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   Stichting Geschenk  
   Dordrecht 800 biedt de  
   gemeenteraad Dordrecht  
   namens meer dan  

1300   

   Dordtenaren op dinsdag  

   10 november 2020  

   dit burgerinitiatief aan. 
 
   Wij hopen van harte dat de 
   gemeenteraad dit initiatief  
   wil ondersteunen.
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de leden van de gemeenteraad te Dordrecht 
bestuur Stichting Geschenk Dordrecht 800 (Hanneken van Dordt) 
10 n0vember 2020  
Standbeeld Stadswerven, een geschenk aan de jarige stad. 
  
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Graag stellen wij u met deze brief op de hoogte van de voortgang inzake het plan voor een ge-
schenk aan de stad in het kader van Dordrecht 800 jaar stad.  
In uw vergadering van 3 maart (InProces BBV:2020-0020467) heeft de raad het Collegevoorstel in-
zake de schenking van het standbeeld Choëphore, in de volksmond reeds ‘Hanneken van Dordt’, 
onder voorwaarden aanvaard.  
Hier waren we blij mee en het stimuleerde ons door te gaan. 
Wij gaan ervan uit dat u reeds bekend bent met het beeld door presentaties van de kunstenaar 
Gerhard Lentink aan de raadscommissie, ontvangsten op zijn atelier en publicaties in de pers of via 
andere kanalen. 
 
Een groep inwoners van Dordrecht heeft zich verenigd in de Stichting Geschenk Dordrecht 800 
(Hanneken van Dordt).  
Deze Dordtenaren hebben in het afgelopen jaar, in samenwerking met de kunstenaar en met ac-
tieve betrokkenheid vanuit de gemeente, reeds vele gesprekken gevoerd over en onderzoek ge-
daan naar en/of geconcludeerd betreffende: 
 
▪     De omvang en locatie van het beeld 
▪     De technische realisatie van het beeld:15,7 meter hoog, ca 12 ton verzinkt staal.  
▪     Bij een drietal constructiebedrijven zijn offertes ingewonnen  
▪     De realisatiekosten van het beeld zijn begroot op ca € 400.000 
▪     De kosten van de fundering en de sokkel zijn verkend en zijn te schatten op ca € 200.000 
▪     Het draagvlak onder bevolking en bedrijven; wij ontvingen enthousiaste reacties op de idee 

van schenking van dit beeld aan de stad als blijvend icoon voor Dordrecht 800. 
▪     De actie om handtekening te verzamelen voor dit burgerinitiatief heeft na negen dagen al   

1300 ondertekenaars.  
▪     Het dekkingsplan voor haalbaarheid van de realisatie van het beeld is opgesteld 
▪     Ontwerp traject voor fondsenwerving en public relations in 2021; het jaar van de viering. 
 
Lentink is met zijn schaalmodel van ruim drie meter hoog in de afrondende fase. Dit model de-
monstreert alle (on)mogelijkheden en geeft een goed beeld geeft van het definitieve kunstwerk. 
Komend jaar plaatsen wij dit graag in een grote binnenruimte waar veel mensen kunnen komen 
kijken, mede als ondersteuning voor de fondswerving. 
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Samenvattend 
 
De Stichting Geschenk Dordrecht 800 (Hanneken van Dordt) geeft een cadeau aan de jarige stad  
Dordrecht, namens haar inwoners, haar bedrijfsleven en alle andere personen en instellingen, die 
zowel Dordrecht als kunst in de openbare ruimte een warm hart toedragen. 
Dit cadeau is het beeld Hanneken van Dordt. 
 
Daarom verzoeken wij de gemeenteraad 
▪     zich opnieuw positief uit te spreken over het ontwerp van Hanneken van Dordt en de locatie. 
▪     de kosten van sokkel en fundering van het beeld voor haar rekening te nemen en hiervoor een 

bedrag van ongeveer twee ton in de gemeentebegroting 2022 op te nemen. 
▪     mee te werken aan de omgevingsvergunning en indien nodig aan een wijziging van het be-

stemmingsplan met betrekking tot de punt van de Stadswerven.  
 
Na positieve besluitvorming over bovenstaande vragen zal de Stichting haar werkzaamheden 
voortzetten. Hierbij zullen er in het vervolgtraject diverse “go/no go” beslismomenten zijn, waar-
door er geen onnodige (financiële) risico’s zijn voor de betrokken partijen (kunstenaar, Stichting en 
de Gemeente Dordrecht).  
 
Zowel wethouder Sleeking als het College geven de indruk achter het burgerinitiatief van de Stich-
ting Geschenk Dordrecht 800 te staan. Wij hopen dan ook dat de gemeenteraad het initiatief wil 
ondersteunen.  
 
Wij zien uit naar uw reactie en hopen op uw positieve besluitvorming! 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur Stichting Geschenk Dordrecht 800 (Hanneken van Dordt)  
 
 
 
 
 
 
 
Richard Kraayeveld van Hemert Geesken Bloemendal – ter Horst 
Voorzitter Secretaris


