We doen het
weer samen.
De Dordtse Partij is een politieke beweging. Wat ons verbindt, is hart voor de stad en
hart voor de samenleving. Mensen met verschillende idealen en ideeën, die vinden dat
een samenleving zich niet van bovenaf laat organiseren, maar zich van onderaf
ontwikkelt.
Dordtenaren verdienen ruimte en aanmoediging om hun straat, wijk en stad met hun
ideeën vorm te geven. Het is de taak van de lokale overheid om de voorwaarden te
scheppen die deze ideeën verder kunnen brengen. Een kleine bijdrage van de overheid
kan al voldoende zijn.
We willen de verantwoordelijkheid voor onze gastvrije, gezonde en gezellige gemeente
terugnemen. We willen Dordrecht vergroenen en verduurzamen en daar hebben we
nieuwe ideeën voor. We streven naar een samenleving waar digitalisering niet het
menselijk contact in de weg staat. Daarnaast streven we naar een grotere gelijkheid van
Dordtenaren en meer vrijheid zolang het de vrijheid van medeburgers niet beperkt.
Wereldwijd heeft 75% van de wereldbevolking het nog nooit zo goed gehad. We blijven
solidair met de 25% die het slecht heeft. De Dordtse partij wil de schijnwerpers zetten op
mensen die onnodig worden uitgesloten door de bureaucratie en de prestatiedrang van
wethouders die iets ‘groots’ willen nalaten.
We presenteren met trots ons programma. Er zijn volgens ons drie dingen die we nodig
hebben om samen de stad gastvrij, gezond en gezellig te maken en te houden:
burgerparticipatie, bestuurlijke vernieuwing en duurzaamheid. Deze punten hebben we in
ons programma uitgewerkt met vernieuwende ideeën voor de stad. Deze basis werkt
door in alle thema’s die in onze samenleving spelen, in het laatste deel van ons
programma geven wij op al deze thema’s de richting aan die we samen op willen gaan.
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#Burgerparticipatie
Iedereen doet mee. We scheppen een samenleving waaraan iedereen mee
kan doen. Niemand hoeft op achterstand te staan. Het stadsbestuur wordt
toegankelijker en luistert naar de inwoners. We doen het samen. Het
bestuur staat niet langer meer op grote afstand van de Dordtenaren. Alle
ambtenaren maken kennis met de stad en zetten een deel van hun tijd in
voor burgers en bedrijven, zodat kleine knelpunten snel opgelost kunnen
worden.

Burgerinitiatieven
De samenleving ontwikkelt zich van onderaf. Burgers moeten de ruimte krijgen om te
kunnen vertellen wat voor hen belangrijk is in hun woonomgeving en hun stad. Ook
krijgen ze het vertrouwen om daarmee aan de slag te gaan. Het stadsbestuur helpt mee
om dit te organiseren en in te passen in het eigen programma. Veel burgers voelen zich
niet serieus genomen en hebben het gevoel dat de gemeente niet luistert. Daar wil de
Dordtse Partij verandering in brengen.
Organiseer het bestuur dichterbij de mensen, voor wie het bedoeld is
Bij elk vraagstuk moet bekeken worden of de oplossing bijdraagt aan de zelfredzaamheid
van mensen en of de oplossing mensen verbindt. Of de regie en zeggenschap liggen bij
de mensen bij wie het vraagstuk speelt. Het gaat niet om de wensen van de lokale
overheid. Die beoordeelt slechts of de oplossing nuttig en nodig is. Ook houdt de
overheid in de gaten of de plannen niet onnodig uitlopen.
Stadsronde & Stadsregisseur
Voordat er een beslissing wordt genomen over een vraagstuk willen wij dat er
Stadsrondes worden gehouden. Daar kan iedereen aan mee doen, zodat het probleem
van alle kanten wordt belicht. Wat vinden we er allemaal van?
Daarná kan het politieke debat plaatsvinden dat wordt afgesloten met een besluit in de
gemeenteraad.
De leden van de gemeenteraad krijgen hulp van de raadsgriffie. Voor burgers moet er
een Stadsregisseur komen, die hen helpt om ideeën en initiatieven om te zetten in
voorstellen voor de gemeenteraad. De Stadsregisseur houdt in de gaten of de overheid
de afspraken nakomt. En of de besluitvorming transparant is
Participatie is niet alleen een recht, maar moet een uitgangspunt van het gemeentelijk
beleid worden!
