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Mevr. Vol -van der Hoist (Partij voor de Dieren)

Portefeuillehouders: wethouder M. Burggraaf, wethouder M. Merx, wethouder R. van der
Linden, wethouder P. Heijkoop, wethouder C. van Benschop, wethouder T. de Jonge

1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen

De voorzitter: Geachte eden van de raad, hartelijk welkonn bij deze raadsvergadering
van 13 septennber 2022. Ook een warm welkom aan de mensen op de publieke tribune
en mensen die thuis met ons meekijken en natuurlijk aan de collegeleden en
nnedewerkers van de griffie. Goedemiddag. Hierbij is de vergadering geopend. Ik heb
een afmelding ontvangen van de heer Wringer van Beter Voor Dordt en voor wat betreft
de agenda zijn er enkele bijzonderheden. De eerste is naar aanleiding van het
verdrietige felt dat oud raadslid van de Partij van de Arbeid, de heer Hamburger is
overleden op 30 juli van dit jaar. Hij zat in de gemeenteraad van 2002 tot 2006 en
normaal gesproken zouden we hier vandaag de eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering na zijn overlijden middels het uitspreken van een in
memoriam bij stilstaan. Zijn dochter heeft echter aangegeven daar graag bij te willen
zijn en is vandaag verhinderd, dus wij schuiven dat door naar de vergadering van 18
oktober. Het tweede punt betreft agendapunten vijf en zes, het afscheid van de huidige
kinderburgemeester en de installatie van de nieuwe. Omdat de kinderen aan het begin
van de vergadering nog op school zitten zullen we dit rond vier uur doen en dat betekent
dat we proberen op een handig moment in de agenda daar dan even ruimte voor te
maken om dat afscheid en die installatie vorm te geven. Ik hoop daarvoor op uw begrip.
Het derde punt betreft agendapunt 21, budget zonoffensief Dordrecht fase een. De
comnnissie heeft besloten daar een hamerstuk van te maken, maar ik heb begrepen dat
de Partij voor de Dieren alsnog een amendement in wil dienen. Er wordt geknikt, dus dat
is ook zo. Dit betekent dat het een bespreekstuk wordt en ik stel voor om agendapunt
21 te behandelen na het reeds aangekondigde agendapunt 38. Het vierde en laatste
punt betreft een aantal moties vreemd aan de orde van de dag en dat zijn er
uitzonderlijk veel. Ik heb er veertien gezien over drie verschillende onderwerpen. Een
gaat over het schoolontbijt, motie vreemd van GroenLinks, Op Ons Eiland, DENK en
VSP. Ik heb er een gezien over rookvrije terrassen van het CDA en ik heb er twaalf
gezien over het Weizigtpark, een motie van GroenLinks, CDA, ChristenUnie-SGP en Op
Ons Eiland samen, een van Forum voor Democratie, PVV en Op Ons Eiland ook samen,
een motie van de Partij van de Arbeid, twee moties van de Partij voor de Dieren en
zeven moties vanuit de SP-fractie. Conform ons reglement vindt de behandeling van
moties vreemd aan de orde plaats nadat alle op de agenda opgenonnen onderwerpen
zijn behandeld en ik zou dan ook normaal gesproken voorstellen om de motie over het
schoolontbijt toe te voegen als agendapunt 39, die van rookvrije terrassen als 40 en de
moties behorende bij het Weizigtpark agenda. 41. Nou is alleen het bijzondere feit dat
Weizigtpark natuurlijk de laatste tijd in de bijzondere aandacht staat en ook veel
mensen op de publieke tribune zitten die voor dat onderwerp zijn gekomen, dus mijn
voorstel zou zijn om bij wijze van uitzondering agendapunt 41, de moties van het
Weizigtpark als eerste bespreekpunt te agenderen en ik kijk even rond of u zich daarin
kunt vinden. Ja, dank u wel. Ik wil wel meegeven aan de mensen op de publieke tribune
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dat er in de raadzaal geen uitingen van genoegen of ongenoegen zijn toegestaan, dus
dat geldt ook voor het bordje dat ik daar zie ik. Dat is niet toegestaan in de raadzaal. U
mag voor het stadhuis gaan staan zo lang als u wilt, maar hier mag dat niet. Dan kijk ik
even rond of we met de wijzigingen die ik heb opgenoennd de agenda zo kunnen
vaststellen. Dat is het geval. Dan verzoek ik alle indieners van de motie vreemd aan de
orde van de dag deze nu ook formeel in te dienen bij de griffier zodat ze in het systeem
gezet kunnen worden. De toelichting en de behandeling van de moties vreemd konnt dan
dus later.

De heer Schalken-den Hartoci: Voorzitter?

De voorzitter: Ik kijk even rond. Ja, de heer Schalken.

De heer Schalken-den Hartog: Misschien ook kort een opnnerking met betrekking tot de
moties die gaan over het schoolontbijt en die over de rookvrije, wat was het, rookvrije
generatie.

De voorzitter: Terrassen bij de horeca.

De heer Schalken-den Hartog: Juist ja. Terecht goede moties, maar we hebben met
elkaar afspraken gemaakt over hoe we omgaan met moties vreemd aan de orde van de
dag en ik heb het idee dat iedereen deze motie graag wil bespreken of in stemming wil
brengen, maar door het op deze manier te doen ontnemen we eigenlijk bespreking in de
connmissie over dit onderwerp vooraf waardoor dus ook normaal gesproken
connmissieleden het woord kunnen voeren en dat kan nu niet, dus misschien een
overweging om met elkaar nog eens te bespreken hoe om te gaan met die moties
vreemd aan de orde van de dag nog los van de belangrijkheid van de onderwerpen.

De voorzitter: Dank voor deze suggestie. Ik stel voor dat we dat ook nneenemen naar
het presidium om daar met elkaar van gedachten over te wisselen. Daar past denk ik
het beste om daar met elkaar over te spreken. Het staat iedereen vrij om een motie
vreemd in te dienen, maar het moet ook weer niet zo zijn dat de agenda zo wordt
bepaald dat we daar eigenlijk totaal niets meer van tevoren over weten waar die over
gaat en dat het eigenlijk tijdens de vergadering allemaal te berde komt los van het feit
zoals u denk ik zelf ook stelt dat het goed is dat bepaalde onderwerpen ook een
comnnissiestatus hebben zodat ze wat grondiger besproken kunnen worden. Is dat voor
iedereen akkoord zo om dat mee te nemen naar het presidium, die opnnerking? Ja?
Kunnen we de agenda dan zoals besproken vaststellen?

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, ik heb wel nog een mededeling en dat is
eigenlijk een hele leuke. Ik kreeg zojuist te horen dat u vandaag op de kop af vijf jaar
burgenneester bent van de mooiste stad van Nederland en daar wil ik u nannens de raad
van harte mee feliciteren met het eerste jubileum.

De voorzitter: Hartelijk dank. Iedere dag met genoegen. Dank. Het is maar een
mijlpaaltje en morgen is er weer een nieuwe dag. Dank voor deze woorden.
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2. Vaststellen van de notulen Dordtse Dinsdag 21 juni en 6 juli en Gemeenteraad
21 juni en 5 juli

De voorzitter: Dan zijn we bij het vaststellen van de notulen van de Dordtse Dinsdag 21
juni. Ja, dat is dus de vraag die ik net stelde, of iedereen die een nnotie vreemd heeft of
die alvast bij de griffier kunnen worden ingediend zodat ze in het systeem kunnen
worden geOpload. Dan agendapunt twee, het vaststellen van de notulen van de Dordtse
Dinsdag van 21 juni en 16 juli en de gemeenteraad van 21 juni en 5 juli 2022. Ik heb
begrepen dat per abuis in het verslag van 5 juli mevrouw Van Vugt-Roose niet is
opgenomen als aanwezig terwijI ze er wel was en dat de heer Remijn is opgenomen als
aanwezig en hij is geen raadslid en uiteraard zorgt de griffie ervoor dat dit wordt
aangepast en overlegd hierover met de stellers. Ik kijk even rond of ik met die
opnnerking de notulen van de Dordtse Dinsdagen kan vaststellen. Dat is het geval.

Benoemingen/toelatingen

3. Tijdelijke toelating van de heer P.C. Kwaak tot lid van de gemeenteraad ter
vervanging van mevrouw L.A. Van den Tol als gevolg van het tijdelijke ontslag
wegens ziekte

De voorzitter: Dan zijn we bij agendapunt drie en dat is de tijdelijke toelating van de
heer Kwaak tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van mevrouw Van den Tol als
gevolg van het tijdelijke ontslag wegens ziekte. Mevrouw Van den Tol heeft vanwege
een nnedisch traject ziekteverlof genoten vanaf 14 april. Het verlof liep fornneel af in
augustus en op 29 augustus heb ik haar verzoek ontvangen van verlenging voor dit
verlof. Zij moet zich de komende periode nog focussen op haar herstel. Zowel de griffier
als ik hebben haar gesproken en namens u alien ook heel veel sterkte gewenst. Ik heb
haar dit verlof natuurlijk verleend. En u wordt verzocht de heer Kwaak voor een tweede
periode tijdelijk toe te laten tot de gemeenteraad en die periode eindigt op 20 december
van dit jaar. Voor ik u vraag of de heer Kwaak kan worden tot de raad geef ik graag
eerst het woord aan de geloofsbrievencommissie, de commissie die onderzoekt of er
mogelijke beletsels zijn. De geloofsbrievencommissie bestaat uit mevrouw Striebeck,
voorzitter, de heer een Den Hartog en Stam en straks geef ik het woord aan mevrouw
Striebeck om de terugkoppeling te geven met betrekking tot het kunnen toelaten van de
heer Kwaak tot de gemeenteraad. Dus dat wil ik graag bij deze doen. Mevrouw
Striebeck.

Mevrouw Striebeck: Dank u voorzitter. De geloofsbrieven van de heer P.C. Kwaak zijn in
orde bevonden. De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven constateert dat er
geen beletselen zijn om de heer Kwaak toe te laten tot lid van de gemeenteraad.

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Striebeck voor het verrichte werk door de
commissie, ook aan de andere leden. Er zijn dus geen beletselen om de heer Kwaak toe
te laten tot de raad. Dat wisten we eigenlijk al wel, want hij heeft al eens eerder voor dit
vuur gestaan zal ik nnaar zeggen, dus daar vraag ik de raad of u kunt instennmen met
het toelaten van de heer Kwaak als raadslid. Dat is het geval. Dan vraag ik de heer
Kwaak naar voren te komen voor het afleggen van de beloften en verzoek ik u alien
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indien mogelijk om daarbij te gaan staan. Geachte heer Kwaak, welkonn terug zou ik
willen zeggen. Ik lees de tekst voor en dan kunt u daarna zeggen: dat verklaar en beloof
ik. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch
nniddellijk onder welke naam of welk voorwendsel dan ook enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd. Ik verklaar of beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten
rechtstreeks noch nniddellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenonnen of zal
aannennen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

De heer Kwaak: Dat verklaar en beloof ik.

De voorzitter: Dan wit ik u bij deze van harte feliciteren. Gaat u zitten. Dames en heren,
geachte eden van de raad, normaal gesproken schorsen we natuurlijk even voor een
moment van felicitatie, maar omdat de heer Kwaak niet nieuw is in de raad en zijn
periode van vervanging continueert heeft het in overleg zijn voorkeur om door te gaan
met vergaderen en ook heeft hij aangegeven niet nognnaals, ik zeg het maar even voor
de duidelijkheid, een bos bloemen te hoeven ontvangen, ook al hadden we hen dat
natuurlijk zeer gegund. Dank u wel de heer Kwaak. Fijn dat u weer aan de raadstafel zit
ter vervanging van uw collega.

4. Benoeming van R.P. de Heer tot lid van de commissie van toezicht op het
openbaar onderwijs (CTOO)

De voorzitter: Dan zijn we bij agendapunt vier, het benoemen van R.P. de Heer tot lid
van de connmissie van toezicht op het openbaar onderwijs, CTOO. Op verzoek van
ChristenUnie-SGP wordt u verzocht om de heer Boersma ontslag te verlenen als lid van
de comnnissie van toezicht op het openbaar onderwijs en de heer De Heer hiervoor te
benoennen. Ik kijk even rond of u daarmee kunt instemnnen. Dat is het geval. Dan wil ik
u daarmee ook feliciteren nnijnheer De Heer. Dan zouden we normaal gesproken voor de
agenda nu bij de kinderburgemeester zijn, maar die zit nog te blokken op school, zowel
de oude als de nieuwe.

In te trekken raadsvoorstellen

7. Consultatie inzake ontwerp meerjarenbeleidsplan inclusief sterkteverdeling
Politie-eenheid Rotterdam

De voorzitter: Dus dan gaan we door naar de in te trekken raadsvoorstel, agendapunt
zeven en dat is consultatie inzake ontwerp nneerjarenbeleidsplan inclusief sterkte
verdeling politie-eenheid Rotterdam. U wordt voorgesteld het raadsvoorstel terug in
handen te stellen van het college. Per abuis was in het voorstel ter instennming
opgenomen terwijI het ter consultatie had nnoeten zijn. De raad heeft een nieuwe versie
ontvangen en de vraag is of u kunt instemmen met het terug in handen stellen van het
voorliggend voorstel. Dat komt omdat als het college lets heeft aangeboden aan de raad
daarna niets meer kan worden gewijzigd, dus dit is de manier om dat te doen. Ik neem
aan dat u daarmee akkoord bent.
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8. Integraal beleidsplan en verordening sociaal domein

De voorzitter: Dan gaan we naar acht, integraal beleidsplan en verordening sociaal
domein. U wordt voorgesteld de startnotitie terug te sturen naar het college onn de
startnotitie met de ontbrekende onderbouwing van de inhoudelijke beleidsplannen en
programma's armoede, jeugd, mantelzorg, vrijwillige inzet en WMO aan te vullen. Kunt
u daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan hebben we daarmee die stukken gehad.

Hamerstukken

9. Bekrachtigen geheimhouding van de bijlagen behorend bij de RIB over
verantwoording ENSIA 2021

De voorzitter: Dan gaan we naar de hamerstukken. Ik loop ze een voor een langs en u
heeft de gelegenheid om een korte stemverklaring daarbij af te leggen indien gewenst.
Dan beginnen we bij negen, het bekrachtigen van de geheimhouding van de bijlage
behorend bij de RIB over de verantwoording ENSIA 2021.

Mevrouw Koene: Gewoon Dordt.

De voorzitter: Gewoon Dordt, mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Dank voorzitter. Totaal onbegrijpelijk wat hier staat, dus mijn verzoek
is am als er zo een verzoek wordt gedaan tot geheimhouding dat er dan in ieder geval
een IDO wordt gegeven waar het over gaat.

De voorzitter: En u bent voor of tegen?

Mevrouw Koene: Ja, voor gewoon.

De voorzitter: Wel voor? Dan weet het college wat het voortaan te doen staat. Maak het
volstrekt onbegrijpelijk en u bent er voor. Nee, uw punt is duidelijk. Dank u wel. Geen
andere stemverklaringen? Dan is daar bij dit punt akkoord.

10.Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet en het investeringskrediet
te verhogen inzake ontwikkeling Karel Doornmanweg

De voorzitter: Tien, beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet en het
investeringskrediet te verhogen inzake ontwikkeling Karel Doormanweg. Is akkoord.

De heer Groenewege: Nee, dat is niet akkoord.

De voorzitter: Dat is niet akkoord. Gaat uw gang. De heer Groenewege.

De heer Groenewege: Dank u. Wij vinden dat het raadsvoorstel geen zicht biedt op de
effecten op de ecologie en op het effect op de bestaande bomen van de
sloopwerkzaamheden, dus wij kunnen er niet mee instennmen en wij hopen dat het bij
konnende voorstellen zo zal zijn dat het college daar wel zicht op geeft.
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De voorzitter: Dank u wel. Partij voor de Dieren is niet akkoord. Andere
stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan is het daarmee akkoord met inachtnenning
hetgeen daarover is gezegd.

11.Afgeven verklaring van bedenkingen in het kader van een uitgebreide Wabo-
procedure voor Zeedijk 16

De voorzitter: Elf, afgegeven verklaring van bedenkingen in het kader van een
uitgebreide Wabo-procedure voor Zeedijk 16. Is akkoord.

12.Advies van gemeenteraad aan commissariaat voor de media over licentie lokale
omroep

De voorzitter: Twaalf, advies van gemeenteraad aan commissariaat voor de media over
licentie lokale omroep. Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Ik hoorde een mannenstem. Ik denk: ja, dat ben ik niet.

De voorzitter: Ik had u het woord gegeven.

Mevrouw Koene: Dank voorzitter. Zoals ik al aangegeven heb in de connmissie zullen wij
tegenstennnnen en dit heeft er vooral mee te maken dus niet zozeer voor dat nnensen
daarover twijfelen dat via Kaltura een docent nnachtiging zou moeten krijgen, maar dat
de kwaliteit van RTV Dordt te wensen overlaat en dat er ook geen sprake is van enige
progressie ten opzichte van de voorwaarden die gesteld zijn vijf jaar geleden. Dank.

De voorzitter: Dank u wel. Dan zag ik een vinger van de heer Van der Meer.

De heer Van der meer: Ja, dank u wel voorzitter. Wij stemmen in met het advies en
spreken daarbij de hoop en verwachting uit dat sannenwerking tussen RTV en Kaltura zal
worden nagestreefd en bevorderd omdat dat met name ook het aanbod op de radio ten
goede kan konnen.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog?

De heer Voorzitter, wij zijn voor het voorstel. Ik sluit me aan bij GroenLinks.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan is het akkoord
aangenomen met in acht neming van hetgeen daarover is gezegd.

13.Beschikbaar stellen van krediet inzake renovatie toiletgroepen Biesbosch Aula
Essenhof

De voorzitter: Dan gaan we naar dertien, beschikbaar stellen van krediet inzake
renovatie toilet groepen Biesbosch aula Essenhof. Is akkoord.
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14.Zienswijze op bijdrageverordening jeugdhulp

De voorzitter: Veertien, zienswijze op bijdrageverordening jeugdhulp. Is akkoord.

15.Zienswijze bestuursrapportage 2022 GR sociaal

De voorzitter: Vijftien, zienswijze bestuursrapportage 2022 gemeenschappelijke regeling
sociaal. Is akkoord.

16.0mzetten garantiestelling vv Dubbeldam naar !ening

De voorzitter: Zestien, omzetten garantiestelling voetbalvereniging Dubbeldam naar
lening. Ik begrijp dat het CDA daar een stennverklaring over heeft. Gaat uw gang.

De heer Van Dam-Timmers: Dubbeldam verder kan helpen met de nieuwbouw. We
hopen nu op een spoedige realisatie.

De voorzitter: Dank. U stemt in. Uw hoopt op een spoedige realisatie, maar uw
microfoon stond uit, maar ik heb het nog even kort samengevat. Dank u wel. Anderen
nog? Mevrouw Stolk, VSP.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, wij sluiten aan bij de woorden van de heer Van Dam-
Timmers.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Koene, VSP. Of VSP, nnevrouw Koene, Gewoon
Dordt. Excuus. Ik zat nog even met mevrouw Stolk in mijn hoofd.

Mevrouw Koene: Dit wordt boetedoening, hoor. Voorzitter, sans prejudice, ik kan het
niet eens uit mijn mond krijgen, is een wettelijke term. Dat begrijp ik, maar een stukje
verderop in het voorstel staat wat dat inhoudt en mijn verzoek is onn in dit geval ook
gewoon die tekst voortaan op te nemen en duidelijk te maken dat dit om een wettelijke
term gaat, dus die moet anders genoteerd worden. Daarnaast vinden wij wel dat het
college actieve informatieplicht heeft en dat rond dit onderwerp erg weinig rechtstreeks
met ons gecommuniceerd is.

De voorzitter: Dank u wel. U bent voor of tegen?

Mevrouw Koene: Ik had al gezegd dat ik voor was.

De voorzitter: Oke. Dat is helder. Anderen nog? Dan is het akkoord met in acht neming
van hetgeen erover is gezegd.

17.Formalisering verkoop parkeergarage gezondheidspark d.m.v.
begrotingswijziging

De voorzitter: Zeventien, formalisering ver koop parkeergarage Gezondheidspark door
middel van begroting wijziging. De heer Gundogdu. Ik kan u niet verstaan. De microfoon
staat ook uit. Ja, zo is hij goed.
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De heer Gundogdu: Ja, mag ik mijn verklaring niet afgeven? Voorzitter, voor de derde
keer, bij Op Ons Eiland vinden we dat dit proces helaas, nou ja, zijn gang gaat vinden.
Wij stemmen niet in met het voorstel en we vinden het een gemiste kans voor onze
stad, voor de bezoekers van het ziekenhuis, maar ook voor de sporters dat deze
parkeergarage uit handen is gegeven terwijI het in eigen beheer van de gemeente als
kunnen zijn. Dank u wel.

Mevrouw Stolk: Voorzitter? Voorzitter?

De voorzitter: Even kijken hoor. Wie roep mij nou?

Mevrouw Stolk: Ik.

De voorzitter: VSP roept. Ja, mevrouw Stolk en dan ga ik daarna naar de overkant.
Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, wij stemmen ook tegen dit voorstel en we zijn het eerst
met de stemverklaring die gegeven is door Op Ons Eiland.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de vorige
stemverklaringen.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Ja, gaat uw gang.

De heer Afgezien van de feiten, maar aansluitend bij de vorige stemverklaringen, dus
dat wij tegen willen stemmen, zullen stemmen, zie ik ook in het hele voorgestelde
daarstraks dat er een parkeergarage gebouwd gaat worden waar een private
ontwikkelaar heel veel op kan verdienen en het heeft een fiets parkeergarage waar de
gemeente straks weer alle kosten nnoet gaan maken, dus dit is weer typisch een
voorbeeld van de winsten voor de ondernemers, de kosten voor de gemeenschap, dus
daarom zijn we tegen het voorstel.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? De heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, wij sluiten ons aan bij de woordvoering van onder
andere de VSP. Wij stemmen dus tegen dit voorstel. Dank u.

De voorzitter: Anderen nog? En dan is het voorstel aangenonnen met in acht neming van
hetgeen daarover is gezegd.

18.Inzet gereserveerde middelen Dordts Leerprogramma

De voorzitter: Achttien, inzet gereserveerde middelen Dordts leerprogramma. Ik begrijp
in ieder geval Beter Voor Dordt. De heer Katif.
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De heer Katif: Voorzitter, dank u wel. Wij vinden het jammer dat slechts elf scholen in
Dordrecht gebruik mogen nnaken van gereserveerde middelen uit het Dordtse
leerprogramma. Er wordt geredeneerd vanuit de scholen die zich in achterstandswijken
bevinden. Kinderen op andere scholen kunnen ook achterstanden hebben. Beter Voor
Dordt wil het college nneegegeven dat er structureel regelmatig gemonitord moeten
worden op problematiek op andere scholen die buiten de elf vallen en derhalve wij
stemmen in met het voorstel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan nog mevrouw Koene. Gaat uw gang, Gewoon Dordt.

Mevrouw Koene: Dank voorzitter. Wij stemmen hierop tegen en volgens mu j zijn we
duidelijk genoeg geweest in de commissie waarom we dat doen. Het is een
principekwestie. Wij gunnen alle kinderen in Dordt alles en wij willen in iedereen
investeren, maar niet dat het zo beperkt is dat een heleboel kinderen daardoor juist dus
een kans mislopen.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Stolk van de VSP.

De heer In 't Veld: Dat is mijn buurvrouw.

De voorzitter: Oh, u heeft uw vinger opgestoken. Mijnheer In 't Veld, gaat uw gang.

De heer In 't Veld: Voorzitter, de VSP stemt in met het voorstel, maar met de volgende
kanttekeningen. Het gaat om heel veel geld waarmee natuurlijk wel aantoonbare
resultaten geboekt worden, en zo niet, in 2026, 2027 stemmen we dat de stekker eruit
gaat, want anders gaan we geld over de balk gooien en dat kan nooit de bedoeling zijn.
Ook op scholen twaalf en verder zijn leerlingen met grote onderwijs achterstanden. Deze
vallen nu geheel buiten de boot voor wat betreft het Dordts leerprogramma. Voor
kansengelijkheid is voor hen geen sprake. Sterker, de kansen op ongelijkheid neemt
alleen maar toe.

De voorzitter: Dan ga ik u even onderbreken, want het is bijna een woordvoering. Het is
een stemverklaring.

De heer In 't Veld: Ik wist dat het zou konnen, dus ik ga nu afronden dan. De VSP is van
mening dat de gemeente Dordrecht deze kinderen en daarmee ook de scholen in de kou
laat staan. Dat was het.

De voorzitter: Dank u wel. Andere stemverklaringen?

De heer Van Leeuwen: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, de heer Van Leeuwen, PVV.

