden. Zo ook Speeltuin Oosterkwartier dat dit jaar
naast de 6 dagen per week in het
zomerseizoen, ook de hele winter
door op woensdagmiddag geopend
is. Een sociale ontmoetingsplek
voor kinderen en volwassenen met
allerlei activiteiten, die ook alle
steun kan gebruiken. Bezoek www.
oosterkwartier.nl of de speeltuin
zelf, Meerkoetstraat 50A voor meer
informatie. Jan, Heleen, Tanja,
Christien, Stella, Pieta, Arthur of
één van de andere vrijwilligers
staan voor je klaar!

door de Dordtenaren
voorgedragen,
de één niet onbelangrijker
dan de andere.
BETER VOOR DORDT beseft heel
goed dat de grote betrokkenheid
van de vrijwilligers essentieel is

om de samenleving in Dordrecht
kleur te geven en te laten stralen.
In samenwerking met Bakkerij
Van Herk geven we de vrijwilligers
als blijk van waardering een
tegoedbon om wat lekkers bij de
koffie of lunch te halen.

Beter Voor Dordt, ook beter voor u!

Hoe dichter bij Dordt,
hoe beter het wordt!
Beter Voor Dordt
wenst u mooie feestdagen!
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