Geef geen vis, geef een hengel
De overheid moet mensen op weg helpen, ervoor zorgen dat ze niet verdwalen in regels
en dat zij de weg kunnen vinden als ze iets willen. Zorgen dat mensen mét en vóór
elkaar ideeën ontwikkelen om hun eigen leven vorm en invulling te geven. Dat is iets
anders dan dat de overheid alles maar geeft en regelt. Mensen die dat kunnen, moeten
het zelf doen. Daar moet wel ruimte voor zijn, daar moeten ze vrij in zijn. Deze vrijheid
moet zelfs aangemoedigd worden.
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Ontmoeting en dialoog
Het is belangrijk dat mensen er voor elkaar zijn en elkaar helpen als dat nodig is. Het is
voor niemand verstandig om met de rug naar de samenleving toe te staan. De overheid
helpt om gesprekken te organiseren en moedigt samenwerkingsverbanden aan. Er moet
niet gebouwd worden in parken. Er zijn nu al te weinig speeltuintjes en plekken om
buiten te sporten. We moeten de plaatsen waar we elkaar ontmoeten juist omarmen.
Vertrouwen in elkaar
Er zijn te veel regels. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat mensen
volwaardig mee kunnen doen. We zijn een samenleving, we moeten het met elkaar doen
en we moeten het samen doen. Dan begin je met een basis van vertrouwen. Over vier
jaar hopen we te kunnen zeggen als lokale overheid: “Iedereen doet mee in onze
samenleving en niemand, in welke situatie dan ook, staat aan de kant.”
Wijkbedrijven en lokale aanbestedingen
De Dordtse Partij wil overheid en ondernemers samenbrengen bij het uitvoeren van
kleinschalige dienstverlening. In elke wijk moet een wijkbedrijf komen. Een wijkbedrijf is
een sociaal steunpunt waar mensen terecht kunnen voor vragen over post, geld,
voeding, etc. Daar moet een bewoner makkelijk contact kunnen maken met een
ambtenaar of de wijkagent en natuurlijk met elkaar. Met het wijkbedrijf in onze woonwijk
werken we aan onze leefomgeving. Ook draagt het bij aan de zelfredzaamheid van
ouderen. Bij openbare aanbestedingen moet de voorkeur liggen bij lokale ondernemers
die de opdracht kunnen binnenhalen.
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#BestuurlijkeVernieuwing
We moeten andere vormen van samenwerking organiseren. Het gaat niet
langer om het behouden van macht, maar om het delen van
mogelijkheden. We nodigen elkaar juist uit om mee te doen door
transparante procedures en besluitvorming. Zodat we iedereen mee
kunnen nemen in onze welvaart. Iedereen doet weer mee, weet wat er
gebeurt en waar het over gaat.

Raadsprogramma
Wij willen af van het collegeprogramma. In plaats daarvan pleiten wij voor een
raadsprogramma. Dus niet voor een kleine groep die bepaalt en waar de rest achteraan
mag lopen. Volgens de Dordtse Partij moet het programma zoveel mogelijk van ons
allemaal zijn. De formateur stelt een bruikbaar raadsprogramma op dat gebaseerd is op
standpunten van alle politieke partijen.
Transparante cijfers
We houden elkaar niet langer voor de gek. We zijn gewoon open en eerlijk, transparant,
over wat iets kost en hoeveel tijd we daaraan kwijt zijn. Onze digitale stadsbegroting is
voortaan geen collegeprogramma meer, maar ons huishoudboekje. Burgers moeten
permanent voorgelicht worden over hoe hun belastingcenten op het stadskantoor worden
besteed. Daarbij moet ieder jaar een deel van de begroting vrij worden gemaakt om
actuele ontwikkelingen of initiatieven van burgers te ondersteunen.
Ambtenaren weer in de wijk; de overheid weer zichtbaar
Ambtenaren van het stadskantoor werken weer twee dagen per week in de wijk, tijdens
een inloopspreekuur. Ambtenaren en politici moeten vaker en op transparante wijze laten
zien wat zij doen voor de inwoners. Dit herstelt en versterkt het vertrouwen van de
burgers in de overheid. Het vraagt van de ambtenaren wel maximale en creatieve inzet.
Hoe meer regels, hoe meer vlegels
We moeten breken met het reflex om ieder incident te beantwoorden met meer regels.