De heer Van Leeuwen: Ja, vorige week heeft de PVV tijdens de commissievergadering
aangegeven achter de bedoelingen van het Dordtse leerprogramma te staan. Ik heb wel
tijdens die vergadering de aandacht gevraagd om bij de besteding van dit soort grote
bedragen stil te staan bij de hedendaagse problennatiek in Dordrecht, nannelijk die van

10



de energiecrisis. Het gaat dus om een prioriteit overweging. Mensen dreigen in de kou te
komen zitten thuis en ik heb aangegeven dat we als raad zo snel mogelijk moeten
komen met een plan om deze mensen te helpen voor zover dat voor onze gemeente
mogelijk is. We stemnnen dus wet voor dit punt.

De voorzitter: Dank u wet. SP-fractie, de heer Portier.

De heer Portier: Voorzitter, ook de SP stemt voor omdat we het belangrijk vinden deze
nniddelen ter beschikking te stellen van de elf scholen die uitgezocht zijn, maar ik sluit
wet aan bij Beter Voor Dordt en de heer Katif dat er ook op andere scholen kinderen
kunnen zijn met achterstand, met problemen die we niet in de kou moeten laten staan
of moeten vergeten. Dank u wet.

De voorzitter: Dank u wet. Anderen nog?

Mevrouw Pichel: Voorzitter?

De voorzitter: Gaat uw gang. Forum voor Dennocratie, mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wet. Forum voor Dennocratie stemt voor dit plan met de
opmerking erbij, ook tijdens de connmissievergadering besproken, of er een groter effect
zou kunnen worden bereid voordat de kinderen naar de basisschool gaan en dus in deze
categorie van 2,5 tot vier jaar wanneer hun vocabulaire volop in ontwikkeling is en deze
kinderen zouden dan at eerder kunnen worden begeleid met de Nederlandse taal
wanneer die vanuit huis wordt geleerd, dus die opmerking willen we wet graag
meegeven om een grotere kans van slagen te geven. Dank u wet.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Zo niet, dan is het voorstel aangenonnen met
in acht neming van hetgeen er over gezegd is.

19.Instemmen met de inzet POK-middelen (Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) voor kerntaken Sociaal
Wijkteam

De voorzitter: Dan gaan we naar negentien, het instemmen met de inzet POK-nniddelen

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Parlementaire Ondervragingsconnmissie Kinderopvangtoeslagen voor
kerntaken sociaal wijkteann. Mevrouw Stalk.

Mevrouw Stalk: Ja, voorzitter, stemverklaring vanuit de VSP. De VSP stemt niet in met
het voorstel onndat de POK-nniddelen niet zijn bedoeld voor de primaire uitvoering, maar
voor versterking van de dienstverlening. De VSP is van mening dat het dichten van een
financieel gat met deze middelen leidt tot problemen als de dienstverlening niet
daadkrachtig wordt opgepakt en daar zijn deze POK-nniddelen toch echt voor bedoeld.

11



De voorzitter: Dank u wel. Andere die een stemverklaring hebben op dit punt? Ja, gaat
uw gang mijnheer Katif.

De heer Katif: Ja, voorzitter, wij stemmen wel in met het voorstel, alleen het enige
bezwaar dat we hebben is namelijk, mevrouw Stolk zegt dat al, het incidenteel
financieren van een structureel probleem. Zo een gat in de begroting dat is eigenlijk
Ja, het hoort eigenlijk niet, want het is zo een belangrijk onderdeel, een belangrijke taak
van de sociale wijk teams, dus vooralsnog stemmen we ernnee in.

De voorzitter: Anderen nog? En dan is het daarmee aangenomen met in acht neming
van hetgeen daarover gezegd is.

20.Verklaring van geen bedenkingen op de beschikking voor Chemours,
Baanhoekweg 22

De voorzitter: Twintig tot slot bij de hamerstukken, verklaring van geen bedenkingen op
de beschikking voor Chemours, Baanhoekweg 22. De heer Struijk van de ChristenUnie-
SGP.

De heer Struijk: Dank u wel voorzitter. Het niet afgeven van een verklaring van geen
bedenkingen dat is feitelijk geen optie, want dan wordt handhaving nog veel lastiger en
minder streng. We stemmen daarom in met het voorstel. We stemmen voor.
Tegelijkertijd hebben we allemaal de zeer verontrustende berichten in de media gelezen.
Daarom organiseren we als raad op zo kort mogelijke termijn gesprekken met
Chemours, wetenschappers, experts en nnedeoverheden om te bezien welke stappen er
genonnen kunnen worden om de uitstoot en lozing van stoffen die een schadelijke
invloed hebben op de volksgezondheid terug te brengen naar nul. Dank u.

De voorzitter: Dank u zeer en dan zag ik een vinger van de heer Groenewege.

De heer Groenewege: Op de Partij voor de Dieren is tegen. Chemours en DuPont hebben
hun bedrijf gesplitst in strijd met de vergunning en in strijd met het bestemmingsplan.
Nu mag de raad achteraf gaan legaliseren. Daar werken wij als Partij voor de Dieren niet
aan mee. Bovendien vinden we een risicovol bedrijf op een adres al meer dan
voldoende.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Safranti zag ik.

De heer Safranti: Voorzitter, wij sluiten ons aan bij de woordvoerder of stemverklaring
van mijnheer Struijk.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Schalken, Beter Voor Dordt.

De heer Schalken-den Hartoq: Ja, voorzitter, dat geldt ook voor Beter Voor Dordt.

De voorzitter: Anderen? En dan zag ik de VVD, de heer Kuhlmann. Ik ga zo deze kant
op.
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De heer Kuhlmann: la, de Dordtse VVD sluit zich ook aan bij de stemverklaring van de
heer Struijk en we zijn heel blij dat we het initiatief hebben genomen om inderdaad die
bijeenkonnsten gaan organiseren. Dank u wel.

De voorzitter: Anderen? Mevrouw Kruger, GroenLinks.

Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, GroenLinks maakt zich al jaren zorgen
en nog steeds over de gezondheid van al onze inwoners. Daarom sluiten ons ook
volledig aan bij de woordvoering van de heer Struijk en wat de heer Kuhlmann zei, wij
zijn ook zeer blij dat we voortvarend te werk gaan om te zien wat we allemaal nog wel
kunnen doen om de uitstoot tot nul te reduceren. Dank u wel.

De voorzitter: Dank. Dan de heer Gundogdu, Op Ons Eiland.

De heer Glindogdu: Voorzitter, dank u wel. In aansluiting op stemverklaring van de heer
Struijk, daar kunnen we ons bij aansluiten. We nnaken ons ernstig zorgen over de
huidige berichtgeving in de krant van de week nog en gelukkig dat wij binnenkort ook
nog met Chemours om de tafel kunnen, want we hebben een informatieachterstand en
dat nnoeten we zo snel mogelijk zien in te halen.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Stolk zag ik al paraat zitten.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, wij sluiten ons ook aan bij de woorden of te
stemverklaring van de heer Struijk en wat ons betreft is het laatste woord hier nog niet
over gevallen.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid, de heer Van der
Spoel.

De heer Van der Sooel: Dank u wel voorzitter. Wij sluiten ons ook aan bij de woorden
van de heer Struijk, want het is van de zotten dat dit bedrijf at zo lang de boel vergiftigt
op het eiland.

De voorzitter: De heer Van Dam-Timnners.

De heer Van Dam-Timmers: Ja, dank voorzitter. Ook vanuit het CDA Dordrecht sluiten
we ons aan bij de verklaring van CU-SGP. Ook wij vinden dat de uitstoot van PFAS naar
nul moet.

De voorzitter: Anderen? De heer Van Leeuwen, PVV.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel voorzitter. De PVV nnaakt zich ernstig zorgen en we
hebben al vaak aangegeven de afgelopen vijf jaar dat een chemisch bedrijf niet
thuishoort in een stedelijk gebied zoals Dordrecht. De PVV vindt dan ook dat dit bedrijf
moet verhuizen op korte termijn, dat werknenners schadeloos gesteld moeten worden op
kosten van Chemours. We beseffen natuurlijk ook dat er heel veel haken en ogen aan
dit verhaal zitten. Wij vinden dat de provincie moet doorpakken en de vergunning moet
intrekken. We stemnnen dus tegen dit voorstel. Dank u.
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De voorzitter: Dank. De heer Porter, SP.

De heer Portier: Voorzitter, ook de SP stem tegen het voorstel. DeeIs sluit ik mij aan bij
de woorden die de heer Groenewege heeft gesproken. Wat ik ook nog aan wil geven, de
splitsing van het bedrijf DuPont, de afsplitsing van Chemours die is zeer waarschijnlijk
bedoeld om grote schadeclaims te ontlopen voor de schade die DuPont in het verleden
aangebracht heeft. Ze zorgen ervoor dat straks alle claims bij een afgesplitst bedrijf
terechtkomen, Chennours, en dat kan dan failliet gaan en DuPont kan vrolijk verder gaan
met elders prikken in de wereld. En eigenlijk is de splitsing van de vergunning waar we
nu aan nneewerken een onderdeel van het hele proces. Daarnaast is het zo, wij zeggen
altijd van: we hebben als gemeente niks te zeggen, we kunnen er niks aan doen, de
provincie gaat erover. Nu is deze verklaring van geen bezwaar hoofdzakelijk voor de
vergunning verlening, dus het enige machtsnniddel, drukmiddel dat we hebben geven we
nu gewoon vrijwillig uit handen, een soort vrijwillige ontwapening. Daarom stemmen wij
tegen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Daarmee zijn we er bijna, want mevrouw Koene heeft nog
een slotwoord voor u. Gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Moet ik het in dichtvorm doen? Dank voorzitter. Wij stemnnen voor en
Gewoon Dordt maakt zich net als iedereen zorgen over de gezondheid van de mensen in
de stad, niet alleen door Chennours maar door alles wat er gebeurt. Wij willen wel heel
graag benadrukken dat we het heel erg op prijs zullen stellen dat de vergunningen hoe
die gestrekt worden en de controle erop dat het goed in beeld gebracht wordt zodat de
mensen in de stad begrijpen dat wij als raad beperkte mogelijkheden hebben om hier
dingen aan te veranderen.

De voorzitter: Dank u zeer. Dan is daarnnee het voorstel aangenomen met in acht
nenning alles wat daarover gezegd is en dan hadden we nog een agendapunt bij de
hamerstukken, budget zonoffensief, maar dat is zoals u weet een bespreekstuk
geworden vanwege het amendennent.

Stukken ter kennisname

De voorzitter: Dan hebben we de agendapunten 22 tot met 37. Dat zijn de
raadsinformatiebrieven behorende bij die agendapunten. Daar nemen we over het
algemeen kennis van. Is dat voor u akkoord? Ik zie een paar vingers. Die gaan dan even
gebundeld af. De heer Portier, gaat uw gang.

De heer Portier: Voorzitter, een kleine opmerking bij het stuk over de aanbesteding
handhaving. Laat ik vooropstellen dat we blij zijn dat een groot gedeelte weer gewoon in
gemeentehanden gaat konnen. Wat ik interessant vind is de redeneringen van: de
mensen gaan straks beter verdienen, maar ja, we hoeven geen marge of winst nneer
aan een private partij af te dragen. Ja, dat zei ik voor de privatisering ook al, dus blij dat
het college tot dezelfde conclusie is gekonnen. Nog een kleine mededeling, we zitten nog
altijd met een oorspronkelijke evaluatie die niet openbaar is geworden. Zoals bekend
heb ik daaronntrent een WOB verzoek ingediend en daar loopt een bezwaarprocedure
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tegen het felt dat het college dat nog steeds niet volledig openbaar wil maken. Dank u
wel.

De voorzitter: Dank. Wel een beetje off -topic, maar vooruit dan maar. Partij van de
Arbeid, mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel voorzitter. Wij hebben nog een kleine aanvulling op punt
26. Dat gaat over de impact van de stijgende energiekosten, want ondanks dat er at
veel is in gang gezet, en dat staat ook inderdaad in de informatiebrief, draagt het op dit
moment niet de urgentie die het heeft omdat inderdaad de informatiebrief vooral op de
minima wordt ingezet, wat heel goed is, maar de nniddenklasse die dreigt ook kopje
onder te gaan, dus wij zouden graag willen nneegeven wanneer dit in de connmissie komt
om het daar ook gericht over te hebben.

De voorzitter: Dank u wel. Nou zal de wethouder ongetwijfeld op korte termijn u
daarover informeren, voordat de topklasse ook nog geraakt wordt. Dat zou wat zijn. Dan
hebben we iedereen. Mevrouw Stolk, gaat uw gang.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, bij agendapunt 35, de nneicirculaire, de VSP plaatst
kanttekeningen bij de voorgenomen dekking van het politiek akkoord 2022-2026. Het
voornemen de reservedividend compensatie in te zetten als dekking doet geen recht aan
de doelstelling van de reserve. Breder gezien dan deze reserve is de VSP van mening
dat gelet op alle recente ontwikkelingen en vooruitzichten een heroverweging van het
politiek akkoord en de voorgenonnen besteding van de Enecogelden op zijn plaats
zouden zijn.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, wij als VSP hebben nog een aanmerking of een opmerking bij
punt 28, dagbesteding vervoer en de hopper. De VSP is van nnening dat gezien het vele
schrappen van de buslijnen het van essentieel belang is dat ouderen gebruik kunnen
blijven maken van de Drechthopper alsnnede op een normale manier van het openbaar
vervoer. Tot zover, voorzitter.

De heer Gundogdu: Voorzitter.

De voorzitter: Dan de heer Gundogdu.

De heer Gundogdu: Ja, voorzitter, dank u wel. Vanuit Op Ons Eiland hebben wij een
opmerking over de overschrijdingskredieten Engelenburgerbrug. Wederom, voorzitter,
een overschrijding, voor de tweede keer een overschrijding nu met 1,6 nniljoen euro en
via een raadsinformatiebrief worden wij hiervan op de hoogte gesteld. Dit accepteren wij
niet. Wij als gemeenteraad hebben budgetrecht. Er zou eerst aan de gemeenteraad een
voorstel moeten gegeven worden over deze overschrijding en dat is niet gebeurd en
helaas hebben wij het niet voor elkaar gekregen omdat met elkaar in deze raad te
bespre ken.
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De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Leeuwen, PVV.

De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel voorzitter. Punt 26 over de impact stijgende
energietarieven. We sluiten ons aan bij de woordvoering van de Partij van de Arbeid dat
het belangrijk is, weliswaar belangrijk is om te kijken naar de minima, maar ook naar de
middeninkomens. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan nemen we verder
kennis van de stukken 22 tot en met 37 met in acht neming van hetgeen daarover is
gezegd.

Stukken ter bespreking

41.Motie vreemd aan de orde Weizigtpark

De voorzitter: Dan zijn we bij de bespreekstukken en zoals afgesproken beginnen we
dan met agendapunt 41. Het is een beetje verwarrend, maar dat gaat dus over het
Weizigtpark en de twaalf moties vreemd aan de orde. Het is geen agendapunt waar een
stuk bij ligt verder, dus we hebben geen stuk waar het over gaat. Het gaat puur over de
moties die zijn ingediend en misschien is het goed als ik de indieners van de moties nu
eerst de gelegenheid geef die kort toe te lichten waarna alle fracties maximaal vijf
minuten spreektijd hebben om daar het hunne over te zeggen en vervolgens naar het
college te luisteren. Nee, we hebben gezegd dat we dat eerst doen omdat we anders in
gesprek gaan over moties die nog niet zijn toegelicht. Dus even een korte toelichting
over de moties. Dat kan vast. Mijn suggestie zou zijn om te beginnen met de motie
beperkte kap van bomen in het Weizigtpark ingediend door, dat staat er niet op, PvdA
en Op Ons Eiland. Wat mij betreft ligt u het toe in een of twee zinnen. Dat geldt voor
alle moties.

De heer Van der Spoel: Was het een of twee zinnen of was het vijf minuten? Want dat
hoorde ik u eerder zeggen.

De voorzitter: Nee. Toelichting op de motie is heel kort en vervolgens heeft elke fractie
vijf minuten spreektijd om zeg maar in te gaan op de twaalf moties die er liggen. Dat is
het voorstel dat ik heb gedaan bij het vaststellen van de agenda. Dus puur even een
korte toelichting op de motie die u heeft ingediend.

De heer Van der Spoel: Dan ga ik het even iets aanpassen, dus dat gaat lukken. De
reden waarom wij deze motie hebben ingediend is vooral omdat wij ons afvragen van
wie het Weizigtpark nu eigenlijk is. En als je het aan de PvdA vraagt dan zijn het vooral
de omwonenden en de gebruikers van het park en ik vind dat het participatieproces, al
zegt de gemeente dat het goed is verlopen, toch misschien wel eventjes weer tegen het
licht moet worden gehouden en daaronn hebben we deze motie opgesteld omdat we
hopen dat de gemeente aan de slag gaat met alle betrokkenen en alsnog een ronde
maakt door het park.
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De voorzitter: Dank u wel. Dat is motie Ml. Dan de motie M2 van Groen Links, CDA,
ChristenUnie, ChristenUnie-SGP, excuus, en Op Ons Eiland, de motie Weizigtpark die
dus gezannenlijk worden ingediend door deze vier partijen. Wie ligt die kort toe? Ja, gaat
uw gang de heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel voorzitter. De motie is opgesteld naar aanleiding
van de discussie die de laatste maanden heeft gewoed in de stad mag ik wel zeggen. En
we vragen in feite het college om op een aantal punten die ruimte die er is binnen het
plan te benutten en om daar aan de punten die in de discussie de afgelopen maanden
aan de orde is geweest zijn tegemoet te komen. Ik zal straks dat nader toelichten.

De voorzitter: Dank u wel. Dan de motie M3 ingediend door de Partij voor de Dieren,
PVV en Op Ons Eiland over de informatieborden op locatie bij herinrichtingen. De heer
Groenewege.

De heer Groenewege: Ja, dank u wel voorzitter. Ruim 3500 handtekeningen zijn er
onder de petitie voor Weizigtpark en dat zijn ruim 3500 mensen die eigenlijk pas achter
de plannen kwamen toen er een bord bij het park kwam te staan mei dit jaar en eerder
niet. Ik denk dat als een teken is van een gefaald participatieproces en ik geloof best dat
de annbtenaren van de gemeente hun best hebben gedaan, maar ze hebben heel veel
mensen niet bereikt en als Partij voor de Dieren geloven we echt in de kracht van die
informatieborden als toegevoegd connnnunicatiekanaal. Dus daaronn deze motie waarin ik
het college oproep om bij herinrichtingen en andere grote plannen '...' en de borden te
laten staan.

De voorzitter: Helder. En dan heeft u nog een motie samen met de SP, Forum voor
Democratie en Op Ons Eiland. Meer bomen verplanten, niet kappen.

De heer Groenewege: Ja, toen ik de bomeneffectanalyse van het Weizigtpark doornam
viel me op dat er heel veel bomen verplantbaar zijn blijkt uit onderzoek, maar waarbij
het college er toch expliciet voor kiest om ze te kappen. Ik denk dat het verplanten veel
beter is onndat de biodiversiteit dan niet verloren gaat, dus met deze motie roep ik het
college op om de bomen die verplantbaar zijn te verplanten.

De voorzitter: Dank. Dan hebben we een aantal moties van de SP-fractie, motie M5, dat
is de motie red het Weizigtpark die opdraagt om alle huidige plannen in deze vorm direct
stop te zetten. Gaat uw gang nnijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, om met die maar te beginnen, wij hebben gezien dat 3500 mensen
zich uitgesproken hebben voor het behoud van het groen in het park. Dat is gewoon
duidelijk. Straks konnt er nog een woordvoering en dan ga ik er dieper op in dat de
participatie en de inspraak niet goed verlopen zijn. Mensen wisten niet wat er zou gaan
gebeuren. Ja, het gaat mu j oprecht aan het hart, zoveel grote en prachtige bomen gaan
verdwijnen. De argumenten daarvoor vind ik niet echt sterk. Ik nnerk dat het college van
plan is om gewoon door te gaan en eigenlijk zegt zich van de discussie die ontstaan is
weinig aan te trekken, dus vandaar deze algemene motie die zegt van: terug naar de
tekentafel, nu echt een goed overleg en samen met bewoners en liefhebbers van het
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park en natuurlijk belanghebbenden als de fietsers zorgen voor een goed plan. Dat was
motie een.

De voorzitter: Motie M6 vervolgens, geen extra breed fietspad van de Krispijnseweg
naar de Mauritsweg.

De heer Portier: Ja, voorzitter, er is al een op zich prima pad zal ik maar zeggen van het
Mauritsweg naar de achterkant van het station. Dat zou verbreed, verhelderd et cetera
kunnen worden. Dan heb je de kortste weg van de openbare weg naar de fietsenstalling
die de minste aantasting heeft van het park. Een volledig brede weg aanleggen dwars
door het park heen, die door het hele park heen slingert, zes meter breed en dan heb je
nog 1,5 meter aan beide kanten nodig waarvan bomen moeten verdwijnen vanwege
wortelopdruk en dat soort zaken. Dan heb je een strook van negen breed waarvan alle
begroeiing behalve wat grassprieten verwijderd moeten worden. Dat lijkt ons echt een
heilloze weg, dus vandaar deze motie.

De voorzitter: Dank u wel. Dan M7, het niet kappen van de bomen van het Van
Baerleplantsoen.

De heer Portier: la, voorzitter, er worden een heleboel argumenten die ik later nog zal
weerleggen aangedragen voor de kap van de bomen in het Weizigtpark zoals veiligheid,
zichtlijnen et cetera. Een plek waar dat absoluut niet voorop gaat is het Van
Baerleplantsoen, dus laat daar alstublieft de bomen staan.

De voorzitter: Dank u wel. Dan motie M8, geen onnodig brede wandelpaden.

De heer Portier: Ja, voorzitter, dat sluit aan ook bij het algemene verhaal van zo min
mogelijk asfalt, zoveel mogelijk groen en bomen behouden. Als ik door het Weizigtpark
loop, ik heb echt niet de indruk dat mensen elkaar niet kunnen passeren onndat de
wandelpaden niet breed genoeg zouden zijn, dus waarom die wandelpaden zo extreem
verbreden en daarvoor een heleboel bomen en begroeiing moeten verdwijnen?

De voorzitter: Dank u wel. Dan M9, wandelen moet veilig blijven.

De heer Portier: Ja, voorzitter, ik kom regelmatig in een van de drukste parken van het
land, het Vondelpark waar heel veel fietsers, elektrische fietsers, joggers, wandelaars al
dan niet elektrisch komen. Er is daar echt voor gekozen om het snelverkeer apart te
houden van het overige verkeer en eerlijk gezegd, het is best wel lastig om over die
snelverkeerpaden te komen als je gewoon voetganger bent, dus om dat nu allennaal met
elkaar te gaan mengen, dat lijkt me zeer onverstandig.

De voorzitter: Dank u wel. Dan M10, geen bomen offeren aan zichtlijnen.

De heer Portier: Ja, voorzitter, een van de argumenten om veel bomen te kappen is
van: mensen moeten eigenlijk vanaf de rand van het park het station al kunnen zien.
Kennelijk leeft er het idee dat mensen het station anders niet zouden kunnen vinden
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terwijI ze al in Krispijn Wielwijk of Crabbehof wonen. Dit lijkt ons echt zo buitensporig zal
ik nnaar zeggen om daarvoor bomen te gaan kappen dat we dat van de hand wijzen.

De voorzitter: Dank u wel. En dan tot slot, u heeft hard gewerkt, mijnheer Portier, M11,
ook lager groen is essentieel.

De heer Portier: Ja, voorzitter, een grasveld met daarin verspreid staande bomen is
geen park. Als je wil dat dieren van egels, veldnnuizen, vogels, et cetera een plek
hebben om te leven, ja, sommige vogels kunnen in de bomen, nnaar broedende vogels
en dergelijke en andere vogels die willen een plekje in de struiken waar ze een nest
hebben, dus voor allerlei vormen van leven, van insecten, vogels, kleine zoogdieren, is
ook lagere begroeiing van belang, dus daarom moet het niet rucksichtslos verwijderd
word en.

De voorzitter: Dank u wel. En dan tot slot motie M12 van Forum voor Democratie, Partij
voor de vrijheid en Op Ons Eiland.

Mevrouw Pichel: Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: De motie geeft aan dat we voorstander zijn voor de plannen van
herinrichting en wij geloven ook echt dat door de vorige raad het proces goed is
doorlopen. Echter wat we ook nnerken is dat er toch een belangrijke stoel leeg was en
dat is de stoel van toch meer dan 3200 inwoners en daarom willen wij graag het college
vragen om nog een kans te geven om in gesprek te gaan en redelijkerwijs te kijken naar
de plannen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u zeer. Dan hebben we daarmee de motes allemaal in beeld. Dan
wil ik gewoon de fracties afgelopen en de gelegenheid te geven om hier op in te gaan.
Als eerste de VVD-fractie, de heer Kuhlmann, gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Dank u wel voorzitter. De Dordtse VVD heeft in 2019 en in 2021 net
als alle andere partijen in deze raad of in de vorige raad voor de plannen gestemd en die
steunen we natuurlijk nog steeds. Het is nannelijk heel goed dat er wat gebeurt. Het is
hoog tijd dat de Dordtenaren in Krispijn, in Crabbehof, Wielwijk, Sterrenburg, Dordtse
Hout, Dubbeldam, Wilgenwende en straks ook in de Amstelwijk eindelijk een goede
fietsenstalling krijgen aan hun ingang van het station. We willen ook dat die ingang aan
de kant dus waar de nneeste Dordtenaren wonen veilig is en overzichtelijk en dat dat
heel urgent is blijkt nog wel uit de berichten van afgelopen week. Er gebeuren daar hele
nare dingen. We willen ook dat er prettige en logische loop- en fietsroutes zijn naar de
ingang en we willen ook dat er niet wordt ‘...' met de bereikbaarheid van hulpdiensten.
Er moet een goede calanniteitenroute zijn. Als twee passagierstreinen op elkaar botsen
dan telt elke seconde. Bovendien denken we dat het goed is als er ook ruimte is in het
Weizigtpark voor leuke evenementen. Die horen niet alleen thuis in andere Dordtse
parken, maar ook in het Weizigtpark moet er bijvoorbeeld ruimte zijn voor een leuk
festival als Lepeltje Lepeltje. Onze vraag daarom aan het college is een oproep om zo
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snel mogelijk aan de slag te gaan met de uitvoering van deze plannen. Er ligt nu geld
van het Rijk, van de provincie en van anderen. Als we te lang wachten gaat deze kans
voorbij en blijven we zitten met een smoezelige achteruitgang waar je nauwelijks je fiets
kwijt kan, met veel te veel incidenten en een plek die mensen terecht mijden in het
donker. Dank u wel.

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Portier.

Voorzitter, de heer Kuhlmann had het erover dat er plek moet zijn voor festivals als
Lepeltje Lepeltje. Nu wordt Lepeltje Lepeltje al elk jaar dat er geen corona is in het
Weizigtpark gehouden, dus die plek is er toch?

De heer Kuhlmann: Goed, laat ik daar dit over zeggen. Ik ben echt teleurgesteld,
voorzitter, in de houding van de heer Portier. Hij meet ons nu zo de maat terwijI we hier
ook met de SP erbij vier keer over hebben gesproken. Ik heb nog eens teruggekeken en
de eerste keer in de commissie toen dit behandeld werd, alle partijen hebben hier iets
over gezegd, uitvoerig de gelegenheid genomen, alleen een partij niet, de SP. Het is
later opnieuw aan de orde geweest. Toen werd het voorstel om als hamerstuk naar de
raad. De SP heeft ook, de heer Portier zelf toen gezegd dat dat zou moeten. Ik vind het
heel gek als je vier keer de gelegenheid hebt gehad om hier je over uit te spreken en je
doet dat niet om dan nu alsnog met dit soort dingen te komen.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Portier.

De heer Portier: Ik constateer dat de heer Kuhlmann totaal niet op mijn vraag is
ingegaan, maar in plaats daarvan met en jij-bak is gekomen en u kunt met een
interruptie komen op mijn woordvoering waarin ik hier op in zal gaan, maar geeft u
antwoord op de vraag.

De voorzitter: De vraag van de heer Portier ging over een festival.

De heer Portier: Er is al ruinnte voor festivals als Lepeltje Lepeltje.

De heer Kuhlmann: Het is goed om in het park om dat opnieuw in te richten en ruimte
te geven aan een divers aanbod aan evenementen. Dat is een onderdeel van het plan
wat we net zo goed als de andere onderdelen steunen.

De voorzitter: Oke. Dank u wel. Dat was uw woordvoering in de eerste termijn? U gaat
dus ook verder niet in op de individuele nnoties? U zegt eigenlijk van: die moties zijn
voor ons allemaal niet van toepassing. Dank. Dan ga ik ... Er is nog een vraag van de
heer Van der Spoel. Gaat uw gang.

De heer Van der Spoel: 3a, een vraag van mu j aan de VVD. Gisteravond was de VVD
minister Yeggoz, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek, aan het woord bij Jinek. Dat ging
over haar toespraak waarin ze zei dat bestuurders en politici het goede voorbeeld
moeten geven ervoor moeten zorgen dat wat we doen transparant, navolgbaar,
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uitvoerbaar en helder is. Niet besluiten nemen en daarna aan mensen uitleggen waaronn
dat goed voor hen is, maar eerst onderzoeken wat er leeft en hoe wij hen beter kunnen
dienen. Heeft u het gevoel dat we daar als gemeente in geslaagd zijn richting deze 3500
mensen die allennaal hun handtekening hebben gezet en zich overvallen voelen met de
plannen?

De heer Kuhlmann: U bedoelt wat u eerder zei dat er een probleem is met de
participatie? Ja? Nou, goed, laat ik dan de woorden van de PvdA citeren waar in 2019 uw
partij zei dat er een heel goed en uitvoerig inspraakproces heeft plaatsgevonden.

De heer Van der Spoel: Mag ik daar nog op reageren?

De voorzitter: Ja, natuurlijk. Gaat uw gang.

De heer Van der Spoel: Maar ik zit daarover na te denken en natuurlijk zijn dat de
woorden van mijn partij en ik nnaak altijd de vergelijking met de mensen die trouwen en
vele jaren later uit elkaar gaan en die hebben ook worden uitgesproken dat ze er toen
volledig voor zouden gaan, maar uiteraard dan iets later denken van: we komen er even
op terug. Tegen die mensen zeg ik ook niet: dat kan niet. Maar nogmaals, aan u de
vraag: kunt u met terugwerkende kracht dan denken van: dat hadden we misschien
beter moeten doen? En heeft u het idee dat we die mensen alsnog, 3500 mensen,
tegemoet moeten komen?

De heer Kuhlmann: Ik denk dat verleden week het college dat precies heeft gedaan en
heeft gekeken of er nog een aantal bonnen zijn waar coulance halve de kap op een later
moment, maar voor nu niet kan plaatsvinden en dat is prima.

De voorzitter: Dank. De heer Gi.indogdu, gaat uw gang.

De heer Gundogdu: Voorzitter, dank u wel. Een vraag aan mijnheer Kuhlmann. U geeft
aan dat er vier keer de gelegenheid was om dit dossier of deze plannen met elkaar te
delen of te bespreken en dat daar geen gebruik van is gemaakt. En ik hoef niet de
strekking van die vier bijeenkomsten te weten, maar de nneest recente die wij dan
zouden gehad hebben over de plannen random dit park, wat was de strekking? Wat
kwann daar uit? Kunt u mu j dat toelichten?

De heer Kuhlmann: Dat het plan al voldoende besproken was, namelijk twee jaar
daarvoor en dat het als hamerstuk naar de raad komt. Dat was de strekking. Dat was
waar iedereen nnee akkoord was. Sterker nog, in de raad zelf heeft, zoals u dat weet,
iedereen ook de gelegenheid om een stuk als je niet wilt dat het gehannerd wordt om
daar een motie over in te dienen, dus niet alleen de Dordtse VVD, maar iedereen vond
dat op dat moment een goed plan waar op gehamerd kon worden.

De voorzitter: Mijnheer Gundogdu,

De heer Gijndogdu: Aanvullend, voorzitter. Bent u het met mu j eens dat de plannen
rondom de kap ergens in een bijlage bij dit voorstel rondom de financiering van de
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achterkant van het station bijgesloten zat en dat wij geeneens de gelegenheid hebben
gehad om daar inhoudelijk het gesprek met elkaar te voeren?

De heer Kuhlmann: Nee, dat ben ik totaal niet met u eens. Al die plannen zaten daarbij,
al die stukken, zoals het altijd gaat en u bent nu een veel meer ervaren raadslid dan ik.
U zou het nnoeten weten. Elk stuk dat voorbij komt daar is alle gelegenheid voor om
daar vragen over te stellen, om dat te bespreken en als dat niet gebeurt, er komen hier
heel veel stukken voorbij, zoals u weet, we kunnen niet alles bespreken, maar dat is
steeds de keuze van deze raad.

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even rond of er nog andere vragen zijn. Dat is niet het
geval.

Mevrouw Pichel: Voorzitter?

De voorzitter: Dat is wel het geval. Mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Mag ik nog een vraag stellen aan de heer Kuhlmann? Dank u wel. Ja,
deze vraag gaat er eigenlijk over dat Forum voor Democratie zat vorig jaar niet in de
raad. Dat is ook een reden waaronn we hier absoluut niet tegen gaan stemmen. Ik vind
dat wij die plek niet hebben. Wat ik wel aan u zou willen vragen is als we gaan kijken
naar de sessie die we hebben gehad toen er werd gesproken over: wat zijn nou briljante
mislukkingen? En een van de punten wat kan zorgen voor een briljante mislukking is de
lege stoel. Als u zegt dat u dat allemaal nog kan herinneren, wanneer is iets nou een
briljante mislukking? Wanneer is iets geslaagd? Daar kunnen we zeggen dat iets
geslaagd is als de plannen gewoon doorgaan en er een mooi park staat of is iets
geslaagd als er iets moois staat en uiteindelijk zijn er toch heel veel mensen niet heel
erg gelukkig ermee. Ik denk dat we beiden moeten afwegen en daarom wil ik ook aan u
vragen dat in dit proces om een briljante mislukking te voorkomen om toch nog eens
even naar die lege stoel te kijken of we die lege stoel toch niet zouden includeren. Dank
u wel.

De voorzitter: Dank u zeer. Dat is een vraag aan de heer Kuhlmann. En nog even voor
de helderheid misschien goed, we stemmen straks niet over of het plan wel of niet
doorgaat, want dat is al gebeurd. We stemmen straks alleen nog over de moties vreemd
aan de orde die vandaag zijn ingediend. De heer Kuhlmann, gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Voor wat betreft de lege stoel waar mevrouw Pichel over spreekt,
natuurlijk is het van belang om altijd je beste doen om zoveel mogelijk verschillende
partijen en belanghebbenden aan tafel te krijgen wanneer er plannen zijn. Ik denk dat
daar in dit geval daar ook een goede poging tot is gedaan, maar ik besef mu j ook dat het
je nooit lukt om iedereen erbij te krijgen, hoezeer je je best ook doet. Ook nu zal het zo
zijn als we hier waarschijnlijk vanmiddag veel tijd aan besteden en er rolt iets uit, dat er
dan over een paar weken of misschien wel over een jaar opnieuw mensen zijn die op
staan die denken: er is iets besloten, ik wist daar niets van. Je zult dat denk ik altijd
houden. Het is denk ik onze plicht om zoveel mogelijk in te spannen om te zorgen dat
zoveel mogelijk mensen daarbij betrokken te zijn, maar als het doel is, of als u dat zegt,
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ik denk niet dat u dat zegt trouwens, dat we alleen besluiten kunnen nemen als iedereen
aan tafel heeft gezeten, als je iedereen erbij hebt gehad, als je alle 120.000
Dordtenaren nnee hebt gesproken, dan kunnen we geen besluiten nemen en dat is het
slechtste wat we kunnen doen voor deze stad.

De voorzitter: Dank u wel.

Mevrouw Pichel: Een kleine reactie op de aannanne. De aanname klopt. Ik bedoel
inderdaad niet dat alle 120.000 inwoners nnee mogen spreken.

De voorzitter: Het zijn er overigens op een haar na 121.000 innniddels. Het gaat hard.

De heer Groenewege: Voorzitter.

De voorzitter: Partij voor de Dieren, de heer Groenewege.

De heer Groenewege: Als ik de heer Kuhlmann goed begrijp gaat hij tegen alle moties
stemmen die vandaag worden ingediend. Nou zijn er ook een aantal moties waarin staat
dat er een aantal bomen kan worden gespaard waar zelfs de genneente, het college zelf
in nnee gaat. Is mijnheer Kuhlmann niet genegen om voor de moties te stemmen? Dat
lijkt me toch waardevol om de bomen die gespaard kunnen worden te sparen.

De heer Kuhlmann: Als er een nnotie was geweest waarin alleen dat staat, volgens mij
een stuk of twintig bomen waar het dan concreet om gaat, dan hadden we overwogen
om daar steun aan te geven. Overigens is dat dan meteen, is het wellicht een wat
overbodige motie omdat ik het college dat at heb horen zeggen, maar het is zo, de
moties die er liggen, bij sonnnnige zit dit er ook in, maar ook andere elementen. We
kijken altijd naar alle elementen. Aileen als alle onderdelen onze goedkeuring kunnen
dragen stemmen we voor.

De voorzitter: Oke. Dank. Dan gaan we naar GroenLinks. De heer Van der Meer, gaat
uw gang met uw eerste term ijn.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wet nnijnheer de voorzitter. Vorig jaar zijn de plannen
voor het zuidelijk stationsgebied inclusief de herinrichting van het Weizigtpark door de
raad aanvaard, ook met onze steun. We voelen ons daardoor gecommitteerd en
verantwoordelijk. Tegelijkertijd hebben wij ons toen niet alle punten voldoende
gerealiseerd wat de impact van de plannen voor het park waren, met name op de
punten van klinnaatadaptatie, biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het park. Natuurlijk
Weizigt en anderen hebben daar de afgelopen maanden de aandacht op gevestigd en
daar ben ik dankbaar voor, al leidt dat tot lastige afwegingen. Opnieuw naar het plan
kijkend zien we daar overigens heel veel positiefs in. Meer diversiteit van bomen, meer
diversiteit van beplanting, bloemrijke delen in het gras, natuurvriendelijke oevers,
uitbreiding van waterpartijen, verbinding met het Van Baerleplantsoen zijn allennaal
positieve ontwikkelingen juist vanuit deze punten.
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De voorzitter: Interruptie. U wordt op de positieve punten reeds geinterrumpeerd door
de heer Porter. Gaat uw gang.

De heer Porter: Ik wil wel nog even terugkomen op de opmerking dat we impliciet met
het plan hebben ingestemd omdat het ook inhoudelijk zou zijn bediscussieerd. Maar bent
u het niet met mu j eens dat het vorig jaar een financieel hamerstuk was waarin slechts
om een krediet werd gevraagd voor de fietsenstalling en de verbetering van het park en
dat de inhoudelijke discussie over hoe gaat het park eruit zien niet met de raad is
gevoerd en at helemaal niet met de bewoners die er niet eens van op de hoogte waren?

De heer Van der Meer: Ja, mijnheer Porter, de opmerking van de heer Porter kan ik
plaatsen. Tegelijkertijd is het zo dat wij het plan voor de herinrichting van het
Weizigtpark wel degelijk hebben ontvangen en we daar toen naar hadden kunnen kijken
en opmerkingen en wijzigingen in hadden kunnen aanbrengen als we dat gewild hadden.
Dat is niet gebeurd. Er is in 2021 in feite niet meer inhoudelijk over die plannen
gesproken, wel over het eerdere schetsontwerp, maar niet over het definitieve plan en
nu blijkt, hebben we daar niet op alle punten voldoende precies naar gekeken.
Tenminste, in onze ogen als GroenLinks en dat is iets wat je kunt zeggen van: ja, dat
ligt aan de procedure, maar ik vind dat dat ook aan onszelf te wijten is.

De heer Porter: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Porter.

De heer Porter: Ik heb zelf at eens een mea culpa uitgesproken over het feit dat ik niet
diep genoeg naar de achterliggende stukken heb gekeken bij dit raadsvoorstel, maar
mag ik u een gewetensvraag stellen, mijnheer Van der Meer? Heeft u toen wel goed
naar de inhoud van de plannen gekeken? En zo nee, als u dat gedaan had, was u daar
dan enthousiast over geweest?

De voorzitter: Ik heb een aantal raadsleden elkaar direct horen aanspreken. Ik wil
proberen om het toch allemaal direct via de voorzitter te laten lopen. De heer Van der
Meer.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, de heer portier die vraagt hoe ik nu tegen het plan
aankijk en daar was ik precies nnee bezig om dat uit te leggen. Ik heb een aantal
positieve elementen genoemd, dus als u het goed vindt ga ik verder met het vervolg
daarvan.

De voorzitter: Ja, gaat u verder.

De heer Van der Meer: Want naast die positieve punten is ook duidelijk dat er, althans,
in eerste instantie meer verharding en minder groen in het park konnt. Dat laatste, dat
minder groen door het verwijderen van bonnen en het weghalen van heesters zal op
termijn weer rechtgetrokken worden, maar dan hebben we het wel over een periode van
tien tot vijftien jaar waarin er beduidend minder groen is. Vandaar dat wij graag willen,
en dat wordt ook in de nnotie gevraagd, om waar dat maar enigszins mogelijk is bomen
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en heesters !anger te behouden of waar vervanging gewenst is om bijvoorbeeld de
diversiteit te vergroten dat gefaseerd te doen en misschien zelfs lets nneer heesters en
bosjes in stand te houden. Dat komt ook de aantrekkelijkheid van het park ten goede.

De heer Groenewege: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Groenewege bij interruptie.

De heer Groenewege: Misschien zelfs wat struikjes in stand houden, misschien zelfs.
Waaronn neemt GroenLinks zo een voorzichtige houding aan? Het is toch de partij die
voor groen in de stad zou moeten opkomen?

De heer Van der Meer: Ja, absoluut. Wij konnen absoluut voor groen op en in het plan
zult u ook zien als u daar goed, sorry, als de heer Groenewege goed naar het plan kijkt
zal hij ook zien dat daarin ook allerlei nieuwe bomen en nieuwe heesters zijn geplant.
Het uiteindelijke resultaat is daardoor veel nnooier, dus als ik zeg handhaven dan bedoel
ik niet de heesters die al geplant zijn, nnaar dan bedoel ik dat het totale oppervlak van
wat aan heesters geplant is lets kleiner is dan het nu is en de vraag aan het college is
dus om te bekijken of die vermindering van oppervlak van heesters overal nodig is of
dat er ook plekken zijn waar dat toch wat meer gehandhaafd kan worden, dus zo
minimalistisch als u het voorstelt, als de heer Groenewege het voorstelt, is het niet
bedoeld. Hetzelfde dat we verbetering van de bestaande kaders kunnen spreken, geldt
voor het behouden of het toevoegen van houten bankjes met een rugleuning en ook op
deze verbeterpunten is onze motie gericht. De toenennende verharding in het park is een
punt van zorg. Dat moet je gewoon erkennen denk ik uit het oogpunt van klimaat en uit
het oogpunt van aantrekkelijkheid van het park. De nnoties die de SP daarover
geformuleerd heeft zijn al heel erg categorisch en daarom moeilijk om gegeven het
commitment wat we al hebben om die te steunen. Wij zullen dat dan ook niet doen,
nnaar we zouden het wel op prijs stellen, en dat is een vraag aan het college, om te
kijken waar die verharding toch mogelijkerwijs wat beperkt zou kunnen worden, juist
met het oog op aantrekkelijkheid en klinnaatbestendigheid.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Portier.

De heer Portier: Ja, de heer Van der Meer zegt van: de moties van de SP zijn heel erg
categorisch. We hebben behalve onze algemene motie op een aantal punten
verbeteringen voorgesteld en de heer Van der Meer zegt: ja, maar wij hebben ons al
gecommitteerd aan het plan. Tegelijkertijd erkent hij ook en roept hij ook op om daarin
wijzigingen in aan te brengen. Waaronn dan niet verder gaan en samen met bewoners en
gebruikers van het park kijken naar een volledig goede invulling waarbij geen onderdeel
van het plan heilig moet zijn?

De voorzitter: De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, ik heb er natuurlijk niks op tegen dat er over bepaalde dingen
nog verder overlegd wordt. Ik heb er niks op tegen dat eraan gesleuteld wordt. Ik vind
het wel lastig om het college nu een opdracht te geven om lets aan die verharding te
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doen omdat er ook allerlei andere overwegingen aan vast zitten die in het totale plan
verankerd zijn, dus zo ver willen wij op dit moment niet gaan gezien het commitment
wat we hebben aan het plan.

De voorzitter: De heer Portier tot slot dan, want dan gaat de heer Van der Meer ten
aanzien van u in ieder geval zijn betoog afronden.

De heer Portier: Voorzitter, is het niet de rol van de raad om af en toe opdrachten aan
het college te geven? Zeker als we vinden dat de zaken niet helemaal goed gaan?

De heer Van der Meer: Zeker. Dat kan onder bepaalde omstandigheden. Tenslotte

De voorzitter: Bij interruptie, excuus, bij interruptie de heer Van Leeuwen, PVV.

De heer Van Leeuwen: Ik ben toch wel heel erg benieuwd, voorzitter, de VVD gaf net
aan van als het gaat om de burgerparticipatie en nog een keer een gesprek voeren met
de inwoners dat het wel genoeg was, laat ik het zo even vrijelijk vertalen, maar ik ben
wel heel benieuwd, er zijn inmiddels 3500 mensen die hebben de petitie ondertekend,
hoe GroenLinks daartegenover staat. Wat vindt GroenLinks van het traject van de hele
inwonerparticipatie? En hoe zou dat nu verder gestalte kunnen krijgen? Dat wij hebben
zitten slapen of dat een aantal partijen hebben zitten slapen dat kan, maar daarbij moet
je juist nu meer ruimte geven aan die inwoner die voor ons voorop zou moeten staan.

De heer Van der Meer: Ja, dank de heer Van Leeuwen voor het bruggetje, want mijn
laatste alinea van nnijn woordvoering ging inderdaad over participatie en connmunicatie.
Deze coalitie die nu aangetreden is heeft de ambitie op dat punt een forse slag te maken
en de relatie tussen bestuur en stad te verbeteren daardoor. In deze casus lijkt mij
duidelijk dat in elk geval niet iedereen, sterker nog, veel mensen het gevoel hebben dat
dat niet optimaal verlopen is, laat ik het zo formuleren. We hopen en verwachten dat
alle betrokkenen daarvan leren en er consequenties aan verbinden. Misschien leidt dat
ook tot verdere acties richting het Weizigtpark, maar we denken dat dat breder van
belang is. Vroegtijdig betrekken van eenieder die zich betrokken voelt is essentieel, juist
om te voorkonnen dat we in zo een laat stadium als nu nog dit soort discussies hebben.
Het moet veel vroeger gebeuren. Daarom steunen wij ook de motie van de Partij voor
de Dieren over de infornnatieborden. En een laatste opmerking, ook de andere motie van
de Partij van de Dieren over het verplaatsen van bomen heeft onze sympathie, maar
daar willen we graag eerst een reactie van het college op horen. Dank u wel voorzitter.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter.

De voorzitter: Dank u zeer. Nog een laatste interruptie van de heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Nog een interruptie, voorzitter. Kijk, die motie van de Partij voor
de Dieren die hebben wij ook mede ondertekend om de infornnatieborden ergens goed
neer te zetten, hartstikke mooi, maar dat is iets voor de toekomst en ik wil een beetje
uit de mea culpasfeer komen van vandaag die ik een beetje proef bij u met alle respect.
Het is nu 22 september of 13 september. We gaan een aantal moties straks bespreken.
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Wat heeft u erop tegen dat het college nu nog een poging gaat doen om met de
inwoners eruit te komen? Je zou zeggen: dat is alleen maar winst voor iedereen. Winst
voor het college, want daarmee kunnen ze waarmaken datgene wat ze ook beloofd
hebben, transparantie en burgerparticipatie zeg maar en vooral ook winst voor de
inwoners en wellicht ook winst voor het Weizigtpark. Ik ben helemaal geen voorstander
van eindeloos te gaan praten, maar een of twee gesprekken zou best wel heel
verhelderend kunnen zijn. Hoe staat GroenLinks daartegenover?

De heer Van der Meer: Als daar ruimte en mogelijkheden voor zijn, wij zullen ons er
absoluut niet tegen verzetten. Het is wel zo dat wij begrepen hebben, en dat heeft ook
at tot resultaten geleid de afgelopen weken, er overleg geweest is en dat dat ook tot een
aantal voorlopige toezeggingen heeft geleid. Het is dus afhankelijk van participatie die
het karakter gaat krijgen van: er komt toch niks te veranderen, dat heeft niet zoveel
zin. Dus ja, we juichen het toe, maar aan de andere kant gaat het hier in deze discussie
niet alleen om participatie. Het gaat ook om voortgang van de plannen.

De voorzitter: Oke. Dank u wel. Dan gaan we naar Beter Voor Dordt. Gaat u een vraag
stellen nog aan de heer Van der Meer of gaat u uw eigen betoog houden?

De heer Schalken-den Hertog: Nee hoor.

De voorzitter: Gaat uw gang, de heer Schalken.

De heer Schalken-den Hertog: Ja, dank u wel voorzitter. Kort namens Beter Voor Dordt.
Ook Beter Voor Dordt heeft vorig jaar ingestemd met de plannen zoals die hier vandaag
ook besproken worden vanwege ook het felt dat we blij zijn met de verbetering van de
fietsenstalling en sociale veiligheid van het park. Maar ja, er is niet voor niets heel veel
commotie rondonn de bijna-uitvoeringen van de plannen en daar kunnen we ook niet
zomaar aan voorbij gaan. Wat dat betreft wit Beter Voor Dordt voor nu eerste discussie
in de raad afwachten en de reactie van het college op de haalbaarheid van de nnoties die
ingediend zijn en zullen we die dan ook daarna met elkaar in de schorsing beoordelen
wat we kunnen doen, want zoals gezegd, we kunnen niet zomaar afstand nennen van
een eerder door ons genomen besluit, maar we moeten ook kijken naar wat in het licht
van ons ook huidige verkiezingsprogramnna nog passend is. Dus de bespreking daarvan
wachten we af en we hopen dan even te kunnen schorsen zodat we kunnen stemmen
over de moties.