We moeten oppassen met door meer voorzorgsmaatregelen enkel schijnveiligheid te
creëren, of energie en geld te steken in oplossingen waar niet eens een probleem aan de
orde is. Dit wekt alleen ergernis. We vragen wel van burgers om bij overlast in hun wijk
regels op te stellen, het liefst regels waar de gehele wijk achter staat. De bedoeling
hiervan is dat niet steeds politie of justitie moeten worden ingeschakeld.
Integriteit Stadsbestuur
De Dordtse Partij wil géén ondermijning van onze lokale democratie. We staan geen
belangenverstrengeling toe van ambtenaren en bedrijven. Het inkoop- en verkoopbeleid
van de gemeente, en alle besluitvorming, dient transparant te zijn. Daarvoor is het
noodzakelijk dat burgers weer bij de ambtenaren in de Stadswinkel en in de wijk terecht
kunnen. En niet alleen via het digitale portaal.
Niet onnodig moeilijk praten
Het moet uit zijn met ambtelijk jargon en juridische taal in brieven en e-mails van de
overheid aan burgers. We zeggen in gewoon Nederlands wat de bedoeling is van een
brief en wat je ermee kunt doen of wat je juist moet laten.
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Milieuregisseur Drechtsteden
Dordrecht is omgeven door groen en natuur. In het noorden ligt de Alblasserwaard (het
Groene Hart), in het zuiden de Biesbosch. Dat vraagt om een voorzichtige omgang met
deze kwetsbare gebieden. Er komt een afdeling op het stadskantoor die de wet- en
regelgeving rondom vergunningverlening aan het bedrijfsleven in de regio Drechtsteden
toetst op de effecten voor de volksgezondheid. Ook rapporteert deze afdeling over de
bevindingen en te nemen bestuurlijke maatregelen. Maandelijks vindt overleg plaats met
ziekenhuizen, verpleeghuizen en maatschappelijke organisaties over de milieu-effecten
van lucht-, water- of bodemverontreiniging op de gezondheid. Vervolgens worden er
plannen opgesteld om binnen vier jaar of korter deze problemen op te lossen.
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#Duurzaamheid
We hebben nu de kans om van Dordrecht de meest duurzame stad van
Nederland te maken. Dordrecht ligt in een dichtbevolkt gebied. Dat brengt
met zich mee dat wij er alles aan moeten doen om de stad leefbaar en
schoon te houden. We durven te kiezen voor duurzame initiatieven die
daaraan bijdragen.

Zorg voor elkaar en onze omgeving
We organiseren de zorg weer zo dat hij voor iedereen dichtbij is. We ondersteunen
initiatieven voor verbetering van lucht-, bodem- en waterkwaliteit. We brengen vervuiling
in kaart en zijn open en eerlijk over de gevolgen voor onze gezondheid en nemen
gepaste maatregelen.
Vergroening
We denken opnieuw en beter na over groen in de stad. Met meer groen kan de
leefomgeving voor mens & dier direct ingrijpend verbeteren. Er is vaker wateroverlast als
gevolg van al het asfalt, beton en alle stoeptegels en straatstenen, waardoor het
regenwater niet de grond kan inzakken. We stimuleren maatregelen om de verdere
verstening van onze woonomgeving tegen te gaan, tuinen weer groen te maken en
bedrijfsterreinen te vergroenen.
We zijn een groot voorstander van het 'tienduizendbomenplan' voor onze regio en geven
het voorbeeld door elk jaar 1.000 bomen te planten.
Verantwoordelijkheid van de overheid
Er sterven mensen door de uitstoot van verkeer, industrie en in het bijzonder de
chemische industrie. De overheid kan niet alleen maar “boe” roepen, maar moet ook de
verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van haar burgers. Er komen 200
meetpalen in de regio en de resultaten worden maandelijks aan de gemeente
gerapporteerd. We brengen de vervuiling in kaart en nemen hiervoor onze
verantwoordelijkheid. We overleggen met longartsen hoe we het aantal sterfgevallen
door luchtverontreiniging kunnen terugdringen.
Zero-emissie
Bedrijven worden door Europa verplicht emissies en lozingen op het oppervlaktewater
vanaf 2022 tot nul terug te brengen (zero-emissies). Dit kan eerder, dit moet eerder,
zeggen wij. Omgevingsvergunningen dienen zero-emissie te bevatten voor stoffen die
het menselijk lichaam aantasten door lozing in water, lucht en grond. In de volgende
collegeperiode zal de gemeente Dordrecht met de Drechtsteden en de provincie ieder
kwartaal deze bedrijven vragen welke plannen zij hebben en hoe de zero-emissie kan
worden bevorderd met de laatste stand van de techniek.