De voorzitter: Dank u wel. De VSP-fractie, nnevrouw ... Of heeft u een vraag?

De heer Safranti: Ja, ik had een vraag.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Safranti: Ik vind het bijzonder van Beter Voor Dordt dat ze nu niet echt
duidelijk maken wat hun standpunt is. Natuurlijk hebben ze mee gestemd, ingestemd
vorig jaar, alleen als grootste partij vorige periode en nu een beetje terughoudend, dat
vind ik een beetje vreennd.
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De heer Schalken-den Herto_g: Ja, voorzitter, als ik daarop mag reageren, er is een keur
aan moties is er ingediend met allemaal vergaande en minder vergaande strekking en
ook eerlijk gezegd, we kunnen zeker niet voorbijgaan aan de comnnotie die er nu is en
daar zijn we zeker ook gevoelig voor, want dat betekent ook, en dat is ook al eerder
gezegd door andere partijen, dat wij wellicht niet scherp genoeg zijn geweest op de
impact van de plannen die als bijlage waren bijgevoegd en we willen na de reactie van
het college op wat wel en niet mogelijk is kijken waar we wel en waar wij niet mee in
kunnen stemmen, want we willen ook niet dat we dadelijk het risico lopen dat de
vernieuwing van de fietsenstalling niet doorgaat en dat het park dadelijk niet sociaal
veiliger is, maar graag samen ook kijken naar wat er wel mogelijk is.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Safranti.

De heer Safranti: Ja, ik wil mijnheer Schalken bedanken voor de toelichting. Ik ben het
ermee eens.

De voorzitter: Dank u wel. Gaat uw gang mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Dank u wel voorzitter. Ik ben ook benieuwd naar de gedachte van
Beter Voor Dordt rondom de insprekers. Ik hoor u zojuist lets zeggen over de groep
mensen die willen dat er minder wordt gedaan in het park. We hebben verleden week
ook mensen gehoord die juist vurig pleiten voor dat de plannen worden uitgevoerd. Als
je zo de verschillende insprekers, partijen in de stad, inwoners weegt, op welke manier
neemt u dat mee?

De heer Schalken-den Hertog: Ja, voorzitter, we wachten daarbij ook de reactie af van
het college, maar we moeten ook wel zeggen dat we niet doof en blind zijn voor alle
commotie en reacties die er vanuit partijen zijn gekomen die kennelijk niet voldoende
zijn meegenomen in het voortraject en dat willen we zeker niet negeren.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Stolk van de VSP. Gaat uw gang.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, dank. Er is al het een en ander gezegd. Globaal zijn we
het eens met de woorden van de heer Kuhlmann. We hebben allemaal als raad
ingestemd met het plan, maar dat neemt niet weg dat we niet doof nnoeten zijn voor
wat er nu in het Weizigtpark gebeurt. Er zijn heel veel moties waarvan wij best wel
sympathiek ertegenover staan, onder andere de moties van de Partij voor de Dieren,
maar gezien de discussie willen we toch eerst even de antwoorden afwachten van het
college om daar onze besluitvorming op te nemen. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Struijk, ChristenUnie-SGP.

De heer Struijk: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, ons uitgangspunt dat is het 21
september 2021 unaniem genomen besluit tot het beschikbaar stellen van het krediet
ten bate van de herinrichting van het zuidelijk stationsgebied waar ook de gedetailleerde
plannen als bijlage toegevoegd waren. Wij staan nog steeds achter de plannen die
behalve een prachtige fietsenstalling ook een modernisering van het Weizigtpark met
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zich meebrengen. Wij zijn het niet eens met de constatering van de Partij van de Arbeid
en Op Ons Eiland dat omwonenden onvoldoende betrokken zijn geweest bij de plannen.
Ik verwijs naar de beantwoording van de artikel veertig vragen van de Partij voor de
Dieren en de commissie. De kap van een fors aantal bomen is noodzakelijk, maar er
komen ook bomen voor in de plaats. Ook geloven wij niet dat de plannen de
natuurwaarden twintig jaar sterk zullen aantasten. De bomenridders spraken over tien
jaar en over het algemeen zijn dat mensen die wel weten waar ze het over hebben. Tijd
voor nieuw overleg is er niet. Subsidies en de betrouwbaarheid van de gemeente staan
dan op het spel. Wij zullen deze motie daarom ook niet steunen. Om deels dezelfde
reden gaan we ook de nnoties van de SP niet steunen.

De voorzitter: Bij interruptie de SP. De heer Portier, gaat uw gang.

De heer Portier: Ja, voorzitter, de heer Struijk zei van: het plan kan niet aangepast
worden vanwege de financiele gevolgen en de subsidies die op het spel zouden staan,
maar is Oberhaupt overlegd met bijvoorbeeld de NS? En is het niet zo dat bijna in ieder
bouwtraject gaande het traject er wijzigingen plaatsvinden? Dus je hoeft maar een bord
in de grond neer te zetten van: hier start het project en het traject is officieel begonnen
en dat kan gebruikt worden om subsidies veilig te stellen. Wat bewoners vragen is
eigenlijk maar kleine aanpassingen aan de fietsenstalling, dus dat de impact op het park
veel kleiner wordt, dus ziet u echt geen enkele nnogelijkheid om wat dan ook te
veranderen zonder dat dat subsidies in gevaar zou brengen? En zou dat ook onze enige
overweging moeten zijn?

De voorzitter: Gaat u verder.

De heer Struijk: Voorzitter, ik dank de heer Portier voor zijn vragen. Hij had het over
totaal onnnogelijk. Zo heb ik het niet genoennd. Ik heb gezegd dat er geen tijd is en dat
behalve subsidies ook de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding zijn. Je maakt
afspraken en ik denk dat een gemeente afspraken ook na moet komen. Je kunt niet het
ene moment een handtekening zetten en vervolgens gaan zeggen: nou, we gaan er toch
nog eens een keer naar kijken. U heeft het over kleine aanpassingen aan de
fietsenstalling. Nou, ik heb in de plannen ook wel grotere gezien zodat zelfs daar een
weg nog kan komen. Dan heb je het niet over een kleine aanpassing maar over een
grote. Ik denk dat dat niet kan. Die grote fietsenstalling hebben we hard nodig. Dat is
mijn antwoord. Voldoende? Dan ga ik verder. We zullen dus de nnoties om deels dezelfde
redenen van de SP ook niet steunen. Zij vragen zelfs om stopzetting van de plannen.
Nou, dan maken we onszelf volgens mij echt ongeloofwaardig. 39 nnensen stemmen
ergens voor en vervolgens nog geen jaar later stop je. Ze willen ook weer om de tafel
gaan zitten. Ik heb al gezegd: daar is de tijd niet nneer voor. Bredere paden die zijn
noodzakelijk in verband met het toegenomen en ook deels veranderende verkeer.
Fietsers, e -bikes die gaat sneller dan gewone fietsen, aantal bakfietsen is toegenonnen.
Dan heb je ook gewoon de ruimte nodig om daar veilig samen met de voetgangers je te
kunnen bewegen. De motie van Forum voor Democratie, PVV en Op Ons Eiland te gaan
we ook niet in mee, want ook zij willen opnieuw in gesprek gaan en het college heeft al
toezeggingen gedaan met betrekking tot kleine aanpassingen, bijvoorbeeld 28 bomen,
zo staat de teller op dit moment, gespaard, heesters sparen indien mogelijk, extra
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bankjes kunnen altijd worden aangevraagd als het behoefte vraagt en dan wordt er
gewoon serieus naar gekeken of ze geplaatst kunnen worden. De motie van Partij voor
de Dieren, SP, Forum voor Democratie en Op Ons Eiland over het verplanten van
bomen, enerzijds sympathiek, aan de andere kant vragen wij ons wel af: is dat
realistisch? Veel bomen zijn in slechte staat en ongetwijfeld zijn er hoge kosten mee
gemoeid. Maar mocht het college er anders over denken en ons blij verrassen in dat
opzicht dan horen we dat wel.

De voorzitter: Bij interruptie. De heer Groenewege, Partij voor de Dieren.

De heer Groenewege: Dank u wel. Is de heer Struijk ervan op de hoogte dat volgens de
bomeneffectanalyse tientallen bomen gewoon verplantbaar zijn?

De heer Struijk: Ja, daar ben ik van op de hoogte. Niet alle bomen zijn verplantbaar,
maar er zijn er ook een aantal in slechte staat. Een aantal zul je wel kunnen verplanten.
Dan blijft vervolgens nog wel het kostenaspect en de vraag is ook van hoelang die
bomen nog mee kunnen. Als volgens zo een analyse bomen nog tien, vijftien jaar mee
kunnen moet je je afvragen of het verplanten wel een goede oplossing is. Ik ben niet
helennaal deskundig, maar ik heb ook wel eens gehoord, en dat geldt voor mensen ook
een beetje, dat lets wat oud is dat kan je beter niet meer verplanten.

De heer Groenewege: Is de heer Struijk ervan op de hoogte dat Dordrecht een wereld
bomenstad is? En deelt de heer Struijk niet mijn nnening dat het een beetje gek is onn
als wereld bomenstad verplantbare bomen te kappen onndat dat goedkoper is?

De heer Struijk: Voorzitter, ik ben op de hoogte van het felt dat wij een wereld
bomenstad zijn en ik heb al gezegd: als het college ons blij verrast met de reactie dat
dat verplanten wel degelijk haalbaar is gaan we daarin mee en zijn wij ontzettend blij,
maar we zullen in deze barre tijden ook wel op de financien moeten letten. Naast wereld
bomenstad zijn er nog andere dingen die aan de orde zijn. Daar hebben we het eerder
vandaag over gehad.

De voorzitter: Mijnheer Safranti bij interruptie.

De heer Safranti: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, ik heb mijnheer Struijk een aantal
keer horen zeggen dat wij geen tijd meer hebben, dat er geen tijd meer is. Kan mijnheer
Struijk aangeven hoeveel tijd wij dan nog wel hebben? Want zeker gezien de moties die
ingediend zijn.

De heer Struijk: Dank u wel voorzitter dat mijnheer Safranti deze vraag even kon
stellen. Ik kan natuurlijk niet exact gaan vertellen hoeveel tijd we hebben. Dat kan het
college wel, maar ons is verzekerd dat eigenlijk gewoon eind september er begonnen
moet worden en vooralsnog ga ik ervan uit dat het college de waarheid spreekt. Als u
kan aantonen dat dat niet zo is, dan hoor ik dat wel.

De voorzitter: Gaat u verder.
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De heer Struijk: Wat de motie betreft van de Partij voor de Dieren over de
infornnatieborden, dat lijkt ons eigenlijk ook wel heel mooi, maar ook hier wachten we
even de reactie van het college af, want wie weet zit er adder onder het gras en zo niet,
dan denk ik dat die onze steun wel kan krijgen. En de door ons nnede met GroenLinks,
CDA en op ons eiland ingediende motie, u begrijpt het, die gaat uit van het bestaande
plan en die gaan wij steunen. Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Gaan naar de CDA-fractie. Gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, het is goed dat we nu en ook
vorige week als raad nognnaals aandacht besteden, goed aandacht besteden aan de
herinrichting van het Weizigtpark. In 2019 is het voorlopig ontwerp herinrichting
Weizigtpark uitgebreid in de connmissie aan de orde geweest en iedereen was toen
uitermate positief, het CDA ook. Qua opzet en doelstellingen van het plan zijn we dat
nog steeds. Vandaar ook dat we in 2021 instemden met het vrijwel identieke definitieve
ontwerp.

De heer Voorzitter.

De voorzitter: Bij interruptie. De heer Van der Kruijff heeft net de woorden de en een
gezegd en u gaat al interrumperen, maar gaat uw gang.

De heer Voorzitter, ik wil ten stelligste bestrijden dat wij in 2019 het voorlopig
ontwerp van dit plan zouden hebben besproken.

De voorzitter: Oke. Gaat u verder de heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Ik heb dat zo begrepen. En als ik in 2021 bij de griffieadviezen
kijk om het als hamerstuk naar de raad te begeleiden stond het toen ook zo verwoord.
Daar haal ik het vandaan, maar misschien is het anders. Dan hoor ik dat. Dat neemt niet
weg dat we allemaal op inhoud allemaal uitermate positief waren.

De heer Portier: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Portier.

De heer Portier: Ja, wat ik bijzonder vind is dat een fractiegenoot van de heer Van der
Kruijff, de heer Oostenrijk, gepoogd heeft om nog wel een inhoudelijke discussie te
voeren over het plan, maar dat toen gezegd werd van: daar gaat het niet over, we
hebben het nu alleen over de financien.

De heer Van der Kruijff: Welk jaar bedoelt u? Voorzitter, welk jaar bedoelt de heer
Portier?

De heer Portier: Dat is naar mijn weten in 2021 gebeurd.

De heer Van der Kruijff: Dat kan ook. Aileen als de meerderheid van de raad daar niet
voor is, het ging er niet om dat wij het geen goed plan vonden, dus wij vonden het niet
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nodig om te bespreken om nog aanpassingen in het plan te doen. Wellicht was het
achteraf met terugwerkende kracht wel een goed inzicht van de heer Oostenrijk om het
de willen bespreken zodat het in de stad meer was gaan leven en dat er ook nneer
ruimte voor inspraak was geweest. Nu begrijp ik met terugwerkende kracht nu dat ik als
fractie inderdaad dat niet hoef aan te rekenen dat we dat niet gepoogd hebben.
Voorzitter, echter nu in de zomer van 2022 blijkt dat naar ik vandaag hoor intussen zo
een 3500 mensen intussen een petitie hebben ondertekend en zich niet gehoord voelen
en weten over de veranderingen in het park. Wij vinden dat als er op zo een grote
schaal sprake blijkt te zijn van weerstand tegen onderdelen van die veranderingen dat
het dan volkomen terecht is dat we het opnieuw bespreken en we vinden het ook heel
goed dat we vorige week in de commissie alle tijd hebben genomen in een
beeldvornnende sessie om al die mensen nog aan het woord te laten komen en hun
inzichten en meningen tot ons te nemen. Dat is misschien een wat later
participatieproces. Participatie hoort eerder, maar het is op dit moment in ieder geval
goed om te doen. Dank aan alle insprekers voor de manier waarop ze dat zeer
uitgebreid en onderbouwd hebben gedaan, waarvoor onze dank en waardering. Op basis
van de inspraak moeten wij natuurlijk als raadsleden nu serieus overwegen of dat leidt
tot de verandering van het door ons in 2021 genomen besluit over de herinrichting van
het park. Voorzitter, als ik naar de weerstand kijk focust dat hoofdzakelijk op de kap van
een heel aantal bomen, naast natuurlijk de breedte van de paden, de ligging van de
calamiteiten en de bevoorradingsroute en de bankjes in het park. Ik snap dat dat ook
onderwerpen zijn, maar onze indruk is dat het echt hoofdzakelijk gaat dat het accent ligt
op de kap van de bomen, een groot aantal bomen. De CDA-fractie heeft daar nogmaals
naar gekeken en ook wil ik bekennen dat wij als volksvertegenwoordiging daar een
totaalafweging, en integrale totaalafweging hebben te maken. En voor ons zijn er ook
andere aspecten van belang. Wat is er nodig om een station veilig en aantrekkelijk
bereikbaar te maken voor terreinreizigers die van de Krispijnse kant komen te voet of
per fiets? Wij willen graag openbaar vervoer stimuleren en we willen ook graag dat de
mensen te voet of per fiets naar het station gaan en niet met de auto naar het station of
naar hun werk. Dat moet dat wel goede en aantrekkelijke manier kunnen. Dan moet je
goede routes hebben. Dan moet je ook veilige routes hebben en dan moet je niet als je
daar in het donker doorheen loopt het idee hebben dat je onveilig bent en dus maar niet
gaat. Sociale veiligheid, bereikbaarheid, we kijken naar de toekomst. Ook het Maasplaza
gaat nog ontwikkeld worden. Die gaan ook vanuit die kant naar het station komen nnag
je verwachten. Dat ligt nannelijk aan die kant van de spoorlijn en we hopen dat ook die
mensen te voet of per fiets naar het station gaan. Sterker nog, de eerste ontwerpen die
wij hebben gezien gaan er ook vanuit dat we minder parkeervoorzieningen gaan
realiseren omdat het zo dichtbij het station ligt. Oftewel, goede bereikbaarheid, sociale
veiligheid, heel belangrijk. En in die afweging vinden wij wat er nu voorligt nog steeds
terecht en staan we er nog steeds achter. Natuurlijk wil je liever niet dat er bomen
gekapt worden, maar waar dat nodig is voor de bouw voor de fietsenstalling gezien mijn
eerdere argumentatie, waar dat nodig is voor de sociale veiligheid, daar hebben die
zichtlijnen nnee te maken zeg ik tegen een eerdere spreker, voorzitter, want het gaat er
niet om of je het station kunt zien vanuit de Krispijnseweg. Zichtlijnen hebben er ook
mee te maken als je daar loopt of fietst of je je veilig voelt of dat je tussen donkere
passages onveilig voelt. En ter compensatie wordt in het park een groter aantal bomen
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teruggeplaatst dan er gekapt worden. En ja, dat leidt in de overgangsfase tot minder
groen in het park, maar wij begrijpen, ik ben ook geen specialist, maar naar wij
begrijpen duurt dat zo een tien a vijftien jaar.

De voorzitter: Bij interruptie. De heer Groenewege.

De heer Groenewege: Kan de heer Van der Kruijff toelichten hoe bomen invloed hebben
op zichtlijnen? Ik kijk er toch onderdoor?

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, veiligheid heeft te maken met de ruimte die je cm je
heen voelt en of andere mensen je goed kunnen zien, dus dat heeft dan te maken met
licht of je gezien kan worden en bomen kunnen ook als ze op een groep staan, dat weet
u ook, tot een bos zijn en in een bos zie je zoals u weet soms door de bomen het bos
niet meer. Te veel bomen bij elkaar belemmeren het zicht, dus wij zijn voor een opener
inrichting. En wij zeggen niet alle bomen, er staan honderden bomen in het Weizigtpark,
en ik snap dat honderd bomen kappen veel is, ruim honderd, maar misschien dat we er
nu net ook honderd over houden, maar er blijven ook honderden, een veelvoud daarvan
gewoon staan en over, dus laten we niet zeggen dat er een kaalslag in het hele park is.
Dat is niet zo.

De heer Groenewege: Volgens mu j gaat de heer Van der Kruijff daarnnee verder dan het
college, want wat ik uit de werkbespreking begrepen heb is dat er geen bomen gekapt
worden voor zichtlijnen en ook geen bomen gekapt worden voor de veiligheid. Dat
betreft alleen struiken, dus ik snap het argument van de heer Van der Kruijff niet
helennaal. Is de heer Van der Kruijff ervan op de hoogte dat er alleen bomen gekapt
worden Dat er geen bomen gekapt worden voor veiligheid of zichtlijnen?

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, we hebben begrepen dat het een optelsom is en
misschien zei ik lets te kort door de bocht alleen bomen. Het gaat natuurlijk over
bomen, heesters, onder begroeiing, over bosschages en ik zei bomen en misschien had
ik daar groen moeten zeggen, maar wij denken dat inderdaad verdubbeling van het
groen nodig is voor de verbetering van de sociale veiligheid. En ja, een heel aantal
bomen wordt niet cm die reden gekapt, met u eens, maar omdat er een fietsenstalling
moet worden gebouwd of dat er een pad wordt aangelegd of dat er wortelopdruk zou
zijn. Er zijn een heel aantal redenen waaronn dat gebeurt. Daar hebben deskundigen
naar gekeken. Er zijn rapporten over geweest. De bomenridders hebben ernaar
gekeken. Die acht ik meer deskundig dan nnijzelf zal ik u bekennen en als ook die
bomenridders aangeven dat wat hier voorgesteld wordt een zinvolle afweging is, dan
moet ik als volksvertegenwoordiger daar toch op kunnen vertrouwen.

De voorzitter: Tot slot de heer Groenewege.

De heer Groenewege: Over dat laatste punt, is de heer Van der Kruijff ervan op de
hoogte dat de bomenridders zelf hebben gezegd dat ze ervan uit gaan dat het plan al is
vastgesteld en dat ze met die bril naar het plan hebben gekeken? En niet met een bril:
hoe hadden we het zelf gedaan?
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De heer Van der Kruijff: Nee, dat zal. Als je bomenridders een plan laten maken dan zal
er ongetwijfeld een ander plan uitkomen, maar bomenridders die kijken natuurlijk wel
naar bomen en ik zei: wij maken ook een totaalafweging met andere doelstellingen. Wij
kijken ook naar de sociale veiligheid. Wij kijken ook naar de bereikbaarheid. Wij kijken
ook naar calamiteitenroutes. Dat zijn andere afwegingen. En die integrale afweging is
toen gemaakt en die vinden wij nog steeds valide.

De voorzitter: Dank. De heer Portier bij interruptie.

De heer Portier: Ja, even over het punt veiligheid. De heer Van der Kruijff gaf aan van:
ja, mensen voelen zich misschien onveilig als ze in het donker door struiken en bomen
naar een fietsenstalling moeten en daar is dan het argument om heel breed zal ik maar
zeggen een strook kaal te maken, te ontdoen van bomen en struiken en daar dan ook
felle verlichting aan te brengen. Als je dat dan doet, wil je het dan niet zo kort mogelijk
houden, die route? Dus waarom dan niet beperken tot de Mauritsweg naar de ingang
van de fietsenstalling? Waarom dan dat hele pad aanleggen vanaf de Krispijnseweg al
waardoor je een veel groter deel van het park aan moet tasten?

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ook de heer Portier haalt er weer een argument uit
waarom hij iets zou moeten aanpakken. Ik heb net aangegeven dat we vanuit de CDA-
fractie het totaalbeeld benaderen en er zijn heel veel doelstellingen die in dit plan bij
elkaar komen. Ik heb ze niet eens allemaal genoemd, maar het heeft ook te maken met
waterberging. Het heeft te maken met het groen en de kwaliteit van het groen. Het
heeft te maken met de bereikbaarheid van de fietsenstalling en u zegt: misschien de
veiligheid. Ik heb de afgelopen maand als fractie echt regelmatig signalen gekregen van
inwoners van deze stad die zich uitermate onveilig voelen als ze in het donker door dat
park naar het station moeten. En wij vinden dat gewoon belangrijke afwegingen en wij
vinden in de totaalafweging dat wat er nu ligt net als een jaar geleden en ook, ik moet
even rekenen, drie jaar geleden ondertussen nog steeds een goed evenwicht.

De voorzitter: Oke. Dank u wel. Maakt u uw betoog af alstublieft. Mijnheer Stam.

De heer Stam: Ik kan het betoog van de heer Van der Kruijff goed volgen. Ik heb een
woord van u gehoord, een integrale benadering en daar heeft u maar Maasplaza
benoemd. Wat ik tot nu toe jammer vind in de discussie is dat die integraliteit een
beetje achterwege blijft en als ik dan het woord integraal boor, dan stel ik u de vraag of
ik het dan goed begrijp en u dezelfde woorden gebruikt. Ik zie heel die ontwikkeling van
het Weizigtpark in de breedte van de totale spoorzone. Bent u dat met mij eens? En dan
tegelijkertijd een vraag richting het college. Als dat zo is dan kunt u waarschijnlijk ook
wel aangeven het groen wat nu dan verloren gaat dat dat meer dan ruimschoots
gecompenseerd zou gaan worden binnen die spoorzone, want we praten nu over een
plekje en het kappen van de bomen waar ook bomen voor terugkomen vind ik iets te
smal op basis van een hele gebiedsontwikkeling die we gaan maken. Regeren is
vooruitzien. En dan nogmaals vind ik het jammer, maar de vraag aan u is: bedoelt u dat
dan ook met de integraliteit?
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De heer Van der Kruijff: Voorzitter, zoals de heer Stam dat nader invult onderstreep ik
ben ik het helennaal met hem eens. Ik gaf als voorbeeld de ontwikkeling van het
Maasterras. Dat staat misschien een beetje in gewoon Nederlands, maar de spoorzone
gaat over de ontwikkeling van het Maasterras en ook de bereikbaarheid, dus als je
integraal kijkt dan gaat het inderdaad veel breder ook naar de toekomst kijken en wat
daaraan ontwikkelingen zijn en er zijn ook plannen voor overkoepeling van het station
als park richting de binnenstad en daar hoeven het nu allemaal nog niet eens over te
hebben, maar eigenlijk in de totaalafweging moet dit passen, zeker.

De voorzitter: Goed. Gaat u verder met uw betoog.

De heer Van der Kruijff: Goed, voorzitter, dit allemaal afwegende vinden wij nog steeds
wel dat wij gefaseerder kunt onngaan met de bomenkap am op korte termijn zeg maar
het minder groen warden van het park wat minder op een moment te laten gebeuren,
dat we daar naar moeten kijken. Wij begrijpen vanuit het college dat kan. We hebben
ook begrepen uit adviezen van de bomenridders dat kan. Vandaar ook dat wij als CDA
met GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Op Ons Eiland de motie indienen am die
aanbevelingen over te nemen en te zien hoe we die bomenkap niet nu kunnen doen,
maar gefaseerder en hoe we kunnen borgen dat er ook in het park voldoende zitplekken
blijven met een rugleuning. De bankjes nnoesten blijven hebben we uit de inspraak
gehoord en dat vinden wij een belangrijk aandachtspunt.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ik had nog een laatste punt als het mag.

De voorzitter: U heeft nog 22 seconden, dus gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Dat gaat lukken. Dus veel van de ingediende nnoties die veel
verder gaan dan ons qua aanpassing steunen wij niet, maar er blijft er een over en die
gaat over inspraak. Richting de toekonnst blijft natuurlijk wel de vraag hoe wij er beter in
kunnen slagen am bewoners van de stad eerder en beter te bereiken. De motie van de
Partij voor de Dieren am bij grate plannen en hereninrichtingen borden te plaatsen
vinden wij een zinnig idee. Dat spreekt ons aan qua verbetersuggestie. We wachten voor
nu wel even de reactie van het college af of dat zijn mogelijk nog mitsen of maren zien
qua uitvoerbaarheid. We hopen overigens van niet, maar we zullen ons na die reactie in
de tweede termijn ons hierover uitspreken.

De voorzitter: Dank u. Helder. Partij van de Arbeid, de heer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel voorzitter. De PvdA heeft vorig jaar ook ingestemd
met deze plannen, want wij zien ook de noodzaak voor de fietsenstalling. Die is gewoon
hard nodig. Maar ik voel tegelijkertijd ook wel heel veel onvrede over inderdaad de
participatie, de mensen die zijn betrokken en ook als ik dan kijk naar het beleidskader
participatie en bij de beoordelingscriteria voor de participatie dan staat er bij minimaal:
het is in grate lijnen duidelijk wat er ruimtelijke en nnaatschappelijke gevolgen van de
initiatieven zijn voor de betrokkenen. Wij roepen als gemeente dat we dit heel goed
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hebben gedaan, maar tegelijkertijd, de mensen waar het om gaat die roepen heel hard
van: we voelen ons niet betrokken. En daar voel ik best nog veel onvrede en ik ben die
raad ingegaan hier een paar jaar geleden heb ik dat besloten dat ik me kandidaat ging
stellen in de hoop dat we tijdens de genneenteraadsvergaderingen juist op dit soort
momenten het verschil kunnen maken voor mensen en dat we echt het debat met elkaar
aangaan, maar ik heb heel erg het idee van: iedereen heeft al zijn standpunt bepaald en
ik hoop dat ik er helemaal naast zit en we wachten even de woordvoering van het
college af, maar die onvrede die blijft bij mu j en ik weet niet zo goed hoe ik het moet
veranderen en hoe ik de vraag moet stellen aan de VVD om te kijken hoe we tot elkaar
kunnen konnen en vragen moet stellen aan het CDA en GroenLinks, dus ik ben
ontzettend zoekende en dat stelt me misschien een beetje teleur en dat vind ik heel erg
jammer. En ik heb tegelijkertijd het idee dat we dit vandaag niet gaan veranderen, dus
wat ik nu wit voorleggen is dat we, althans, vanuit de PvdA wachten wij de woordvoering
van de wethouder af en dan gaan wij onze standpunten bepalen betreft de moties.

De voorzitter: Dank. De heer Struijk bij interruptie.

De heer Struijk: Ja, dank u wel voorzitter. Ik had toch ook een vraagje aan de heer Van
der Spoel. U heeft het idee van: iedereen heeft zijn standpunt al ingenomen, maar
volgens mu j is er een plan wat unanienn door de raad goedgekeurd is. Dan moet er toch
wel een hele bijzondere reden zijn om je daar van af te laten brengen binnen een jaar.
Hoe ziet de heer Van der Spoel dat?

De heer Van der Spoel: Ik ben blij dat u die vraag stelt, want ik hoorde u ook zeggen:
we moeten een betrouwbare overheid zijn. Als wij ergens onze handtekening onder
hebben gezet, dan vindt u dat de juiste weg. Tegelijkertijd heb ik het idee dat het juist
een kracht is van een overheid om ook terug te durven komen op een besluit dat we
hebben gennaakt. Als we nnerken dat er zoveel commotie is, 3500 handtekeningen, het
is niet niks. Probeer zelf maar eens een aantal handtekeningen op te halen, dan weet je
dat het ontzettend veel moeite kost. Dus dat zijn nog wel wat bewoners van ons Dordtse
eiland die hier tegen zijn, die vragen: laten we alstublieft nognnaals een ronde doen door
dat park om te kijken of we bomen kunnen sparen. En vandaar ook onze motie en onze
oproep naar de wethouder van: ga dat alstublieft nognnaals doen. Nu zijn het er 28,
maar ik ben er heilig van overtuigd dat we daar naartoe kunnen groeien als gemeente
en als bewoners.

De heer Struijk: Voorzitter, nnag ik een korte reactie geven?

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Struijk: Ook wij zijn met de mensen wezen praten. Ook wij hebben ons door het
park laten rondleiden en ook wij hebben geluisterd en dat heeft mede geleid tot een
motie die wij mede ingediend hebben met onder andere GroenLinks, CDA en Op Ons
Eiland, dus we hebben wel degelijk geluisterd, alleen het plan fundamenteel veranderen,
ja, dat vonden wij gewoon eigenlijk niet meer verantwoord ook in het kader van
betrouwbaarheid en van afspraken en wat u noennt over die 3500 handtekeningen, dat is
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een imposante aantal, maar betekent dat voor u dat dus de meerderheid van de stad
tegen deze plannen is?

De heer Van der Spoel: Dat vind ik een beetje een flauw vraag, want dan kun je
inderdaad iedere organisatie of iedere groep bewoners die zich ergens tegen verzet kun
je op die manier wegzetten.

De voorzitter: Het zijn er overigens 3540 voor de volledigheid. Was dit de inbreng van
de Partij van de Arbeid? Ja?

De heer Van der Spoel: Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Dan gaan we naar de Partij voor de Dieren.

De heer Kuhlmann: Voorzitter.

De voorzitter: Interruptie, mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja, dank u wel. Ik hoor de heer Van der Spoel spreken over hoe we
elkaar kunnen vinden. Dat is natuurlijk altijd een goede gedachte, een goed streven,
maar cm elkaar te kunnen vinden moet je natuurlijk wel weten waar hij staat. Eigenlijk
heb nog niet goed gehoord waar de PvdA nu staat. Ik weet wel waar u eerder stond.
Eerder heeft u heel duidelijk gezegd, uw partij: het moet eigenlijk wat ambitieuzer.
Eerder heeft u gezegd dat het allemaal er heel goed en mooi uitziet, dat u het allemaal
kunt ondersteunen. Eerder heeft u gezegd dat er een heel uitvoerig inspraakproces heeft
plaatsgevonden. Eerder heeft u gezegd dat u heel positief bent over de plannen toen die
goed werden besproken. Waar staat de PvdA nu?

De heer Van der Spoel: Ik hoor u een heel nnooi rijtje opnoemen en dit vind ik juist ook
wel weer een beetje jammer van het debat zoals die in het verleden wordt gevoerd,
want u gebruikt argumenten zoals een dronkaard een lantaarnpaal gebruikt, niet zozeer
voor verlichting, maar ter ondersteuning van uw eigen argumenten en dat vind ik heel
erg jammer, want zo vinden we elkaar niet. Waar wij nu staan is dat wij als PvdA
zeggen: wij zien echt de noodzaak van dit plan voor de fietsenstalling, alleen wij zien
wel heel veel commotie vanuit de stad dat er zoveel bomen worden gekapt. En onze
enige vraag is eigenlijk: laten we kijken of er een nnogelijkheid bestaat dat het college
en de belangstellenden of de belanghebbenden met elkaar dat park nog ingaan. Laten
we echt nogmaals iedere boom tegen het licht houden: moet die echt verdwijnen of
kunnen we met een kleine aanpassing toch nog bereiken en dat we meer tevredenheid
is? Meer is het niet.

De voorzitter: Dan de heer Van der Meer bij interruptie.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, ik wit sowieso graag de discussie met de Partij van
de Arbeid over het verbeteren van de participate en die discussie willen wij met velen in
deze raad. Verder heb ik daar in nnijn interventie al het nodige van gezegd. Ik heb een
vraag over de motie die de Partij van de Arbeid heeft ingediend, want die impliceert

37



onder meer een verlegging van de calamiteitenroute om het zo maar even te zeggen.
Dat is ook lets wat met de bomenridders, hier al vaker genoennd, besproken is en van
hen hoorde ik dat dat juist tot het kappen van meer bomen leidt dan de huidige
plannen. Heeft u daar een reactie op?

De heer Van der Spoel: Nee, dat weet ik niet.

De heer Van der Meer: Dank u wel.

De voorzitter: Dat is duidelijk. Dank u wel. Dat was ook de termijn van de Partij van de
Arbeid-fractie? We gaan naar de Partij voor de Dieren. De heer Groenewege, gaat uw
gang.

De heer Groenewege: Dank u wel. Laat ik positief beginnen. Een aantal elementen van
het plan is hartstikke mooi zoals de heer Van der Meer van GroenLinks al aangaf. Meer
stinzen planten, ecologisch maaibeheer, bloeiende en vruchtdragende bomen. Ik ben blij
dat daar bij het ontwerp aandacht voor is geweest en ook de noodzaak van een
opknapbeurt van het Weizigtpark is evident. Dat was het glaasje zoet. Nu de ennmer
zuur. Ter herinnering, Dordrecht is een wereld bomenstad en ik snap ook in een wereld
bomenstad moeten af en toe bomen worden gekapt, maar bomen kappen die ook
verplant kunnen worden, dat is wel heel raar in een wereld bomenstad en het is ook heel
raar anno 2022, midden in een klimaatcrisis, midden in een biodiversiteitscrisis om op
die nnanier met bomen om te gaan. Vandaar mijn motie om zoveel mogelijk
verplantbare bomen ook daadwerkelijk te verplanten. Ik hoop dat het college daartoe
bereid is. Verder nog een vraag over bomen. De heer Kuhlmann van de VVD zei: twintig
bomen worden door het college gered en dat is al min of meer toegezegd. Klopt dat?
Vraag ik aan het college. Of gaat het college nog verder? Gaat het college kleine
aanpassingen doen aan het plan waardoor 29 bomen kunnen worden gered? Hopelijk is
hier geen motie vanuit de raad voor nodig. Een ander leermoment vanuit het
Weizigtpark is hoe de participatie verlopen is. Het is wat mij betreft de taak van de
genneente om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van wat er speelt in hun
buurt om inspraak en de lokale dennocratie te bevorderen. Ik denk dat dat hier niet goed
is gegaan. In ieder geval de ruim 3500 mensen die de petitie hebben ondertekend zijn
pas achter de plannen gekomen toen er een bord bij het park werd geplaatst in nnei dit
jaar, terwijI het planvornnings- en besluitvornningstraject van 2015 tot 2021 gelopen
heeft. Ze waren dus helaas te laat. Als Partij voor de Dieren willen we ook vooruit
kijken. Het voorkomen van een Weizigtpark de tweede, lessen trekken uit het verloop
uit de afgelopen jaren. Volgens mu j zijn informatieborden op locatie daarbij een
onmisbaar comnnunicatienniddel. Die borden bereiken ook mensen die niet op sociale
media zitten, mensen die niet iedere week de bekendmaking in de Dordt Centraal
doorspitten. Die mensen bestaande ook. Mensen die een nee-neesticker hebben en die
de bekendmakingen niet eens ontvangen. Vandaar mijn motie voor informatieborden op
locatie bij alle herinrichtingen. Ik wil ook kort ingaan op wat moties van andere partijen,
op twee specifiek. Allereerste de GroenLinks motie. De GroenLinks motie is een stap in
de goede richting. Nou ja, een stapje in de goede richting, een kleine schuifel in de
goede richting. Nou ja, GroenLinks leunt een beetje in de goede richting. Nou ja,
eigenlijk blaast GroenLinks een beetje in de goede richting. En het CDA en de
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ChristenUnie-SGP die zien dat en die denken: oh, gelukkig, daar wordt niet te hard
geblazen en die gaan er dan zo naast staan en sannen blazen ze dan zo een beetje zacht
juist een beetje vroom in de goede richting. Nou ja, u snapt het wel. Wat een ontzettend
slappe hap, deze GroenLinks motie. Is dit GroenLinks? Moet deze stad het met deze
GroenLinks doen? Mijn hemel. GroenLinks dat nneegaat in het argument dat bomen en
struiken slecht zijn voor de veiligheid. Ik geloof er niet in dat als je maar genoeg bomen
en struiken weghaalt u de veiligheid bevordert. En om die redenen kunnen wij niet
meestemmen met de motie van GroenLinks. Dan de SP.

De heer Van der Meer: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, de heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ik ga niet in op alle kwalificaties van onze partij, maar wel even
de vraag waar u uit afleidt dat GroenLinks meegaat in het argument dat minder struiken
tot meer veiligheid leidt, want dat is niet het geval.

De heer Groenewege: Uit de tweede overweging van de motie van GroenLinks. Ik
vervolg nnijn betoog. Dan de SP motie. Met vrijwel alles kunnen we instemmen, alleen
de motie bomen weghalen die zichtlijnen blokkeren, daarvan vragen we ons af: volgens
mij is tijdens de werkbespreking gezegd: er worden geen bomen gekapt die zichtlijnen
blokkeren, dus hoeveel bomen bespaart deze motie? Misschien kan de wethouder
daarop ingaan. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Daarmee hebben we de termijn van de Partij voor de Dieren
gehad. Dan ga ik naar DENK. De heer Safranti, gaat uw gang.

De heer Safranti: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, allereerst wit ik de alerte burgers
bedanken voor hun betrokkenheid en dat zij ons op het laatste moment nog wakker
hebben kunnen schudden. Blijkbaar hebben wij met zijn alien zitten slapen. Nu het nog
kan of, sorry, kunnen, kunnen we hier en daar nog sturing ingeven. Wel vinden we het
jammer dat niet iedere directe betrokkene mee is genomen in het gehele proces. Wij
hebben van directe omwonenden gehoord dat zij niet of nauwelijks op de hoogte waren
van de ontwikkelingen en dit doet de burger pijn. Voorzitter, er ligt een
toekomstbestendig plan voor ons dat onze stad weer levendigheid en toekonnst biedt.
Echter hebben wij een aantal vragen rondom de kap van de bomen. Is er goed gekeken
en onderzocht naar alternatieven onn zo de bomen te behouden? Te denken aan anders
leggen van bochten, verplaatsen van sportmogelijkheden, in plaats van bomen kappen
verplantbare bomen niet te kappen maar verplanten naar een andere plaats in het park
of elders in de stad, de huidige route behouden voor hulpdiensten, de loop- en
fietsroutes waar nodig van zes meter naar 4,5 meter? Zes meter is namelijk niet heilig
volgens de fietsersbond en kan en mag zelfs naar 4,5 meter. Tevens hebben we
vraagtekens bij de looproutes en afwatering. Wij zijn van mening dat de gemengde loop-
en fietsroutes juist gevaar oplevert voor loslopende kinderen die de kinderboerderij bij
de speelplaats bezoeken. Daarbij zien we dat de elektrische scooters, fietsen geruisloos
en sneller zijn dan de nornnale scooters en fietsen. De huidige scheiding is een goed
alternatief en biedt nneer duidelijkheid. Wat betreft de afwatering wil ik meegeven dat er
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gehoor gegeven moet worden aan aandachtspunten van de bomenridders. Tot slot
hebben wij een aantal aanbevelingen richting het college die de sociale veiligheid
verbetert in het park, te denken aan een meer duurzanne verlichting en richtingsborden
binnen het park naar de omliggende wijken. Voorzitter, wat betreft de moties, we
kunnen ze in beginsel steunen. Echter wachten we eerst de reactie af van het college.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar Gewoon Dordt, mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Naarmate de leeftijd vordert, vorderen de hulpmiddelen zeg maar.
Dank voorzitter. We kunnen vrij kort zijn. Vorig jaar hebben we als de raad unaniem
ingestemd met het plan. Niemand in het vorige of huidige college is er naar mijn mening
op uit om een park te slopen, dus in die zin wordt naar eer en geweten gehandeld en wij
hebben er ook alle vertrouwen in dat het college goed geluisterd heeft naar wat er
vorige week, maar ook in de weken daarvoor allemaal is gewisseld en de heer Struijk
heeft al een aantal dingen genoemd waarvan het college heeft aangegeven dat ze daar
rekening mee kunnen of zullen houden, dus wij zijn vooral erg nieuwsgierig op dit punt
waar het college zo meteen mee komt en als ze komen met hetgeen waarvan wij
vermoeden dat ze komen, dan zullen wij geen enkele motie steunen. Dank.

De voorzitter: Dank. Dat was Gewoon Dordt. Dan gaan we naar Op Ons Eiland. De heer
Gundogdu.

De heer Gundogdu: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, beperk de kap door paden en
andere ingrepen aan te passen aan bestaand groen. Laat niet een tekentafelontwerp
heilig zijn. Natuur inclusief bouwen is tegenwoordig de norm. Leg paden onn bomen waar
het kan. Versnnal ze plaatselijk. Leg boonnwortelvriendelijke paden aan zodat bomen die
relatief dicht langs een pad staan niet per se weg hoeven. Er zijn vele nnogelijkheden. De
huidige rotonde wordt vergroot. Waarom is dit nodig? Voor deze aanpassing sneuvelen
zes bomen. Dezelfde vraag voor een enorm open plein voor de fietsenstalling op de plek
waar nu veel bomen staan. Waarom? Plant hier juist wat bomen bij zodanig dat de
ingang ook vriendelijker wordt.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Struijk.

De heer Struijk: Ik wil aan de heer Gundogdu vragen of hij de plannen wel bekeken
heeft, want dat volkomen open plein is mij niet bekend.

De heer Gundogdu: Voorzitter, mag ik daar straks op antwoorden? Ik wil even mijn
verhaal afmaken.

De voorzitter: Als de heer Struijk dat goed vindt.

De heer Struijk: Dat vind ik goed, hoor.

De voorzitter: Mooi. Dat dacht ik al.

De heer Gundogdu: Dank u wel. Schuin aflopende oevers is ook zo een ontwerpaspect
dat bomen kost. Leuk, maar waarom niet schuin waar het kan en recht als een boom
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dicht op een oever staat zodat hij gespaard kan blijven? Op de hoek Krispijnseweg
Mauritsweg verdwijnt de ingang en wordt de sloot doorgetrokken. Via een duiker is daar
al een waterverbinding, dus waarom is dit nodig? Het gaat om een klein stukje extra
sloot, maar kost wel vijf bomen. Dichtnnaken van deze ingang en vervangen door een
voetgangersbrug nabij een hoek van keuze, maar u kunt ook kiezen voor dichtnnaken
met beplanting. Een van de drogredenen voor de kap is dat sommige bomen te dicht op
elkaar zouden staan. Kap er een zodat de andere meer ruimte krijgt is de gedachte. De
wortelstelsels van bomen die dicht bij elkaar staan werken intensief met elkaar samen.
Als je de ene kapt is het risico groot dat de ander ook na twee jaar sterft vanwege
schinnmels in de grond wist een bewoner en tevens bioloog ons te vertellen. Maar ook
boven de grond werken bomen sannen. Kap je de een dan krijgt de ander ineens te
maken met zon en ook wind waar deze niet op is aangepast. Laat de natuur toch een
beetje zijn gang gaan. Waaronn nou een Phoenixpark met alleen maar voor het oog de
perfecte boom? Voorzitter, dit zijn overigens niet mijn eigen woorden. Ik heb een stukje
voorgelezen uit de argumentatie voor aanpassen herinrichtingsplan Weizigtpark
geschreven door de bewonersactiegroep Natuurlijk Weizigt. Ik heb dat bewust even
voorgelezen, voorzitter, want ik wilde hen ook een podium geven hier in deze raad om
hun zegje te doen. Dat hebben ze vorige week gedaan, in die beperkte vijf minuten tijd
inspreekmogelijkheid zijn niet al deze argunnenten over tafel gekomen. Voorzitter, wij
hebben inderdaad vorig jaar een klap gegeven op de plannen zoals we die ook vandaag
hebben besproken. Waar ik ten stelligste bestrijd is dat we inhoudelijk met elkaar de
discussie hebben gevoerd over de her inrichting van het Weizigtpark. Ze zijn er vandaag
niet, maar ik ga ze toch even noemen. Mevrouw Klein-Hendriks, mijnheer Oostenrijk,
mijnheer Van der Meer is erbij. Ik beschouw deze raadsleden, voormalige raadsleden als
echte bomenridders. Als zij, ervan uitgaande dat ik heb zitten slapen, als zij dat ook
hebben gedaan, of mijn mening is dat ze vanuit hun eigen partij zijn teruggefloten om
dit plan te bespreken, dan vind ik dat nannelijk een kwalijke zaak.

De heer Boersma: Voorzitter.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Boersma, ChristenUnie SGP.

De heer Boersma: Het is goed om terug te kijken. Ik heb er alleen wat moeite mee dat
hier voormalige raadsleden met naam en toenaam genoemd terwijI die zich niet kunnen
verweren, dus ik stel voor dat we elkaar onderling aanspreken over hoe het gegaan is in
het verleden en hoe het nu gaat en dat we niet al te veel terugkijken en individuen
benoemen die hier niet bij zitten.

De voorzitter: Dank. Ik deel uw nnening zeer en ik ben blij dat deze correctie vanuit de
raad zelf plaatsvindt. De heer Gundogdu, gaat uw gang.

De heer Gundogdu: Voorzitter, ik probeer alleen maar mijn argumentatie op te bouwen,
dus ik moest deze namen even genoemd hebben. Excuses.

De voorzitter: Ja, maar dat doen we dus vanaf nu niet meer, want het gaat over mensen
die hier niet meer het woord kunnen voeren.
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De heer aindogdu: Ja, weet ik. Daar ben ik mij heel erg van bewust.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter.

De voorzitter: Dan is er nog een interruptie van de heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: la, voorzitter, even los van de nannen, ik was de vorige periode
fractievoorzitter van het CDA en ik kan u verzekeren dat we daar niemand terugfluiten.
De heer Oostenrijk laat zich al helemaal niet terugfluiten en hij heeft zojuist om drie uur
nog een tweet doen uitzenden heb ik gezien waarin hij nog steeds beaamt dat het een
prachtig plan is, even los van welke waarde dat heeft.

De voorzitter: Ook die tweet is geen onderdeel van de beraadslagingen, maar ik snap
uw punt. Dank u wel. Dan de heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Voorzitter, wat de heer Gundogdu zegt klopt echt voor geen meter.
Het is wel degelijk aan de orde geweest in 2019. Toen hebben al die mensen die hij
zojuist noemde heel positief gereageerd op de plannen en diezelfde mensen hebben
afgezien van de heer Oostenrijk, maar al die anderen, trouwens ook inclusief iedereen
die er toen zat heeft instemmend gezegd: dit moet als hannerstuk naar de raad, dus wat
hij nu stelt is echt complete onzin.

De voorzitter: Dat mag, maar het is ook goed dat er correcties plaatsvinden. De heer
Gundogdu, wilt u daar nog op reageren?

De heer Gundogdu: Jazeker.

De heer Stam: Voorzitter, nog een kleine toevoeging. Of u fan bent of niet van mijnheer
Oostenrijk, maar mijnheer Oostenrijk is nu onafhankelijk, geen lid meer van het CDA en
niet in de raad zittende. De gemeente Dordrecht heeft nog een uur geleden een prachtig
stukje op Twitter geplaatst over de foto's en de heer Oostenrijk reageert erop: prachtig
plan, gericht op de toekomst.

De voorzitter: Ja, maar we gaan hier echt niet een oud raadslid citeren wat hij aan het
twitteren is. Laten we daarmee ophouden. We zijn in de raadsvergadering. Er is nog een
interruptie van de heer Struijk zag ik. Gaat uw gang.

De heer Struijk: Ja, voorzitter, ik kan het niet laten. Er is ook van onze partij

De voorzitter: Mag ik stilte in de zaal? Ik kan de heer Struijk gewoon niet verstaan. Dat
geldt dus voor iedereen. Stilte in de zaal. Het woord is aan de heer Struijk.

De heer Struijk: Er is ook van onze partij een naam over tafel gegaan van een oud
fractiegenoot en degene die haar gekend hebben weten ook dat zij zich ook niet terug
laat fluiten. Laat de andere daar ook van overtuigd zijn.

De voorzitter: Goed, dank u wel. Laten we verdergaan. Mijnheer Gundogdu, wilt u zich
beperken tot de inhoud van de moties en u daarover uitlaten?
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De heer Gundoqdu: Inderdaad. En even refereren de op wat nnijnheer Kuhlmann zegt,
zijn voorman zou zeggen: ik heb geen actief geheugen of herinnering, dus dat we dit
viernnaal hebben besproken dat bestrijd ik ten zeerste. Maar ik ga verder, voorzitter.