Durven kiezen voor duurzaam
We werken met de nieuwste inzichten toe naar de duurzaamheid van onze stad. We
kijken vooraf naar de mogelijkheden om wat we produceren en bouwen, een nieuw leven
te geven als het product of gebouw zijn functie heeft verloren ('cradle to cradle'). Er
gebeuren al mooie dingen in onze stad, zoals de Duurzaamheidsfabriek. We zijn daar
trots op en kiezen voor duurzaam. We organiseren een instelling in de Drechtsteden die
internationale samenwerking koppelt aan klimaat en mensenrechten in overleg met
bedrijven en burgers.
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Energietransitie
Wanneer woningen en bedrijfspanden in 2025 van het aardgas gehaald moeten worden,
kan dat alleen door verregaande, dure, veranderingen aan de woningen. De overheid
neemt een heldere regie en biedt waar nodig financiële ondersteuning aan de bewoners,
zodat iedereen op tijd en zonder problemen deel kan nemen aan het overgangsproces.
Deze transitie vergt veel innovatie en permanente koppeling aan het digitale technieken.
Dordrecht dient mee te gaan met deze ontwikkelingen, zoals overschakeling op groengas
en waterstof.
Energieloket Drechtsteden toegankelijker
Ook wat betreft duurzaamheid, moet de overheid toegankelijker worden. De weg naar
subsidie is voor particulieren moeilijk te nemen. Burgers kunnen beter geholpen worden
als ze weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. De informatie moet in de wijk
beschikbaar zijn voor iedereen.
Koppelen van natuurgebieden
De investering in de nieuwe Biesbosch is tot nu toe 35 miljoen euro. De natuur krijgt er
vrij spel om zich te ontwikkelen. Loonbedrijven uit onze polders moeten bij het
onderhoud betrokken worden, zij kennen dit gebied als geen ander. De Merwelanden (in
de Sliedrechtse Biesbosch) ligt grotendeels op een afvalberg. Op deze stortplaats zullen
met behulp van de Universiteit Wageningen ecologische maatregelen worden genomen.
Stadslandbouw
Terreinen liggen jaren te wachten op een bestemming, terwijl ze snel en gemakkelijk een
broedplaats kunnen zijn voor tijdelijke initiatieven! We willen de bouwkavels op de
Dordtse Kil beschikbaar maken voor stadslandbouw. Een gezonde voedselketen in de
stad vermindert onze ecologische ‘voetafdruk’.
Openbaar vervoer
We maken duidelijke keuzes voor openbaar vervoer. Wij onderzoeken de mogelijkheden
voor gratis openbaar vervoer in Dordrecht om onze regiofunctie te versterken. Met goede
aansluitingen op plaatsen in de omgeving, en met verschillende mogelijkheden van
‘vervoer tot aan de voordeur’. De Waterbus krijgt op jaarbasis meer flexibele uren, zodat
deze bij evenementen langer door kan varen. Hier wordt een apart businessplan voor
opgesteld.
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Thema’s: We doen het weer samen
#meedoen #armoede #zorg #jeugd #ouderen #werken #ondernemen #wonen
#veiligheid #natuur #milieu #cultuur #recreatie #sport #verkeer #vervoer #begroting
#Meedoen
Iedereen telt mee en iedereen kan een bijdrage leveren aan de stad.
Iedereen doet weer mee! Dat is de basis van ons programma. We doen het weer samen.
#Armoede
(Verborgen) armoede moet worden aangepakt! We reiken veel meer, en
eerder, uit en we ontwikkelen de Dordtpas verder als ruilbetaalmiddel.
We zetten ons in om vergaande plannen te ontwikkelen om de armoede in onze stad aan
te pakken. We dragen bij met vernieuwende ideeën, zoals het invoeren van een
ruilbetaalmiddel. Ook moeten mensen meer met de Dordtpas (stadspas) kunnen doen,
waardoor ze snel weer mee kunnen doen in de maatschappij.
Er is meer informatie en voorlichting nodig, zodat deze meer mensen bereikt die nu geen
gebruik maken van de voorzieningen, terwijl ze daar wel recht op hebben. Daar horen
ook de mensen bij met alleen een AOW die vroeger zelfstandige zijn geweest. En we
reiken eerder uit bij dreigende ernstige financiële problemen. We verbeteren de aanpak
van stille armoede waar het kan.