De voorzitter: Oke. Oke mensen, we gaan hier nu over ophouden.

De heer Gundogdu: Voorzitter, ik ga nog even verder met mijn verhaal. Voorzitter, we
hebben het over participatie. We weten, en dat heeft u ook mee kunnen maken tijdens
de installatie van het nieuwe college, dat wij hebben gezegd van Op Ons Eiland: we
leggen de at bij alle voorstellen langs participatie. Nu kunt u zeg maar gebruik maken
van 3500 stemnnen of nnensen die een mening hebben gegeven over de herinrichting
van dit park. Wij vanuit de raad hebben daar een klap op gegeven vorig jaar, maar wat
is de lering die het huidige college uit deze stemmen trekt en wat nemen zij mee voor
het vervolg als het gaat om dit soort ingrijpende plannen? Daar ben ik persoonlijk naar
benieuwd. En voorzitter, wij hebben met alle moties die enige effect hebben, kunnen
hebben op de herinrichting, aanpassingen, verbeteren van de plannen hebben wij of
mee ingestemd of gaan we mee instennnnen of hebben we mede ingediend. Dit even
voor zover.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ik laat het maar even dat er op 14 mei 2019 uitgebreid bijna een
uur lang over is gesproken, maar waar ik vooral benieuwd naar ben, want ik hoor hem
spreken dat hij insprekers heeft gehoord, heeft hij ook het reizigersoverleg Dordrecht
gehoord? Heeft de heer Gundogdu ook de fietsersbond gehoord die juist onderstrepen
dat er belangrijke paden moeten komen, dat de plannen moeten worden uitgevoerd?

De voorzitter: Ik ben wel benieuwd als u een uur bespreking uitgebreid vindt wat u van
deze bespreking begint te vinden. De heer GOndogdu.

De heer Gundogdu: Voorzitter, natuurlijk, wij hebben vorige week hebben we een hele
uitvoerige sessie gehad. De fietsersbond heeft de mening van de paden en kunnen
minder meter en minder breed zijn. Het reizigersoverleg waarvan de vraag was van wie
zij vertegenwoordigen en die had het verhaal van: we vinden de plannen heel goed, dus
ja, wat voor conclusie zou je daaruit moeten trekken? Ik trek llever mijn eigen conclusie
op basis van datgene wat de bewoners hebben aangegeven naar onze eigen inzichten.

De heer Kuhlmann: Laat ik daar dan dit over zeggen dat ik het heel jammer vind dat de
heer Gundogdu wel ervoor kiest om naar een ene groep inwoners te luisteren, maar
kennelijk opzij schuift wat een andere groep inwoners zegt.

De voorzitter: Dank. Volgens mu j hebben we daarmee de termijn van Op Ons Eiland
gehad.

De heer Struijk: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Struijk.
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De heer Struijk: U weet misschien dat ik een vraag gesteld heb aan de heer Gundogdu.
Misschien heeft u het antwoord gehoord. Ik heb het niet gehoord, dus ik verzoek er nog
om, en ik heb aanvullend gelijk ook nog een andere vraag in een moeite door. De heer
Gundogdu heeft een bioloog geraadpleegd over als twee bomen te dicht bij elkaar staan
dan moet je vooral niet weghalen want dan gaat die ander ook dood. Vorige week in de
connmissie is ons door de bomenridders verzekerd dat in sommige gevallen het juist
absoluut wel noodzakelijk is dat een van de twee bomen weggehaald wordt en dat zijn
volgens mij ook geen amateurs, dus ik wacht nog op het antwoord over het open
geasfalteerde plein dat volgens mij niet open is en het antwoord op de tweede vraag.
Dank u voorzitter.

De heer Gundogdu: Voorzitter, om met de tweede vraag te beginnen, en dat is het
mooie van dit proces, je hoort zoveel tegenstellingen. Waarom maakt u niet gebruik van
de gelegenheid om dan die twee tegenstellingen tegen elkaar op te wegen zodat we
neutraal als raadslid een oordeel kunnen vellen? De bomenridders zegt wat, de bioloog
zegt wat en waarom maken we daar geen gebruik van? Dat is mijn wedervraag,
tegenvraag. De eerste vraag over de herinrichting van het plein, kijk, wij zijn voor een
nnooie fietsenstalling. Dat moge helder zijn. Alleen de manier waarop zeg maar dat nu is
ingericht waarbij dus een heel open terrein wordt gecreeerd, is dat Oberhaupt nodig ten
koste van al die bomen die daar tegen de vlakte moeten gaan? Dat is een terechte vraag
en opmerking die wij maken.

De voorzitter: De heer Struijk.

De heer Struijk: Voorzitter, om met die eerste te beginnen, de bomenridders die is door
ons gehoord. De bioloog waar u het over heeft is niet in ons midden geweest, dus dat is
een gemiste kans. Het andere, ik heb nog steeds niet het antwoord. Heeft u de plannen
wel goed bekeken? Want ik zie nergens een groot open plein.

De heer Gundogdu: Voorzitter, dat staat in de bijlage. Als u goed kijkt ziet u dat.

De voorzitter: Oke. Ik constateer dat dit gesprek in ieder geval niet echt een motie raakt
die voorligt, dus ik stel voor dat we daar dan mee stoppen. Ik zou het woord willen
geven aan de heer Portier van de SP voor zijn inbreng.

De heer Portier: Voorzitter, ik wil even beginnen met een kleine jeugdherinnering van
toen ik net politiek actief werd. In 1980 waren krakers, opstandige bewoners van
Amsterdam die wat barricades hadden opgeworpen om ontruiming te voorkomen en
voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog zette toen het sociaaldemocratische
gemeentebestuur tanks in omgebouwd tot bulldozers om die uit de weg te ruimen en
voordat dat gebeurde werden vanuit helikopters pamfletten over de nnensen uitgestrooid
met een uitdrukking die mij is bijgebleven: de colonne eenmaal in beweging kan niet
nneer gestopt worden. En dat is ook de houding die ik nu een beetje voel vanuit het
college en de coalitiepartijen die haar ondersteunen. Ze hebben nu eenmaal deze
plannen gemaakt, hebben het besluit genomen, einde van het nadenken, zijn er een
heleboel bewoners die nu in actie komen die zich niet gehoord voelen, jammer dan, de
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plannen zijn vastgesteld, we gaan gewoon door en door en er is niets dat ons nog kan
stop pen.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ik vind het echt een foute weergave van mijn
inbreng. Ik heb aangegeven dat we hebben geluisterd naar de inspraak, dat we opnieuw
een afweging hebben gemaakt en waar een conclusie voor is, dus dat is echt een heel
ander proces als dat u nu vertelt.

De heer Portier: Het interessante is dat u een beetje op twee gedachten hinkt. Aan de
ene kant zegt u van: we hebben er allemaal mee ingestemd, het was unaniem, het kan
niet meer aangepast worden. We hebben ons gecomnnitteerd, zoals de heer Kuhlmann
zei.

De heer Kuhlmann: Voorzitter.

De heer Portier: En aan de andere kant beseft u

De heer Kuhlmann: Voorzitter, dat heb ik niet gezegd. U moet mu j niet citeren in dingen
die ik niet gezegd heb.

De heer Portier: Nu heb ik u niet geciteerd, dus dat is sowieso al geen

De heer Kuhlmann: Zelfs niet geparafeerd, voorzitter.

De heer Portier: Echter, het gaat erom dat er gewoon gezegd wordt van: deze plannen
liggen er nu eennnaal, wij moeten hierop door en ze kunnen niet aangepast worden
behalve in details. Dat is het proces waar ik op in wil gaan, ondanks de duizenden
mensen die in beweging zijn gekonnen om tegen deze plannen zoals ze op deze manier
vorm gekregen hebben te protesteren.

De voorzitter: Oke. Gaat u verder met uw betoog. Ik zou willen toevoegen dat eenieder
gaat over zijn eigen woorden. Kijk uit met het parafraseren van anderen, maar het gaat
over uw eigen woorden, dus ik zou zeggen: gaat verder met uw betoog en voor degenen
die dat niet kunnen verdragen, het duurt maar vier minuten en drie seconden als je niet
Interrumpeert.

De heer Portier: Goed, maar dan even over is het nou echt heel nnoeilijk of onmogelijk of
ongezien om terug te komen op eerdere besluiten? We hebben natuurlijk als raad zijn
we teruggekomen op ideeen om ‘...' bouwen of het Belthure Park om daar een golfbaan
met villa's te gaan doen. Ook het college is zelf van besluit teruggekonnen, denk aan het
absurde idee om de nnuur van een museum af te breken voor een zogenaamd
kunstproject. Maar daarbij komt nog: we hoeven helemaal niet op het besluit terug te
komen als de raad, want wat hebben als raad vorig jaar besloten? We hebben besloten
dat er een krediet nnoet komen voor het verbouwen voor fietsenstalling en voor
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verbetering van het park, dus dat is het besluit dat genomen is. Bij dat besluit zat een
bijlage waarin plannen stonden zoals die nu op veel tegenstand stuiten. Die plannen,
daarover is inhoudelijk niet of te weinig, laat ik het daar even ophouden, besproken in
ieder geval in de raad. Ik heb zelf gezegd van: ik had ook beter op moeten letten, beter
moeten kijken naar de inhoud van dat plan. Ook daar mijn mea culpa, maar er zijn nu
duizenden bewoners die wel goed hebben gekeken naar de plannen en die zeggen: dit is
niet wat wij willen. En dan hebben we het over de gebruikers en de liefhebbers van het
park. En is het nou zo nnoeilijk om te kijken van wat wij nog kunnen doen om met die
mensen in discussie te gaan en om de plannen aan te passen? Bedenk wel, het college
heeft gezegd: het is een uitgebreid participatieproces geweest, maar laten we wel
wezen, er is een werkgroep geweest, een bijeenkomst met dertig genodigden die er over
gesproken heeft en daarna gevolgd door een bijeenkomst van vijftien mensen. Zoveel
mensen hebben er aan het participatieproces niet deelgenomen.

De voorzitter: Bij interruptie de heer Safranti.

De heer Safranti: Ik wilde eigenlijk de vraag die ik net aan mijnheer Struijk heb gesteld
ook aan mijnheer Portier stellen. Hebben wij nu tijd? Waar gaat het over? Want aan de
ene kant hoor ik dat we geen tijd hebben. Aan de andere kant geef ruimte, geef tijd,
laten we de kansen pakken, dus dat wil ik even duidelijk hebben.

De voorzitter: Misschien meer een vraag aan het college.

De heer Portier: Het is nneer een vraag aan het college. Ik wou er nog op terugkomen,
maar nu alvast bij deze, dan de gaat het van mijn interruptietijd af, het enige waar
mogelijkerwijs tijd op zou drukken, en daar kun je vol over discussieren, is over het hele
plan van de fietsenstalling. Alle andere zaken zit naar mijn idee geen tijdsdruk op als je
er geen tijdsdruk op wil zetten. Dat is echt een kwestie van wil, of je bereid bent om
met bewoners en gebruikers van het park nog in discussie te gaan.

De voorzitter: U gaat verder met uw betoog.

De heer Portier: Goed, wat ik het bijzondere vind is dat bewoners zeg maar zelf in
beweging zijn gekomen op korte termijn ondanks dat toch eigenlijk veel gedaan werd te
verbergen wat er ging gebeuren. Als je gaat kijken naar de kapindicatie op de bomen in
het hele park, dan zijn die op zo een manier aangebracht dat ze zo min mogelijk
opvallen. Niet aan de kant van de paden, dichtbij de grond en op somnnige plekken heb
ik gezien zelfs wat struikjes gezien. Is dat nou een manier om mensen erop te wijzen
wat er wat gaat gebeuren met mogelijke kap van bomen? Wat dat betreft hulde voor het
initiatief van de Partij voor de Dieren om ook dat aan te passen. Voorzitter, het college
is in de zomer stug doorgegaan met het voorbereiden van de aanbesteding terwijI best
pas op de plaats gemaakt had kunnen worden met het delen van het plan. Dus de vraag
is: is het college bereid om alsnog het gesprek aan te gaan met de bewoners, het
gesprek dat in het voortraject heeft ontbroken? Ik moet mezelf wat inkorten. Even over
het argument van de veiligheid. Ik heb al aangegeven: als je de veiligheid zo belangrijk
vindt en je vindt een breed en goed verlicht pad zo belangrijk, doe dan de kortst
mogelijke weg van Mauritsweg naar de achterkant van het station en niet dwars door
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het hele park heen met een heel breed pad. Voorzitter, iedereen wil een uitgebreide
fietsenstalling. De vraag is van: hoe geef je die vorm en kan die zodanig vorm krijgen
dat het niet ten koste hoeft te gaan van het park?

De heer Kuhlmann: Voorzitter.

De voorzitter: Gaat uw gang. Ter interruptie.

De heer Kuhlmann: Voorzitter, er moet mij toch wat van het hart. Het zal u niet
verbazen, de VVD en SP zijn natuurlijk vaak elkaars tegenpolen, maar ik ken de heer
Portier wel als iemand van zijn woord, een man van principes. Ik zei net al dat ik
teleurgesteld was dat hij vier keer de gelegenheid heeft gehad om zich uit te spreken
over het plan, daar bewust voor kiest om dat niet te doen en nu dan met allerlei punten
komt. Dat is wat betreft het proces. Voor wat betreft de inhoud ik erg teleurgesteld ben
in de opstelling van de heer Portier is dat ik dacht dat hij ook wel gevoel had en
interesse in de belevenissen wat de mensen overkomt die te nnaken hebben met
straatintinnidatie. Het is een tijdje terug in onze raad aan de orde geweest en ik had het
idee dat het toen toch wel overeenstemming was dat je waar dat mogelijk is oak wat
nnoet doen aan preventieve maatregelen, zorgen dat locaties veilig zijn. Nu is het
Weizigtpark een berucht onveilige plek. Dat wordt door veel mensen zo ervaren, oak
door de slachtoffers van straatintinnidatie waar u en ik toen mee hebben gesproken, of
de heer Portier en ik mee hebben gesproken. Daaronn valt het me zo ongelofelijk van
hem tegen dat hij niet de urgentie ziet om snel wat te doen aan de veiligheid in het
park, juist met deze preventieve maatregelen.

De voorzitter: De heer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, een park dat je verandert in een grasveld met bomen
erin is inderdaad natuurlijk heel overzichtelijk. Uiteraard hecht ik oak veel belang aan
veiligheid, maar daaronn zeg ik: waarom dan een brede weg dwars door het hele park
heen terwijI je een veel kortere route kan nnaken vanaf de Mauritsweg die nu al door de
meeste mensen of door heel veel mensen gebruikt wordt? Dan heb je maar een heel
kort stukje door dat park. Als je helemaal niet door park wil kun je oak nog over de
markante weg gaan wat met een beetje fiets hooguit een minuut om is en wat dan
eigenlijk alleen maar sowieso speelt in de avond terwijI de bulk van de mensen in de
spits naar het station gaat. Ja, veiligheid vind ik oak belangrijk.

De heer Kuhlmann: Voorzitter.

De heer Portier: om het park veilig te maken is voor mijn idee de verkeerde weg.

De heer Kuhlmann: Voorzitter.

De voorzitter: Korte vervolgvraag van de heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ik vind het echt heel jammer dat in de eerste plaats de heer Portier
zo voorbij gaat aan alle incidenten die plaatsvinden in het park, aanrandingen,
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bedreigingen, wapens, drugshandel, vuurwapens, ik kan nog wel even doorgaan. En in
de tweede plaats tegen mensen zeggen: ga maar enorme omwegen maken, dat is een
hele gekke. En in de laatste plaats, de spits die is er niet als het donker is. Ik weet niet
of de heer Portier door heeft dat in de winter om vijf uur is het al donker. Echt belangrijk
dat het ook dan gewoon een prettig park is voor at de reizigers die er gebruik van
maken.

De voorzitter: Oke, dank. Ik schat in dat u op dit punt niet helemaal tot honderd procent
overeenstennnning komt, de heer Kuhlmann.

De heer Portier: Dat bestrijd ik ten felste dat ik geen aandacht zou hebben voor de
veiligheid. Vandaar ook mijn voorstellen op dit gebied.

De voorzitter: Mijnheer Portier, u heeft nog een half minuutje voor uw betoog. Maakt u
het af alstublieft.

De heer Portier: Ik denk dat het onverkort doorzetten van het plan een ernstige
aantasting betekent voor de biodiversiteit. Uniek monumentale bomen gaan verloren,
bomen die een belangrijke rol spelen als leefgebied voor dieren, die bijdragen aan CO2-
opslag, die bijdragen aan wateropslag en ik vind het onbegrijpelijk dat een college dat
claimt aandacht te willen besteden aan natuur en natuur te willen verbeteren hier
onverkort mee door wil gaan. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Precies ook de klok. Dan gaan we naar de heer Van Leeuwen
van de PVV.

De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel voorzitter. Nou, op zich zijn er natuurlijk hele
goede kanten aan het voorstel zoals we daarover in het verleden hebben gestennd. Laat
daar geen onduidelijkheid voor bestaan voor de PVV. De veiligheid wordt op zich
verbeterd. Maar inhoudelijk zijn er ook een aantal discussiepunten als het gaat om de
herinrichting van het Weizigtpark. Denk bijvoorbeeld maar aan het at dan niet breder
maken van de paden of het at dan niet onnodig kappen van bomen. Hoe staat nou de
PVV erin? De meeste mensen kennen ons op zich niet als een groene partij, maar de
PVV vindt wel dat parken noodzakelijk zijn in onze stad en dat ze daarom in stand
moeten worden gehouden. Ze vervullen een functie als het gaat om de leefbaarheid in
de stad en geeft de inwoners een rustpunt in hun vaak drukke leven. Je komt op die
manier meer tot jezelf en je kan het dagelijks leven wat beter aan. Juist in deze tijd is
de aanwezigheid van parken en bossen, maar die hebben we hier niet, essentieel. Een
inwoner zei het heel terecht tijdens de commissievergadering vorige week: het
Weizigtpark geeft altijd de indruk als je er bent dat je op een speciale plek zit, waar je
ook zit in het park. De locatie is ingedeeld in delen waardoor je altijd rustig zit ondanks
veel bezoekers soms. Wij zijn dus eigenlijk wel bang dat het karakter van het park
drastisch wordt aangetast door de plannen. Nog belangrijker is dat er meer dan 3500
mensen zijn die de petitie hebben ondertekend waarin ze vragen om wijzigingen in de
plannen. Dat zijn heel veel mensen. De PVV vindt dat het college zeg maar, dat het
participatietraject nog niet is afgerond voor het college en dat ze alsnog met inwoners
wat meer moeten spreken. Ik bedoel er niet mee dat er eindeloos gesproken wordt,
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maar wel dat er nog een of twee gesprekken zullen gaan volgen. De inwoners vinden dat
namelijk en alleen al daarom vinden wij dat er nog gesprekken moeten volgen. De
opnnerkingen over wij hebben zitten slapen vind ik wat minder relevant. Wellicht wel,
wellicht niet, maar als je slaapt dan moet je wakker worden, want anders konn je in een
nachtmerrie terecht. Wij als gemeenteraad kunnen een oordeel over vellen over de
gesprekken waarvan verslag moet worden gemaakt. Wij moeten niet vergeten, college
en raad, dat wij voor inwoners zijn. De lokale overheid is er voor de bevolking.
Nognnaals, het is daarom van essentieel belang dat er nog gesprekken komen. En we
kunnen als raad hevig discussieren over het verleden en wat we wel of niet gezegd
hebben, over inhoudelijke twistpunten, maar geef eerst maar de inwoners ruim baan.
Dan over de moties. Zoals gezegd gaat het de PVV erom dat het gesprek loskomt.
Samen met Forum voor Democratie en Op Ons Eiland hebben wij hierover een motie
ingediend. Samen met de Partij voor de Dieren en Op Ons Eiland hebben wij een motie
ingediend over het hoe het college beter kan communiceren in de toekonnst. De ene
gaat over nu en de ander gaat over de toekomst. Dan over de andere nnoties. De motie
van de SP willen we graag de wethouder over horen. Er zitten wat positieve dingen in,
maar we willen toch de mening van de wethouder hierover weten. De motie GroenLinks,
CDA, ChristenUnie-SGP die vinden wij te vrijblijvend en die gaan uit van te kleine
aanpassingen en de motie van Partij voor de Dieren van de SP over verplanten van
bomen zeg maar die steunen wij. Dat was het. Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij tot slot naar Forum voor Democratie, mevrouw
Pichel.

Mevrouw Pichel Dank u wel voorzitter. Forum voor Democratie kan zich ook vinden in de
woorden die de heer Van der Spoel heeft geuit eerder. Wat zou het vergen dat we
samenkomen? Een jaar geleden is er een unaniem besluit gekomen voor de herinrichting
van het Weizigtpark. Een jaar later komen de bewoners in opstand. Verschillende
partijen vinden daar wat van. Daardoor is het net alsof het huidige college en wellicht
een partij die voor de plannen staat lijnrecht tegenover deze inwoners staan. Voor zover
ik het kan beoordelen is dat niet zo. Ik denk niet dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan.
Ik denk ook niet dat de plannen verkeerd zijn en dat we ze zo tegenover elkaar moeten
zetten, dus hoe kunnen we inderdaad samen komen? Vandaar ook onze motie om te
vragen om nog in gesprek te gaan. Als daar geen tijd meer voor is dan vragen wij ons
inderdaad af: waarom is daar geen tijd meer voor? Als er bereidheid is om met mensen
nog een keer in gesprek te gaan dan horen we dat graag. Als dat niet zo is, als die
mogelijkheid niet bestaat dan kijken we graag naar de motie die is ingediend door
GroenLinks, CDA en SGP-ChristenUnie en dan vragen we aan de wethouder om na te
gaan of dit voldoende is voor de inwoners. Want nognnaals, het allerbelangrijkste is dat
we samenkomen en dat we niet tegenover elkaar staan, maar dat we gaan kijken wat
het beste is voor de stad, voor Dordrecht, voor de inwoners, voor het park. Dus met
betrekking tot de nnoties, het is duidelijk dat wij een motie hebben ingediend. Ik hoor
graag of daar inderdaad draagvlak voor is. Zo niet dus heel graag bevestiging dat de
punten als we kijken wat die nnogelijke wijzigingen zijn, volgens mu j zijn we daar ook
allemaal wel redelijk over eens. We kunnen het over details hebben, we kunnen het over
het aantal bomen hebben, we kunnen het over meer of minder asfalt hebben, volgens
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mij willen we allemaal wel dat we er lets aan doen en willen we luisteren naar wat er
gezegd wordt, dus kunnen we dat dan alsjeblieft doen? Dank u wel voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we daarmee de eerste termijn van de raad
gehad en gaan we normaal gesproken direct door naar de eerste termijn van het
college. Ik wil het onderwerp even pauzeren zodat de wethouder nog even kan
overdenken wat er allemaal is gezegd en dan kunnen wij in de tussentijd agendapunt
vijf en zes behandelen, namelijk het afscheid van de kinderburgemeester en de
installatie van de nieuwe kinderburgemeester. Die zitten al bijna 20 minuten te
trappelen van ongeduld op de tribune.

5. Afscheid kinderburgemeester Jacob de Mooij

De voorzitter: Ik wil graag Jacob de Mooij naar voren vragen. En iedereen die de vorige
periode ook in de genneenteraad zat herkent hem natuurlijk. Hij is wel een beetje
gegroeid in de tussentijd evenals zijn haar. Het is nog lets langer geworden. Jacob, fijn
dat je er bent. Als je hiervoor wilt komen staan. Ja, een bijzonder moment, Jacob, fijn
dat je hier bent. We nennen vandaag afscheid van jou als kinderburgemeester van
Dordrecht, alweer de derde kinderburgemeester. Jacob, vorig jaar stond je hier ook, ik
zei het al eventjes, op 21 september 2021 ben je geinstalleerd als kinderburgemeester.
En ik zei het al: wat ben je gegroeid, zowel letterlijk, maar ook als persoon. Hij had die
zomer echt op de valreep, misschien een beetje over de valreep, een filmpje opgenonnen
waar hij enthousiast aangaf heel graag kinderburgemeester te willen worden. Met het
fenonneen kinderburgemeester willen we de kinderen in Dordrecht toch een beetje meer
betrekken bij wat er allemaal speelt in de stad en ook in de Dordtse politiek. En ik kan
niet anders zeggen, Jacob, dan dat je dat geweldig hebt gedaan. Ik heb je echt zien
groeien in je rol. In het begin was het misschien een beetje wennen, maar het ging al
snel heel vloeiend en je straalde ook aan alle kanten uit dat je het leuk vond. In het
begin was het ook nog even afwachten of die coronamaatregelen nog roet in het eten
zouden gooien. In de winter waren er nog de nodige maatregelen, maar die waren
gaandeweg het jaar gelukkig versoepeld. Wat heb je veel gedaan en meegennaakt. Je
werd samen met je Zwijndrechtse collega Jaylinn geInterviewd door het AD en de
kinderkrant 078. Hij was aanwezig bij de opening van de Prins Clausbrug samen met
prinses Beatrix en je hebt daar ook nog uitgebreid met haar gesproken. Je deed mee
aan het kinderburgemeestersdebat in de Rai in Amsterdam en er was een landelijke dag
voor kinderburgemeesters in Madurodam. Overigens is Dordrecht daar natuurlijk ook
goed vertegenwoordigd zoals u alien weet. Je was bij de bomenfeestdag, toepasselijk bij
het onderwerp waar wij het vandaag over hebben. le trad ook op in onze nieuwe jaar
film gemaakt door RN Dordrecht en de intocht van Sinterklaas. En we waren natuurlijk
samen uitgebreid aanwezig bij Koningsdag. Je hebt ook een krans gelegd tijdens de
dodenherdenking en je was samen met een aantal collega kinderburgemeesters
aanwezig bij de herdenking van de eerste vrije statenvergadering en je nam deel aan de
zwemactie voor Oekraiense vluchtelingen. Je verrichtte de opening van de
tentoonstelling Ieniemienie moet ik zeggen met wethouder Van der Linden en je bracht
samen met wethouder Heijkoop een bezoek aan het distributiecentrum van de
Voedselbank. Samen met prinses Laurentien opende je de tentoonstelling boom, roos,
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vis in het onderwijsmuseum en die lijst die gaat nog wel even door. Je hebt het
ongelofelijk druk gehad. En spreken voor een groep mensen of een camera ging je ook
steeds beter af, erg leuk om dat te zien. Zo nam je ook deel aan een film opname voor
een rookvrije generatie. We hebben samen een enornn leuke dingen meegennaakt en ik
ben natuurlijk ook langs geweest in jouw klas en dat doe ik bij alle
kinderburgemeesters, altijd een feest. We hebben allennaal enornn van je genoten, maar
er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Iennand anders moet ook weer, zo zei je
het zelf, de kans krijgen om kinderburgemeester te zijn. Ik wil je heel hartelijk danken
voor alles, je heel veel succes op school toewensen en mocht je ooit echt burgemeester
willen worden, dan weet je met de vinden. Groot applaus voor Jacob.

6. Installatie kinderburgemeester Lynn Loopik

De voorzitter: Ja, Jacob, blijf even in de buurt en nnisschien dat mevrouw Wilma even de
cadeautjes weer terug wil pakken, want Jacob heeft straks zijn handen nodig, want,
dames en heren, hier naast mu j staat Lynn en Lynn, wil jij nnisschien naast Jacob gaan
staan in de allermooiste outfit? Ja, ze mag alvast een applausje krijgen hoor. Want,
dames en heren, Lynn is gekozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Dordrecht en
dat had u nnisschien al gezien in een filmpje, maar nu is het eindelijk zover. Lynn, jij
solliciteerde door een filmpje op te sturen waarin jij aangaf waarom juist jij
kinderburgemeester wilde worden en daar stonden allerlei hele goede teksten werden
daarin gezegd, maar wat vooral zo ongelooflijk in het oog sprong was jouw
enthousiasnne, want je gaf in het begin van het filmpje aan dat je al jarenlang aan het
wachten was toen je in groep zeven zat om kinderburgemeester te kunnen worden. Het
enthousiasme spatte ervan af. Maar je had ook wat inhoudelijke punten. Je gaf onder
andere aan je te willen inzetten voor sporten, voor buiten spelen en bewegen voor alle
kinderen. Natuurlijk, en dat weet ik zeker dat de hele raad dat ook vindt, belangrijke
onderwerpen. De jury, bestaande uit Jacob en de griffier, Anneloes en ik waren gelijk
enthousiast. Hoewel er ook veel concurrentie was van andere kinderen, er waren veel
kandidaten geschikt, hebben we toch unaniem voor jou gekozen. Ik heb je nneteen
gebeld, het had even een omweg nodig, wat ik nnoest eerst mama bellen en toen opa en
toen kreeg ik pas jou aan de telefoon, maar je reageerde direct enthousiast. Je hebt er
een tijdje op moeten wachten zoals we weten, maar het is zover. Ik wil graag overgaan
tot het officiele gedeelte en ik kijk even rond in de raad of de raad kan instemmen met
het benoemen van Lynn tot kinderburgemeester voor het jaar 22-23. Nou, Lynn, dat
gebeurt eigenlijk nooit, maar je wordt nu unaniem geinstalleerd. De meeste wethouders
dromen daarvan. Ja, maar jou overkomt het meteen. Ik mag je officieel installeren.
Lynn, ik lees voor wat de verklaring en de belofte inhoudt en aan het eind vraag ik jou
om te zeggen: dat verklaar en beloof ik. Het begint een beetje statig, maar dat hoort er
nou eennnaal bij. Vandaag, 13 septennber 2022 verscheen voor mij in de openbare
vergadering van de genneenteraad van de gemeente Dordrecht Lynn Loopik. Zij heeft
zich bereid en beschikbaar verklaard om, ja, gaat u staan inderdaad, om
kinderburgemeester te worden van de gemeente Dordrecht. En ze heeft in aanwezigheid
van de gemeenteraad de volgende verklaring en belofte afgelegd: ik verklaar dat ik
actief en enthousiast de stem van alle kinderen in de gemeente Dordrecht zal laten
horen zodat de gemeente en haar inwoners weten wat kinderen in Dordrecht belangrijk
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vinden. Ik beloof dat ik mijn functie van kinderburgemeester zo goed mogelijk zal
invullen. Dan mag jij zeggen: dat verklaar en beloof ik.

Mevrouw Loopik: Dat verklaar en beloof ik.

De voorzitter: Zo, dat kwam er even uit zeg. Lynn, in de wet ... Gaat u weer zitten als u
wilt. In de wet is vastgelegd dat de burgemeester van een gemeente een ambtsketen
draagt waarbij hij of zij de gemeente en het rijk vertegenwoordigd. Maar wij vinden het
ook passend dat de kinderburgemeester een ambtsketen draagt om zichtbaar en
aanspreekbaar te zijn voor alle kinderen in de stad in Dordrecht. Hierbij wil ik vragen of
Jacob, alhoewel hij misschien wel een beetje vastgegroeid is aan dat groene jasje wat
we heel vaak hebben gezien, of jij je ambtsketen zou willen overhandigen aan Lynn. Ga
je gang, Jacob. Draai maar even een rondje. Voor jou hebben we ook een bos bloemen
en een heel mooi boek. Die neemt ze meteen weer mee. Ja, gezellig is dat, al die
cadeautjes die je meteen per nnag inleveren. Normaal gesproken gaan we alle
raadsleden vragen om jullie te feliciteren. Wij lopen gewoon even met zijn drieen langs
de tafel en dan geven wij ze allemaal een box en dan doen we op die manier even een
fijne efficiente felicitatieronde. Zullen we dat doen? Ga je gang, Lynn. Ga maar voorop.
Goed, nnensen, we gaan weer door met de vergadering.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Mag ik heel even wat vragen? Excuus. Is een kleine
plaspauze

De voorzitter: We hebben twee agendapunten behandeld waarin kinderen een hoofdrol
spelen en dat duurde bij elkaar tien minuten. Ik zou zeggen, laten we daar als
volwassenen een voorbeeld aan nemen. Gaat uw gang.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Is er een mogelijkheid voor een kleine plaspauze?

De voorzitter: Nou, wethouder, ik stel voor dat we doorgaan, maar dat als u even naar
de wc wilt, dat u dat gewoon doet. Dan kunt u zelf bepalen hoe nodig het is. Ik geef het
woord aan de wethouder. Graag stilte in de zaal.

De heer Van der Linden: Dank u wel voorzitter. Nou, aan het begin van deze
vergadering of van het agendapunt zei u al: er ligt hier geen stuk, er ligt wel een besluit,
want meestal hebben we vergaderstukken, soms twee, soms vijf, soms tien onder een
agendapunt. Dit punt is een jaar geleden besloten en er was dus ook geen reden om
erover te praten tenzij u moties indiende. Dat heeft u enthousiast gedaan en een aantal
malen hoorde ik in uw vragen ook waarom wil het college niet dit of waarom wil het
college niet dat. We zitten hier omdat u een besluit genonnen heeft en zoals de heer
Porter zojuist zei, als de raad lets zegt heeft het college het gewoon uit te voeren en dat
zijn we ook van plan. Tenzij u natuurlijk zegt dingen moeten anders, maar en dat is een
tweede opnnerking, wij zijn, het college is, overtuigd van de waarde van dit plan, van het
lopend proces en ook van alle aspecten die eromheen hangen. Betekent dat dat alles zo
moet blijven? Zeker niet, want, dat is het derde, wij hebben ook de afgelopen weken
gemerkt hoe dit plan is gaan leven in de stad en hoe een aantal keuzes die zijn gemaakt
zijn vorig jaar als gevolg van een lang proces. Nou, vragen oproepen of dingen in
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perspectief zetten. Daar gaan we nu even op in, maar dit zijn dus wel door drie
startpunten. De drie botsproeven ook. We hebben een besluit genomen. We hebben een
plan liggen en dat betekent ook wat. Dat betekent lets voor ons, maar ook voor alle
afspraken die eronder liggen, als het gaat om termijnen, als het gaat om geld. Dat moet
je ook mee willen wegen. Ik ga dit doen aan de hand van de moties, want dat lijkt muj
het handigst. Even kijken en die staan allemaal door elkaar heen. Dan begin ik bij motie
een. Beperk de kap van bomen in het Weizigtpark, van de PvdA. En eigenlijk roept die
motie op om een heleboel dingen te stoppen en ook opnieuw een proces in te richten.
3a, stoppen en overnieuw beginnen, dat doet geen recht aan het lopend proces, ook niet
aan het plan, maar ik vind het ook moeilijk omdat je dan een aantal termijnen en
afspraken met NS, ProRail en andere partijen onderuithaalt. Dus dat kunnen we niet
doen.

De heer Van der Spoel: Voorzitter.

De heer Van der Linden: Ja.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Gaat uw gang, nnijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel. Ik vraag me wel af waar de wethouder ziet dat we
dingen moeten stoppen in deze motie.

De heer Van der Linden: Ja. Ik heb hem verkeerd opgeschreven. Ik ga hem eventjes
voorlezen. De planning voor realisatie van een fietsenstalling en verbetering in het
Weizigtpark aan te passen, zoals hieronder beschreven. Met onder andere vooralsnog
alleen die bonnen te kappen die nnininnaal noodzakelijk gekapt nnoeten worden voor de
realisering van de fietsenstalling, enzovoorts. Al deze dingen die u vraagt, die betekenen
niets voor de planning, betekenen niets voor de uitvoering. Betekenen bijvoorbeeld lets
voor de omvang van een fietsenstalling. Betekenen niets voor de ligging van een
fietsenstalling en voor de breedte van de paden. Daar liggen afsprakerf onder. Die
afspraken die zijn vastgelegd. Daar hangen subsidies aan en naast het felt dat er dus
een inhoudelijke overweging is gennaakt om het zo te doen zoals we het hebben
ontworpen en vastgesteld, ga je die subsidies, die termijnen dan, in de waagschaal
stellen.

De heer Van der Spoel: Voorzitter.

De voorzitter: Ja. De heer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Die subsidies, die zijn ook voor de breedte van de fietspaden?

De heer Van der Linden: Ja.

De heer Van der Spoel: Ook wanneer het een metertje minder wordt?

De heer Van der Linden: Zeker. Misschien is het goed als ik daar eerst lets even over
zeg, want er gaan ook een aantal SP-moties over. Dan moet ik toch even los van de
nnoties, waarom doen we het zo? Die fietsenstalling hoor ik de meeste mensen van fijn,
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dat moeten we doen. We willen eigenlijk lets aanleggen waar we niet over drie, vijf of
zes jaar al van zeggen o, we moeten het nog weer eens opplussen of bijpunten of weer
bomen kappen. We willen een toekomstbestendig park met een toekonnstbestendige
fietsenstalling en ook nnobiliteit die daarbij past. Op dit moment wordt er veel gefietst en
veel gelopen, maar het gaat groeien. Dat is ook onze ambitie. We moeten meer lopen,
meer fietsen. We weten dat dat fietsen steeds gevarieerder wordt. Van de racefiets, die
hier wel echt langzamer moeten rijden, de bakfiets, het kinderfietsje, enzovoort. Veel
meer variatie en dan lopen heel verschillende mensen rond. We weten dat shared space,
zes meter in dit geval, beter werkt om groepen te mixen dan als je het los van elkaar
doet. Los van elkaar vraagt ook meer ruimte. Dus het vraagt minder ruimte en het
werkt voor alle groepen heel prima als je hier shared space van maakt. Daar is voor
gekozen, daar zit ook een subsidieregeling onder van de provincie. Daar krijgen we ruinn
een nniljoen voor als we die paden zo aanpassen. Kun je dan niet vijf meter doen? We
kennen ook plekken in de stad waar het op een meter gaat, maar willen we dat? Nee,
natuurlijk niet. We willen een mooi park, we willen een veilig park. We willen ook een
park dat ingericht is op de toekomst. Dus ik zou zeggen maak de veilige keus, de keus
die toekomstvast is en kies voor zes meter. Dat over de fietspaden en waaronn het ook
weer te combineren. Nou, daarmee gaat motie een wat ons betreft dus te ver. Ook
omdat die afspraken echt stevig in beton gegoten zijn. Dat wil zeggen, alles kun je
bespreekbaar maken, dat is zo. U gaat erover, maar dan gaan we echt termijnen niet
halen en dan gaan we ook daarnnee budgetten in de waagschaal stellen. Zijn we niet
voor. De motie twee. Ik ga even opzoeken. Ja, dat is meteen de motie

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van der Meer.

De heer Van der Linden: Van? Van der Meer. Oke, sorry. Ja.

De heer Van der Meer: Voorzitter, ik heb in mijn eerste termijn een vraag gesteld over
de andere aspecten van de verharding. U verdedigt de breedte van de fietspaden nu
vanuit veiligheid en toegankelijkheid, maar hoe kijkt u tegen de extra verharding van
het park aan, in deze tijd van klimaatcrisis?

De heer Van der Linden: Extra verharding, natuurlijk is een fietspad wat zes meter of
een gecombineerd fietswandelpad wat zes meter breed is, heeft iets meer verharding
nodig dan een pad wat nu bijvoorbeeld vijf of vijf, dertig breed is. Het is wel zodanig
ingericht dat je het comfort voor de reiziger hebt en op het totale oppervlakte van het
park vind ik dat wel een marginate groei. Ook als je kijkt naar hoe de fietsenstalling
eruitziet in relatie tot het voorplein, dat is marginate groei. Natuurlijk is het lets meer
dan nu, maar je kan ook veel meer fietsen kwijt, meer dan twee keer zoveel. We hebben
ook in de aanloop, vier, vijf jaar geleden heel lang zitten kijken van hoe moet je dit nou
doen. We hadden hem ook wel eens een tekening met anders op gelijkvloers. Ja, dan
heb je een enorm plein nodig om tweeduizend fietsen kwijt te kunnen. Dat vonden we
niet passend bij het park. Daarom is die ook voorzien van een verdieping. Ik vind het
ook, als het gaat over kaalslag, vind ik dat ook wel een lastige, want dit is geen
kaalslag, dit is het weghalen van een aantal bonnen, waarmee er nog honderden, in
totaal staan er meer dan achthonderd, even kijken hoe je rekent hoor, maar in ieder
geval meer dan achthonderd, bijna negenhonderd. Dan is het geen kaalslag, het is deels
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vervangen en deels ook weer aanvullen van de bomenvoorraad. Dus dat even over de
verhouding en die verhouding is wel benoemd ook in de afspraken. Het moet een
connfortabel fietspad zijn, wat verleidt tot het heen-en-weer verkeer van en naar een
station. Kan er dan helemaal niks? Nou, u heeft een plan vastgesteld en je mag erop
rekenen dat een college dat uitvoert. Als u echt een ander plan wil, dan gaan we wel
terug praten over geld en over het proces, maar natuurlijk kun je in de marge van een
aantal onderdelen best zeggen doe je het plan geweld aan als je een aantal keuzes
anders maakt? Nou, wij denken dat dat een goed gesprek kan opleveren. Daar opgeteld
levert dat in ieder geval op dat we hebben gekeken naar de bomen en dat we zeggen
nou, je zou 29 bomen kunnen laten staan. Voor een deel zijn het bomen die op enig
moment toch vervangen moeten gaan worden, maar dat hoef je niet in een keer te
doen. Daar zit natuurlijk iets van extra kosten in, want als je in een keer alle bomen weg
gaat halen die je weg wel halen, dan is dat voordeliger dan als je twee, vijf, acht jaar
later dat moet doen. Er zitten ook een aantal bomen bij, genoemde bonnenridders,
waarvan je zegt nou, natuurlijk, als je het fietspad ietsje verlegt, dan kan je een nnooie
boom houden. Er zijn ook drie andere bomen bij, bij Weizigt, of bij Het Koetshuis in de
buurt, zijn blijven staan. Er zijn nog een aantal bomen waarvan je zegt die kun je best
behouden zonder dat je plan zelf geweld aandoet.

De heer Portier: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Portier, bij interruptie.

De heer Portier: Ja, even ... Ja, voorzitter, de wethouder zegt van de raad heeft het plan
vastgesteld. De raad heeft een kredietaanvraag goedgekeurd. Moeten we voortaan bij
iedere kredietaanvraag alle achterliggende plannen of ideeen van het college analyseren
en eventueel ook van amendementen gaan voorzien, als daar iets instaat wat wij niet
willen?

De heer Van der Linden: Nou, ik ga nee zeggen, maar u gaat het wel doen. Dat weet ik
ook wel. En dat is een prima ...

De heer Portier: Vanaf nu zeker.

De heer Van der Linden: Ja. Maar toch even iets over dat plan, want ik hoor soms een
beetje badinerende teksten over ja, zo'n plan, dat kan toch ook anders? Natuurlijk kan
het anders, maar over elk plekje in dat plan, 84 pagina's dik, met allennaal gevarieerde
boom- en plantensoorten, met ideeen over het ontwerp van Dijkstra uit de veertiger
jaren, over watergangen, over enzovoorts. Elk element is doordacht. Er zijn ook
gesprekken over geweest, zowel in de connnnissie, beknopt, maar ze zijn er wel geweest,
alsook bij de sessies, waar ik nneerdere raadsleden trouwens ook at heb gezien. De
sessies waar ik bij ben geweest. Dus dat plan is doordacht door een bureau dat daar
verstand van heeft. Natuurlijk had je ook een ander plan kunnen bedenken in de loop
van de tijd, maar ik constateer wel en in de vorige periode was ik vooral geobsedeerd
door een fietsenstalling kan ik u melden, maar ik heb wel gezien dat alle elementen die
in de discussie, die bij de doelstellingenvaststelling zijn benoemd, als het gaat om
veiligheid. Het gaat onn mobiliteit , als het gaat onn het ontwerp respecteren, van
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biodiversiteit. Die zijn verwerkt in dat plan. Dus natuurlijk, het is vastgesteld met de
kredietaanvraag. Dat is wel ons richtpunt. Tot zover.

De heer Groenewege: Voorzitter.

De voorzitter: Gaat uw gang, bij interruptie, de heer Groenewege.

De heer Groenewege: De wethouder zegt je kan 29 bomen laten staan, met kleine
aanpassingen aan het plan. Doet het college dat ook of doet het college dat alleen als de
raad erover een motie aanneennt?

De heer Van der Linden: Nou, strikt genonnen nnag het college het alleen doen als de
raad daar niet voor gaat liggen. Ik kan ook wel een kamer lezen. Ik denk dat de raad
het een fijn idee vindt om 29 bomen te sparen. Dat denk ik, is de gedachte. Dus ook die
motie gaat u vast aannennen, om een of andere Misschien ook niet, want het kan ook
zijn dat u hem niet ver genoeg vindt gaan en dan zegt dan doen wij helemaal niks, maar
wat mij betreft, wat het college betreft is dit een prima voorstel wat recht doet aan de
wens die her en der duidelijk is geuit en ook recht doet aan de intenties van het plan.

De heer Groenewege: De wethouder zegt dit. Wat bedoelt hij met dit? Dit is een prima
voorstel.

De heer Van der Linden: Ik verstond u niet goed, sorry.

De heer Groenewege: U zei, de wethouder zei, dit is een prima voorstel. Welk voorstel
bedoelt u daarmee precies?

De heer Van der Linden: De suggestie om 29 bomen te laten staan, waarvan dus een
aantal in de loop van de konnende jaren dan toch zal worden gekapt en vervangen. Dat
lijkt ons een goed voorstel in deze motie. Dus die gaan we dan uitvoeren en dat geldt
ook voor de andere punten. Er zijn een of twee bomen die je kan laten staan als je het
fietspad een klein tikje anders inricht. Dan kan nog steeds gelden dat ze alsnog niet
overleven over een paar jaar, maar dat kan. De heesters vind ik wat ingewikkelder. Een
belangrijk element in het plan is die biodiversiteit die je stimuleert door juiste die
onderbegroeiing op veel plekken weg te halen, maar we kunnen best met de ecoloog
kijken of er op een aantal plekken toch nog stukken kunnen blijven staan en dat lijkt ons
ook een goed idee. Bankjes, is ook iets over gezegd. De meest... Er blijven heel veel
zitplaatsen met een rugleuning over. Er komen anderen voor terug, dat hebben we al
eerder gecommuniceerd. Als groepen gebruikers zeggen van nou, eigenlijk willen wij
heel graag daar of daar een bankje, dan kan dat en dat gaan we natuurlijk niet overal
tweehonderd bankjes, maar het lijkt ons een prima idee om dat in de loop van het
komende jaar, als het park weer wordt gebruikt, op deze wijze te doen. Dus die motie
zouden we als de raad daar prijs op stelt uit willen voeren.

De heer Stam: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, mijnheer Stam.
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De heer Stam: Een vraag. Ik hoor de wethouder zeggen van er kunnen wellicht 29
bomen worden bespaard. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn, want ik ben er ook
geen voorstander van om maar klakkeloos te gaan kappen. Ik hoor u daarbij zeggen dan
schuiven we de verharding lets op. Heeft u daar ook al een analyse opgemaakt welke
risico's dat betreft? Want we kennen ook talloze fietspaden in Dordrecht waar bomen
dicht op fietspaden staan, waar in no -time wortelopdruk is, waardoor de veiligheid,
waarvoor u ook gaat, verder in het gedrang konnt.

De heer Van der Linden: Nou ja, dat is ook steeds het aandachtspunt. Dat is ook de
reden dat bij een van de fietspaden in ieder geval, een van de gecombineerde paden
moet je een aantal bomen kappen. Ik kan hem niet verleggen, maar dan moet je het
andere rijtje kappen. Natuurlijk ga je wortelopdruk in de loop van de jaren niet helemaal
kunnen voorkomen, maar bij de herinrichting wil je het wel zo glad mogelijk houden. We
denken dat het bij deze betreffende boom met een lets andere bocht wel moet lukken.
Ja? Dan ga ik naar

De voorzitter: Zou u even heel helder willen zeggen welk motienumnner u

De heer Van der Linden: Motie twee heb ik het nu over en die zouden we daarmee willen
Nou, het is een oordeel raad natuurlijk, maar in principe willen uitvoeren. Ook dat de

wens van de raad is ...

De voorzitter: Er zijn nog tien nnoties te gaan, u had '...' meer comprinneren.

De heer Van der Linden: Ik heb heel veel inleiding, voorzitter en dan gaat het daarna
allemaal snel. Motie drie, Standaard informatieborden. Nou, ook wij hebben natuurlijk
gemerkt dat we een participatieproces hebben doorlopen waar heel veel groepen in
vertegenwoordigd waren. Dat aanpassing van de ideeen tot mooie plannen heeft geleid
en zo voorts, maar dat er nu nnensen zijn die zeggen ja, ik wist echt van niks. Ik heb
hele andere ideeen. Nou, het lijkt ons heel verstandig om zo'n project als dit, zo'n plan
als dit in de toekomst zeker qua participatie nog eens goed tegen het licht houden, want
dat lijkt me wel duidelijk dat dat wenselijk is, maar dan zouden zulke borden ook erg
kunnen helpen. Ja, ik sta hier om een motie of vraag te beantwoorden over een plan,
over het Weizigtpark. Deze motie gaat eigenlijk over een standaard bij alle situaties. Dus
als u, het lijkt nnij heel goed dat u zich hierover uitspreekt, als u zegt dit is een goed
idee, dan moeten we natuurlijk gaan nadenken op wat voor manier we dit gaan doen en
onder welke situaties we dat gaan doen. Maar nneer informatie op een locatie, dat lijkt
ons een prima idee.

De voorzitter: Bij interruptie, gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Ja, voorzitter. In de tekst van de motie wordt gesproken over
herinrichting zonder een beperking daarin, dus dat zouden dan alle herinrichtingen zijn.
Ik ben benieuwd of het college op de manier zoals deze motie nu is geformuleerd, of u
die uitvoerbaar acht. En ook wenselijk.

De heer Van der Linden: U heeft het over motie drie, neem ik aan?
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De heer Kuhlmann: Motie drie, misschien dat ik lets op de zaken vooruit liep.