Er moet vrijheid zijn om je uit de bijstand te kunnen vechten. We zorgen ervoor dat
mensen die van bijstand naar werk gaan erop vooruit gaan.
#Zorg
We organiseren zorg weer dichtbij. We werken weer vraaggestuurd en niet
langs elkaar heen. We schrappen onnodige, tijdrovende protocollen.
We vereenvoudigen de toegang tot zorg, voedsel en hulpmiddelen door vereenvoudiging
van de administratie. Organisaties werken niet meer ieder voor zich maar samen. Er
moet, anders gezegd, een klantgerichte, vraaggestuurde manier van werken komen.
#Kinderen & jongeren
Onderwijs is voor iedereen en aangepast op hun behoeften. We werken
talent- en toekomstgericht. Schoolzwemmen komt terug in het
programma.
Het basisonderwijs werkt talent- en toekomstgericht, zodat de aansluiting met verdere
programma’s en zingeving zo optimaal mogelijk is. We brengen in kaart waar de leer- en
ontwikkelingsmoeilijkheden zich bevinden en bieden betere en langdurige ondersteuning
aan ouders en kinderen om de ontplooiingskansen van iedereen maximaal te benutten.
We zijn omringd door water en vinden bewegen belangrijk. Daarom willen wij het
schoolzwemmen weer terug op het programma op de Dordtse basisscholen.
We werken samen met de jeugd, scholen, ondernemers en verenigingen
aan ontplooiingsmogelijkheden die het welzijn en de zelfstandigheid
vergroten.
Wij vinden het nodig te onderzoeken hoe jongeren in Dordrecht en de Drechtsteden zo
zinvol mogelijk hun leven kunnen leiden. We brengen de mogelijkheden en
tekortkomingen van verschillende groepen zo goed mogelijk in kaart. Wat hebben zij
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nodig aan ontplooiingsmogelijkheden? En welke modellen op het gebied van gezondheid,
onderwijs, werk en wonen passen hierbij?
We werken samen met de jongeren, hun scholen en verenigingen aan programma's die
hun welzijn en zelfstandigheid vergroten. En we verbinden kansarme en kansrijke
jongeren om de tweedeling in de samenleving te bestrijden en de kansarme jongere een
kans te geven zijn of haar toekomst te kantelen.
In het wijkcentrum is plaats voor ontmoetingen voor kinderen en jongeren, met thema's
als muziek, cultuur, debat, kunst en workshops zodat zij met elkaar hun talent en
kwaliteiten kunnen ontdekken.
#Ouderen
We organiseren zelfredzaamheid op een manier die waardig en respectvol
is. En we willen meer verpleeghuis plaatsen.
We zorgen voor meer verpleeghuis plaatsen in Drechtsteden, daar zijn er nu te weinig
van. Er wordt verder veel gedaan voor ouderen in de stad, maar de vraag is nu of aan
alle noden en behoeften van onze ouderen tegemoet wordt gekomen. Waar er behoefte
is, zal snel en adequaat ondersteuning geboden moeten worden.
Van groter belang is de vraag hoe we zelfredzaamheid blijven organiseren op een manier
die waardig en respectvol is. Mantelzorg kan hier een belangrijke rol in vervullen, we
belonen mantelzorgers.
We onderzoeken andere vormen van samenwerking en verstevigen bestaande
initiatieven. We maken beleid dat gericht is op ondersteuning van de huidige én komende
generatie
#Werken
Werken is meedoen. We pakken werkeloosheid hard aan. De overheid
bemiddelt en schept 1.000 banen, o.a. door stadslandbouw en
wijkbedrijven.
In ons programma zijn burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing erop gericht om de
zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Het hebben van werk draagt daar ten eerste
aan bij. En niet alleen om rekeningen te betalen, werk draagt ook bij aan je persoonlijke
ontwikkeling en vergroot je sociale kring. Vrijwilligerswerk of mantelzorgen is ook werk.
We moeten creatiever omgaan met de werkloosheid in onze stad. Door burgers bij
projecten van andere burgers en de overheid te betrekken en door lokaal aan te
besteden, kan er zeker voor 1.000 mensen werk gerealiseerd worden.
We zetten in op meer mogelijkheden om werkgelegenheid te scheppen, waarbij de lokale
overheid zijn verantwoordelijkheid neemt door mede-eigenaarschap. De stad heeft daar
het geld voor dankzij de inkomsten uit dividend van Eneco en HVC, die gemeentelijke
bedrijven waren.
#Ondernemen
Minder regels en meer vrijheid voor onze ondernemers!
Samen werken we aan een aantrekkelijke, levendige binnenstad. We willen stoppen met
onnodige regels maken; over tijden, koopzondagen, terrassen of alcohol; en breken met
de reflex dat ieder incident beantwoordt wordt met nog meer regels. Ondernemers
moeten meer vrijheid krijgen om zelf te kunnen bepalen wanneer openstelling voor hen
rendabel is. Het beleid moet niet gericht zijn op dwangmaatregelen om ondernemers te
kunnen beboeten, er moet een goede balans zijn tussen vrijheid voor ondernemers en
het oplossen van problemen. We lossen de overlast van horeca op. Maar niet op door de
horecaondernemer te straffen met het tijdelijk intrekken van de horecavergunning, of de
sluitingstijden aan te passen. Bij een incident gaan we in gesprek met de
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horecaondernemer, om te achterhalen hoe we de overlast kunnen aanpakken. Samen
maken we de stad leefbaar en prettig.
Zo gaan we ook om met de problemen rondom coffeeshops. Eventuele nieuwe locaties
voor coffeeshops moeten kritisch worden bekeken. We staan open voor een experiment
om te starten met legale wietkweek, zodat wij het THC-gehalte kunnen controleren en de
veiligheid kunnen waarborgen.
Onderscheidende startups verdienen aandacht in onze gemeente
Startups dienen meer aandacht te krijgen. Zij vormen staks samen ons nieuwe
stadsbeeld. Met eigenaren van leegstaande panden in de binnenstad maakt de gemeente
afspraken om de huren aantrekkelijk te maken voor starters. De adviesraad voor de
Detailhandel zou een functie kunnen krijgen om de meterprijzen te toetsen op de
haalbaarheid voor de startende ondernemer. Ook zullen locaties getoetst moeten worden
op commerciëlle haalbaarheid. Wij blijven op zoek naar onderscheidende ondernemers
die passen binnen onze regiofunctie.
#Wonen
Groepen die buiten de boot vallen met huisvesting krijgen eindelijk
prioriteit. We bouwen betaalbare woningen.
De Dordtse Partij wil breken met de traditie van puur economisch denken over de
woningbouw. Wij willen dat projectontwikkelaars en de overheid dienstbaar zijn aan
initiatieven om de leefbaarheid en duurzaamheid van onze wijken te bevorderen en
samen ons stadslandschap te ontwikkelen.
Groepen die buiten de boot vallen als het om huisvesting gaat, moeten nu eens prioriteit
krijgen. De bouw van betaalbare woningen moet de komende vier jaar krachtig ter hand
worden genomen.
Projectontwikkelaars zijn op zoek naar plekken in de stad waar nog gebouwd kan worden
(inbreidlocaties), maar de overheid en burgers moeten ervoor waken dat dit niet ten
koste gaat van de historische binnenstad, groen en ontmoetingsplaatsen. Bewoners
moeten betrokken worden bij plannen voor woningbouw in hun buurt en zich niet
“overrompeld” voelen door bouwprojecten van de gemeente en projectontwikkelaars.
Ook staan we open voor bewoners die meer variatie willen brengen in onze stad. Door
woningen samen te voegen en bedrijfsruimten en kantoren een nieuwe bestemming te
geven. Laten we eerst bekijken waar er mogelijkheden zijn om van leegstaande
(kantoor)panden woningen te maken, voordat we op zoek gaan naar nieuwe locaties.
We kiezen voor beeldbepalende markeringspunten van hoge stedenbouwkundige
kwaliteit waar wonen, werken en recreëren samen kunnen gaan, zonder dat er conflict
ontstaat met de huidige kleinschalige woonstructuur.
Het gemeentebestuur stimuleert het ontstaan van collectieve woonvormen en kleine
corporaties. Maar ook collectieve van bewoners die zelf woningen willen bouwen krijgen
steun van de overheid.
#Veiligheid
We werken met elkaar en met de wijkagent aan onze veiligheid. Wie onze
veiligheid aantast, krijgt te maken met politie en justitie.
Veiligheid is een basisbehoefte, het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Veiligheid
creëer je met geborgenheid, vertrouwen brengt mensen bij elkaar. Het is belangrijk dat
de overheid bewuste beslissingen neemt, uit voorzorg of om de veiligheid te vergroten.
De Dordtse Partij is trots op de vele initiatieven die er al zijn om samen onze veiligheid te
vergroten, zoals het gebruik van buurt apps en moedigt ideeën van bewoners aan om
hun buurt nog leefbaarder te maken.
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De wijkagent is direct bereikbaar en komt sneller in actie voor inwoners. Hij krijgt een
vaste plek in het wijkbedrijf waardoor contact laagdrempeliger wordt.
#Natuur & milieu
We vergroenen de stad, we planten elk jaar 1.000 bomen. We verbinden en
beschermen onze natuurgebieden. En we bouwen niet in onze parken.

We kiezen voor ideeën die de lucht-, grond- en waterkwaliteit en circulaire
economie bevorderen. En zero-emissie van chemische industrie.
Duurzaamheid is één van onze drie speerpunten. Werken aan een beter milieu is geen
rekening die we moeten laten liggen voor de volgende generaties. We hebben dit gebied
in bruikleen van onze kinderen en kleinkinderen en daar moeten we netjes en
verantwoord mee omgaan.
#Cultuur, recreatie & sport
Gesubsidieerde cultuur moet verbinden. Een gezellige stad betekent een
aantrekkelijke combinatie van winkels, horeca en cultuur.
Er moet een duidelijke visie komen op cultuur en recreatie. We moeten de leegstand en
het onderhoud van ons historisch centrum aanpakken. De geschiedenis van onze mooie,
oude stad ligt voor een deel vastgelegd in onze gebouwen en woningen. We staan open
voor nieuwe ontwikkelingen, maar met respect voor, en het liefst geïnspireerd door, ons
historisch kapitaal.
We moeten op zoek naar ondernemers die Dordrecht haar regiofunctie terug kan geven.
Het centrum met zijn winkels, horeca en uitgaansgelegenheden, moet aantrekkelijk
blijven voor de hele regio. We kunnen meer gebruik maken van onze waterrijke ligging.
We liggen aan open water en op vaarafstand van de zee. De grootste jachtenbouwers
bevinden zich in onze regio. Kansen genoeg om ons gastvrij op te stellen voor
watersporters en waterliefhebbers.
De Dordtse partij wil samen met het Dordrechts Museum een programma ontwikkelen
om iedereen kennis te laten maken met onze cultuurhistorie.
Evenementen, bijdragen in kosten en successen belonen.
Grote evenementen die landelijke bekendheid hebben verdienen extra ondersteuning. Big
Rivers, Dordt in Stoom en de Kerstmarkt mogen niet verder gekort worden op de
Gemeentelijke bijdragen. Evenementen die voor een grote financiële bijdrage zorgen
voor ons centrum moeten daarvoor worden beloond. Door toenemende kosten voor de
veiligheid blijft er minder geld over voor een goed evenement. De kosten die gemaakt
worden voor de veiligheid kunnen niet alleen gedragen worden door de organisatoren
van het evenement. Ook naar de kosten voor vergunningen moet kritisch worden
gekeken.
Toeristisch platform
In een te ontwikkelen toeristisch patform komen alle partijen op het gebied van toerisme
in Dordrecht, VVV, horeca, hoteliers, musea en de gemeente, samen. We moeten de
handen ineenslaan om samen gastvrije toeristen programma’s te ontwikkelen die
Dordrecht nationaal en internationaal kan aanbieden. Onze stad verdient zo’n passend,
levendig programma. Dordt kan, en moet, beter op de kaart. Het liefst in samenwerking
met de regio.
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Bewegen is gezond. We stellen samen met artsen, scholen en verenigingen
programma's samen om Dordtenaren te activeren.
Voor iedereen is er wel een geschikte sport, of het nu binnen of buiten is, bij een
vereniging of op een andere manier. We willen ons richten op het vergroten van de
aantrekkelijkheid en het aanbieden van bereikbare en betaalbare vormen van recreatie
voor iedere Dordtenaar. Er moeten voldoende speeltuinen en voetbalkooien in de wijk
komen. We werken samen met artsen, scholen en sportverenigingen om Dordtenaren te
activeren.
#Verkeer & vervoer
Dienstverlening komt dichtbij de mensen, in de wijk op loop- en
fietsafstand. We kiezen voor duurzaam en dus ook voor openbaar vervoer.

We organiseren vervoer beter. Openbaar vervoer wordt extra en meer
flexibel ingezet tijdens evenementen.
We kiezen voor openbaar, en de fiets, in het kader van duurzaamheid. De Dordtse Partij
pleit voor betaalbare parkeerplekken in de binnenstad. We pleiten voor het halveren van
de parkeerkosten in de binnenstad voor marktkooplieden en invaliden. Dit is nodig om de
markt aantrekkelijk te houden. Daarnaast willen wij goedkopere parkeergelegenheden
buiten de stad, met goed openbaar vervoer naar de binnenstad.
De bereikbaarheid van de intercitytreinen naar Brabant staat onder druk. De Dordtse
Partij streeft naar een structurele oplossing voor de spoorverbinding tussen Dordrecht,
Breda en de rest van Brabant. We willen ons inzetten om Dordrecht en Breda vanaf 2019
te verbinden met een doorgaande en volwaardige Intercity-verbinding die minstens twee
keer per uur rijdt. Een goede bereikbaarheid van Dordrecht per spoor is een noodzaak
voor de mobiliteit van de Dordtenaar.
#Migrerende beginners
Vrijheid voor iedereen, zolang je je maar aan
Introductiebijeenkomsten voor nieuwe bewoners.

de

regels

houdt.

Dordrecht is een gastvrije stad. Er moet voor iedereen kans zijn om het beste uit zichzelf
te halen. Iedereen is vrij om te doen wat hij of zij wil, zich te verenigen met wie hij of zij
wil, of te geloven wat hij of zij wil. Zolang je je maar aan de regels houdt en geen
overlast veroorzaakt. De culturele diversiteit van migranten en hun uitwisseling met de
samenleving moet hoog op de agenda worden gezet. Als we willen dat mensen van het
begin af aan meedoen, moeten we ze snel leren hoe. Wij zijn daarom voorstander van
introductiebijeenkomsten voor nieuwe bewoners in onze stad, om uit te leggen hoe het
hier werkt.
“En wie betaalt dat allemaal?”
Beter samenwerken tussen burgers en overheid leidt tot goedkopere
oplossingen. De stadsbegroting moet transparant zijn.
Wij pleiten voor een reservering in de stadsbegroting waarbij we in goede jaren geld
wegzetten, om klappen op te kunnen vangen in jaren dat het minder gaat. Zo kan de
middenstand en de werkgelegenheid beter op peil blijven tijdens crisisjaren.
Wij pleiten daarom voor een transparante overheid. Helder in haar afspraken. Duidelijk
met haar cijfers. Het wordt hoog tijd om te stoppen met bestuurlijk bellenblazen en
ambtelijk dromen, zonder dat vooraf het huiswerk goed is gemaakt.
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Er is geen ruimte in de begroting voor de komende jaren om veel extra geld te steken in
grote projecten. Daar kunnen wij geen verandering in brengen. En er moeten altijd
keuzes gemaakt worden, geld kun je maar één keer uitgeven. We kiezen ervoor om
vooral te investeren in de mensen, in een gezellige en gezonde stad.
Wat ons programma vooral vraagt, is een andere manier van organiseren van de
samenwerking tussen de overheden en burgers.
Het vraagt vooral meer inzet, van beide kanten, om er samen wat van te maken. Soms
hebben bewoners goedkopere oplossingen dan de gemeente bedacht heeft.
Als je bewoners als ervaringsdeskundigen, op een gelijkwaardige manier, behandelt en
erkent, ontstaat er meer enthousiasme om mee te werken en te denken. Het kan veel
goedkoper zijn om bewoners werk te laten doen, dat zij ook nog eens beter kunnen
uitvoeren, via hun eigen netwerk waar zij vertrouwen in hebben. Op die manier hoeft de
gemeente die werkzaamheden niet te laten uitvoeren door netwerkbedrijven.
Het is goedkoper en tijdbesparend om direct de bewoners en ondernemers te betrekken
bij plannen, in plaats van éérst als gemeente zelf een plan te maken en vervolgens weer
nieuwe plannen te moeten maken, omdat er onbegrip heerst bij bewoners en
ondernemers. Kortom, een betere samenwerking, waarin de burgers inzicht hebben in de
begrotingen, zal leiden tot een goedkopere manier om onze stad vorm te geven. We
gaan het weer samen doen.
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