De heer Van der Linden: Ja. Ik ben bij motie drie over de borden bij grote parken

De heer Kuhlmann: Ja, motie drie. We hebben het over dezelfde, ik noemde het
verkeerde nunnmer. We hebben het over motie drie, de informatieborden, de motie van
Partij voor de Dieren.

De voorzitter: Ja, ik heb de wethouder net horen zeggen dat hij zei als er meer
informatie ter plekke wordt gevraagd dan snappen we dat, maar we moeten wel kijken
hoe we dat uitvoeren, want je kunt natuurlijk niet de halve stad vol zetten met borden.
Dat is eigenlijk kort sannengevat wat

De heer Van der Linden: Overal altijd, ik weet niet of dat gaat werken, maar als u deze
motie ondersteunt, dan gaan we daar in geval op reageren met een suggestie hoe we dit
zouden kunnen invullen. Motie vier, Verplanten, niet kappen. Snappen natuurlijk de
gedachte. Dit zijn vaak iets grotere bomen die at een aantal jaren groei hebben gehad
enzovoort. Dat kan waarde hebben. Het planten van bomen kost wel veel geld. Dat kost
nneestal enkele tienduizenden euro's per boom. Bij kleinere bomen is dat enkele
duizenden euro's soms. Belangrijker nog in dit verband is ook je hebt er wel tijd voor
nodig om de plek, de bodenn erop voor te bereiden. Ongeveer een jaar, is mijn
informatie. Dus dat gaan we in dit geval niet kunnen redden. Los van het felt dat het, als
het gaat om enkele tientallen bomen, ook echt substantieel geld vraagt. Dus die zou ik
willen ontraden. Ga ik door.

De heer Groenewege: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Groenewege.

De heer Groenewege: Wat ik in de bomeneffectanalyse heb gelezen is dat de
onderzoeker ook heeft gekeken naar heb je voorbereidingstijd nodig om de boom voor
te bereiden op verplanting en bij een aantal is dat nodig, maar bij heel veel bomen is dat
niet nodig. Kan het college dan niet voor die bomen waarvoor dat niet nodig is overgaan
tot verplanting?

De heer Van der Linden: Ik heb het niet in nnijn hoofd het getal of het juiste getal als het
gaat om bomen die geen of weinig voorbereidingstijd nodig hebben in relatie tot de
bomen die we at laten staan, het getal heeft u misschien wel in uw hoofd. Blijft staan,
het kost substantieel geld en ik denk als je kijkt naar de bomen die we weg halen,
genniddeld genonnen zou dat best om veel geld kunnen ze aan, want dat zijn vaak wel
ontwikkelde bomen. Dan kun je je ook afvragen kunnen we niet die bomen vervangen,
wat we nu van plan zijn. Dus dat, maar goed, ik ken het aantal bomen niet, wat u
misschien wel denkt.

De voorzitter: De heer Groenewege.
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De heer Groenewege: Nee, dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Ik weet veel, maar dat
niet. Even denken hoor. Kan het college deze motie opvatten als een opdracht om met
een dekkingsvoorstel te komen voor het verplanten van die bomen? Want ik vind het
zonde om nu te zeggen ja, het is te duur, we doen het niet. Zeker in een
wereldbomenstad, zo noemt Dordrecht zichzelf, vind ik dat zonde.

De heer Portier: Voorzitter, aanvullend.

De voorzitter: De heer Portier.

De heer Portier: Ja, de heer Van der Linden heeft het inderdaad over de kosten van de
het verplanten van de bomen, maar zeker een wat grotere boom vertegenwoordigt
natuurlijk ook een flinke waarde. Is het niet verplanten van een boom dan ook niet op te
vatten als een vornn van kapitaalvernietiging?

De heer Van der Linden: Nou, ik gebruikte ook het woord waardenet en waarde kun je
natuurlijk uitrekenen in vele soorten van valuta. Sonnmigen op geld, anderen op hele
andere dingen. Als je het hebt over laten we zeggen twintig bomen die 20.000 euro
moeten kosten, ik noem lets, dan heb je het over vier ton. Dat is veel geld. Daar kunnen
we ook heel veel andere dingen van doen. Ja, er liggen hier nu geen amendennent en
geen voorstel, dus dit is wel een motie die serieuze financiele consequenties kan
hebben. Dus ik voel me nu niet de vrijheid om te zeggen dat gaan we doen. Dit zijn de
consequenties van zo'n motie, kunnen ze zijn. Dan ga ik naar motie vijf. Dat was de
motie van de SP waarin u eigenlijk oproept om alles stop te zetten. Nou, ik heb gewezen
op de consequenties daarvan en ook op de onwenselijkheid wat mu j betreft. Motie zes,
motie acht en motie negen gaan over ... 0, ja, motie zes en acht gaan over de breedte
van de fiets- en wandelpaden. Heb ik ook wat over gezegd. Motie negen gaat over
wandelen moet veilig blijven, maar u zegt dan ja, doe op twee plekken geen shared
space. Wij zijn ervan overtuigd dat shared space wel werkt, dus dat houden we graag
zo. Motie zeven ging over een aantal bomen in het Van Baerleplantsoen. Daar horen in
ieder geval drie bomen bij die negenentwintig en die worden dus niet gekapt en ik ga er
vanuit dat u die drie bomen bedoelt. Ja? Motie tien, Geen bomen offeren aan zichtlijnen,
daar heeft de heer Groenewege ook at van gezegd eigenlijk bomen, we kappen ze niet
om de zichtlijnen. Er zijn allerlei redenen om ze wel of niet te kappen, maar de
zichtlijnen hebben vooral te maken met de lagere begroeiing. Motie elf ...

De heer Van der Meer: Voorzitter.

De voorzitter: Heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Nou, in het overzicht over te kappen bomen, wat bij de stukken
zit, wordt bij een tiental bomen aangegeven dat ze vanwege zicht... Horen die nu ook bij
die negenentwintig dan? Snapt u wat ik bedoel?

De heer Van der Linden: Ik snap wat u bedoelt. Dat weet ik niet. Verzannelingenleer was
een sterk punt bij mu j op school, maar of deze verzameling hetzelfde is als die
verzameling, dat weet ik niet. Dus dat is ...
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De heer Van der Meer: Maar ik bedoel in de stukken die wij voor ons hebben liggen staat
dus bij tien bomen dat die vanwege zichtlijnen gekapt worden.

De heer Van der Linden: Nou, tien van de oorspronkelijk 118 bomen geldt dat dan als
hoofdargument. Ik weet niet of die tien onder de negenentwintig vallen die we niet
willen kappen. Ik kan even naar de banken kijken of daar een antwoord op komen.
Motie elf, ook lagen groen is essentieel. Nou, daar heb ik al van gezegd, ik bedoel we
snappen dat lagen groen om diverse redenen, maar zeker oak vanwege de biodiversiteit
en oak soms vanwege de sociale veiligheid wordt weggehaald, maar dat we dus aan de
hand van een motie twee best kunnen kijken of het handig is am samen met de ecoloog
am te kijken of we daar een deel van kunnen laten staan. Motie twaalf, eigenlijk een
hele fundamentele motie, denk ik. En eigenlijk zei u oak van ja, zoveel verschil zit er
niet en dat verschilt een beetje per persoon, denk ik. We hebben natuurlijk oak met een
aantal nnensen wel gesproken afgelopen weken. We is collega Merx en ik en een van de
opmerkingen die oak vorige week in de comnnissie al is geuit, bij de inspraak, is van ja,
we willen geen compromis, we willen een ander plan. Ja en als dat het oogmerk is van
het gesprek wat u beoogt, dat gaat alleen maar teleurstellingen opleveren, want dit plan
ligt op de rand van uitvoering. We kunnen een aantal dingen doen, maar als het
oogmerk is van een deel van de nnensen en er zal zeker een deel van de mensen zeggen
een connpronnis is oak mooi, maar een deel zal oak zeggen we willen echt een ander
plan. En het nnag, je mag vinden dat het ontwerp dat is gemaakt een paar jaar geleden,
dat dat niet is hoe jij een park voor je ziet. Dat je juist een heel ander park wil. Dat kan,
maar hier is wel voor gekozen. Dus als dat het oognnerk is, dat kan niet, maar het
gesprek nog een keer voeren, oak over de aanpassingen die we wel doen, dat is
natuurlijk zeer goed mogelijk.

Mevrouw Pichel: Voorzitter.

De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wel. Dank u wel voor deze opmerking en ik wil inderdaad even
duidelijk maken dat vanuit de motie dat wij inderdaad vragen am een gesprek en daarin
dwingen wij niet een aantal gesprekken af, maar laten wij daar in de wethouder vrij het
eventueel tot een gesprek te houden en wij vragen oak niet specifiek am bepaalde
uitvoeringen. Het is inderdaad oak vrij aan de wethouder am die gesprekken zo in te
vullen zoals hij dat wil. Dat kan oak betekenen am uitleg te geven aan het plan waarom
lets wel of niet kan. Ik hoop dat dat duidelijk is.

De heer Van der Linden: Nou, als dat de bedoeling is, dat gesprek willen we zeker
voeren en dat zal misschien oak helemaal niet eenmalig zijn. Misschien ga je de
komende jaren wel veel meer gesprekken voeren. Niet alleen over Weizigt, over het
toekomstig beheer, maar oak over andere plekken. Dus dat kan ik sowieso toezeggen.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter.

De voorzitter: la, de heer Van Leeuwen.
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De heer Van Leeuwen: Toch nog even een opmerking, want u heeft het nu over de
komende jaren. Mevrouw Pichel, ik heb trouwens ook nnede ondertekend, die heeft het
over gesprekken nu en ja, nogmaals, ik ben het eens met Forum, niet eindeloze
gesprekken, want op een gegeven moment moet er gewoon een eind te komen, maar in
ieder geval nog enkele gesprekken met de afgevaardigden van deze mensen, van 3500
nnensen, bijna 3600. De komende tijd nog de komende weken en, zoals de motie ook
aangeeft, om daarvan een verslag te doen aan de raad van de inhoud van die
gesprekken.

De heer Van der Linden: Helder. Ik wil eerst even aanvoelen waar hebben we het over?
Helder. Een deel van het gesprek is at in het verslag vastgelegd en ik denk dat dat wet
uw kant op is gekomen, een ander deel misschien nog niet, maar we kunnen best voor
dat we in uitvoering gaan proberen om nog een gesprek te voeren. Het zal dus niet zijn
van we gaan alles anders doen, want dat hebben we ook in het eerste gesprek
aangegeven, we zitten hier met een resultaat waar ook veel liefde, aandacht, kwaliteit
en ideeen zijn gestopt. Daar hebben we ook recht aan te doen en naast alle
voorwaarden waar we het toen over hebben gehad, maar dat gesprek kunnen we zeker
nog voeren.

De voorzitter: Oke, dank u wet

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, voorzitter

De voorzitter: Nog een laatste vraag van de heer Van Leeuwen. Gaat uw gang.

De heer Van Leeuwen: Ik vind het een beetje jammer, voorzitter, dat de wethouder
aangeven van dat er, tenminste, daar lijkt het op, dat er helemaal letterlijk geen enkele
ruinnte meer is en dan denk ik van op die nnanier heeft het weinig zin om een gesprek
met inwoners aan te gaan. U zal van uw kant ook moeten beloven dat er nog wel wat
ruimte inzit voor de bevolking, van inwoners.

De heer Van der Linden: Ja, ik heb nu negen minuut vijfentwintig een aantal dingen
aangegeven waarvan wij denken, kijk, we hebben een opdracht van u, voeren we graag
uit, want we vinden we het ook een goede opdracht en we denken dat binnen die
opdracht een aantal dingen mogelijk is zonder geweld te doen aan uw plan, zonder
geweld te doen aan de randvoorwaarden. Als u die grenzen breder wil trekken dan is dat
de opdracht en kunnen we die ook uitvoeren, maar ik denk niet, want daar begon ik
mee bij het beantwoorden van deze vraag, ik denk niet dat we daarmee iedereen blij
nnaken, want een aantal nnensen heeft echt aangegeven met willen een ander plan. Dat
zit er niet in zolang wij deze opdracht met plezier uitvoeren. Dat is de portee.

De voorzitter: Dank, wethouder. Volgens mu j heeft u uitvoerig met elkaar gesproken als
raad. Heeft u ook uitvoerig de wethouder kunnen horen en vragen kunnen stellen. Ik zie
dat de heer Stam nnisschien nog wet om schorsing wil vragen of ...
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De heer Stam: Ja, nog een klein vraagje die ik net gesteld heb of de wethouder kan
aangeven in de integraliteit met betrekking tot Spoorzone, wat de toename van groen in
zijn totaliteit is.

De heer Van der Linden: Ja, dank. Ja, ik had al, u had die opnnerking richting de heer
Van der Kruijff en ik had hem ook opgeschreven. Ja, natuurlijk, kijk, het heet nu nog het
Maasterras, maar het gaat ook het Maaspark heette en natuurlijk, we gaan een aantal
andere plekken ook herontwikkelen. Juist als je in zo'n gebied meer wil wonen, dat gaan
we ook nnogelijk willen maken op een aantal plekken, dan zul je heel veel moeten
investeren juist in leefbaarheid, in de beweegbaarheid, maar ook in de verblijfskwaliteit
en dat kan alleen met heel veel groen. Dus dat hoort er ook bij, zeker.

De voorzitter: Dank. Dan kunt u gaan zitten. Dank u wel, wethouder. We hebben twaalf
moties voorleggen. Die zullen we straks in stemming brengen, niet in de volgorde zoals
ze zijn ingediend, want de meest verstrekkende, zoals u dat wellicht weet en zo niet,
dan hoort u dat nu, de meest verstrekkende zal als eerste in stemming worden gebracht
en zo bouwen we dat af. Uiteindelijk zullen alle moties die overeind blijven in stemming
worden gebracht en misschien is het goed, ik kijk even rond of er behoefte is am daar
nog even over te schorsen. Mijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Ja, heel graag.

De voorzitter: Ja. Hoe lang heeft u nodig?

De heer Groenewege: Tien minuutjes.

De voorzitter: Tien minuten schorsing. Kan iedereen daarmee uit de voeten? Ja. Tien
nninuten schorsing. Goed, dames en heren, het is inmiddels zelfs veertien over vijf en
degene die om een schorsing heeft verzocht is alweer terug. We zijn niet helennaal
compleet, maar ik open toch de vergadering. Tijd is tijd. Ik kijk even naar de heer
Groenewege of die uit de schorsing heeft gehaald wat hij van plan was. Ja, dat is het
geval. Ik kijk even rond, is er behoefte aan een tweede ternnijn? Ja, daar is behoefte
aan. Dan loop ik iedereen heel kortaf. Ik kijk of dat ook daadwerkelijk invulling krijgt.
VVD? Het hoeft niet. Nee. GroenLinks. De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Nou, ik heb een vraag naar aanleiding van de motie van Forum
voor Democratie en Op Ons Eiland en PVV. Daar is net een discussie over geweest,
nnevrouw Pichel heeft een interpretatie gegeven van de aard van het gesprek wat
gevoerd kan worden en ik heb de wethouder toch goed beluisterd dat hij zegt van dat
gesprek, waarin het gaat over de details die we sowieso wel willen aanpassen en daar
nog een keer over spreken, dat gesprek wil ik dan wel voeren. Is dat correct?

De voorzitter: Ik zie de wethouder knikken.

De heer Van der Linden: Dat is correct, nnits dat op prijs gesteld wordt natuurlijk, want
ik snap ook wel dat sommige nnensen dat echt veel te weinig of veel anders hadden
willen voeren, maar als dat gewenst is gaan we dat voeren. Zeker.
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De voorzitter: Oke, dat is het wel een gesprek met beperkingen, zeg ik dan maar even.
Is dat GroenLinks-inbreng tweede termijn? Dan kijk ik nog even naar Beter voor Dordt,
die is er niet. VSP-fractie, mevrouw Stolk. Niet? ChristenUnie/SGP, mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Voorzitter, is mijn interpretatie dan juist dat de motie van mevrouw
Pichel ingetrokken kan worden?

De voorzitter: Onndat die overbodig zou zijn. Ik kijk even naar mevrouw Pichel. Ja, die
kan dat misschien straks zelf aangeven, maar er ligt een toezegging van de wethouder,
dus

Mevrouw Pichel: Dat klopt. Ja, wat mu j betreft wordt die niet per se ingetrokken. Wil ik
hem nog wel graag tot stemming brengen, maar ik waardeer wel heel erg dat er
inderdaad bereidheid is tot. Ik kijk ook even naar mijn mede-indieners.

De voorzitter: Oke. Dan ga ik door naar de CDA-fractie. Is er nog behoefte aan een
tweede termijn? De heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Nee. Voorzitter, een vraag. Motie zeven, daarvan werd
geconcludeerd, als ik het goed begrepen, dat die overbodig is. Ik ben benieuwd hoe de
indieners daar tegenaan kijken of die wel of niet in stemming komt. Omdat die bomen al
niet gekapt zou worden, volgens college-inzicht. Motie zeven, zo heb ik het begrepen. Bij
het Van Baerleplantsoen.

De heer Van der Linden: Ik begrijp Ik heb niet helennaal goed gehoord. Er is een
vraag over motie zeven, niet kappen bomen Van Baerleplantsoen en ik heb daarbij
aangegeven richting de heer Portier dat in ieder geval drie bomen, die hebben numnners.
Nummertje 40, 43 en 47, die worden niet gekapt en de vraag zou van u aan de heer
Portier kunnen zijn geweest, vervalt daarmee de noodzaak voor een motie.

De heer Van der Kruijff: Ja, voorzitter, ik had geen adressant van mijn vraag gesteld,
maar dat is dan aan de indiener van de motie uiteraard.

De voorzitter: Zo is dat. Ja, laten we daar straks even dan naar kijken als hij het woord
krijgt. Partij van de Arbeid, nog behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval.
Partij voor de Dieren?

De heer Groenewege: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even een voor een min modes af.
De motie Infornnatieborden, daar kwamen positieve geluiden over vanuit het college,
dus die hou ik in stand. De motie Bomen verplanten, ik zou het ontzettend zonde vinden
als we nu tijdens deze raadsvergadering bedenken van God, dat is veel te duur, dus we
doen het niet. Dus ik heb mijn motie aangepast en het nieuwe verzoek en ik zal het
voorlezen, is verzoekt het college met gepaste spoed een dekkingsvoorstel te
presenteren dat beoogt zoveel mogelijk van de volgens de bonneneffectanalyse
verplantbare bomen niet te kappen, maar te verplanten naar een andere plaats in het
park of elders in de stad. Dan kunnen we daar wanneer het college daarmee komt
verder over praten, kunnen we het eventueel annenderen als we meer of minder bomen
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willen redden, maar dan is het nu nog niet het laatste woord erover gezegd. Dus ik zal
zo die motie, die gewijzigde motie langs komen brengen.

De voorzitter: Ja, heel graag en dan trekt u daarmee dus motie M4 in en dan noemen
we de nieuwe motie maar even M4a en die zou ik dan graag zo snel mogelijk hebben,
dan kan die in het systeenn gezet worden.

De heer Groenewege: Ja, maar ik zal eerst even, want ik wilde nog een derde motie
indienen. Wat ik merk tijdens deze discussie is het college heeft de GroenLinks-motie
positief geadviseerd, maar meerdere partijen hebben tijdens het debat al gezegd dat ze
hem niet steunen, waaronder wij en waaronder de VVD en ik ben bang dat we straks
deze zaal verlaten en dat er geen enkele motie is aangenomen die echt zegt red die 29
bomen. Dus een motie Red de 29 bomen, verzoekt het college met kleine aanpassingen
aan het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Weizigtpark ervoor te zorgen
dat tenminste 29 bomen niet gekapt hoeven te warden en dat is het enige wat erin
staat, dus ik reken op de steun van de VVD. Ik zal ze nu langs komen brengen.

De voorzitter: Dank en dat noemen we dan motie M15. Dat is een extra motie.

Mevrouw Wepster: Konnt 4A nu oak?

De voorzitter: 4A en M15 komen en dan M4 komt te vervallen. We proberen deze
motietsunami in goede banen te leiden. De heer Kuhlmann heeft nog een interruptie,
gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Ja, ik ken de heer Groenewege als iemand die heel zorgvuldig naar
de zaken kijkt, goed naar de tekst kijkt en ik ben benieuwd of hij het met me eens is dat
er wellicht een discrepantie op het moment is tussen de tekst van de motie van Forum
en PVV, die vraagt am een gesprek met de vertegenwoordigers van omwonenden, maar
ook am daar onderzoek aan te koppelen en am aanpassingen te doen en de toezegging
van de wethouder zojuist, die alleen betrekking heeft op het in gesprek gaan. Naar mijn
idee gaat de motie, die ik oak heb begrepen wordt aangehouden, van Forum en PVV
veel verder dan de toezegging van de wethouder van zojuist. Ik vraag me een beetje af
hoe moeten we dat rijnnen en ik zoek even, misschien kan de wethouder er straks iets
over zeggen, maar ik ken u oak als een heel zorgvuldige lezer, hoe kijkt u daar
tegenaan?

De heer Groenewege: Als ik het goed begrijp vraagt de heer Kuhlmann mu j te
analyseren of de motie van Forum voor Democratie en PVV verder gaat dan de
toezegging van de wethouder. Ik raad de heer Kuhlmann aan nnevrouw Pichel daarover
te interrumperen.

De voorzitter: Goed, dank u wel. Dat was het antwoord in de richting van de heer
Kuhlmann. Dan gaan we naar de partij DENK. De heer Safranti, heeft u behoefte aan
een tweede termijn? Nee? Gewoon Dordt? Oak niet. Op Ons Eiland. Oak niet. SP-fractie,
de heer Portier.
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De heer Portier: Ja, voorzitter, een paar kleine puntjes, we hebben niet zo heel veel tijd
meer. Ik zie dat het college een beetje oscilleert, weifelt tussen toch in gesprek gaan en
het plan, openstaan voor aanpassingen en niet openstaan voor aanpassingen. Ik roep ze
op in ieder geval zo open mogelijk te staan voor aanpassingen, als die de natuur en het
park en de bewoners ten goede konnen. Daarnaast is het zo van het college zegt van dit
plan is heilig, het is goed doordacht, er heeft een architect aan gewerkt, dus het kan niet
zijn veranderen, terwijI ze zelf al veranderingen geaccepteerd hebben. Zie het redden
van de 29 bomen van de 118. Dus ja, als een plant niet heilig is, dan is het niet heilig en
zijn er dus aanpassingen mogelijk. Misschien niet alles aanpassen en misschien zijn er
dingen bij de fietsenstalling moeilijker aan het passen, wat ik twijfelachtig vind, maar
goed, laten we dat, for argument's sake, zeggen ze in het Engels. Laten we dat even
aannemen dat het rond de fietsenstalling lastig is om de plannen aan te passen. Je hebt
veel meer tijd voor de overige onderdelen van het plan naar nnijn idee, omdat het toch
met bewoners over in gesprek te gaan. Een klein puntje wil ik nog ingaan, dat is het
hele argument van de veiligheid. Het moet allemaal veilig worden, het moet
overzichtelijk worden. Als ik de heer Kuhlmann hoor dan is het een van de gevaarlijkste
plekken in Dordrecht. Ik snap niet dat ik daar vanochtend nog onbeschadigd uitgekonnen
ben, dat ik er weer doorgelopen ben, maar er is een voorstel om een zo kort mogelijke
route van de Mauritsweg naar de achterkant van de fietsenstallingen te realiseren, die
dan desnoods een stukje breder kan zijn en wat meer verlicht dan de rest van het park,
waar iedereen dan veilig, zo veilig als de heer Kuhlmann het maar wil, naar de
fietsenstallingen kan. Waarom dat dan niet doen en vasthouden aan die ingangen bij de
Krispijnseweg. Dan even over het puntje wel of niet bomen opofferen aan de zichtlijnen.
Ja, aan de ene kant wordt gezegd het gebeurt niet. Aan de andere kant staat in het
overzicht van dat het juist wel gebeurt. Nou, als het college zegt van nee hoor, daar
hoef je niet bang voor te zijn dan kunnen ze de motie gewoon overnemen en daar wou
ik het voor nu even bij laten. Eentje is van trekken wij wel of niet de motie Van
Baerleplantsoen in. Ja, als ik het goed begrijp dat daar eigenlijk geen bomen meer
gekapt worden, dan ben ik bereid om die in te trekken. Misschien kan de wethouder nog
even bevestigen dat die uitleg correct is.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter.

De voorzitter: Even dus eerst een vraag aan het college. Is die uitleg correct,
wethouder? Ten aanzien van motie M7, het niet kappen van Van Baerleplantsoen.

De heer Van der Linden: Ja, er staan drie vrij grote bomen. Die worden niet gekapt. Er
gaan wel een paar kleinere weg, maar die worden vervangen door meer nieuwe bomen,
die ook dus wat meer omvang gaan krijgen.

De heer Portier: Dan trekken we motie zeven in.

De heer Van der Linden: Goed zo.

De voorzitter: Oke, is dat ook, als ik het goed samenvat, de enige motie die u intrekt
toch?
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De heer Portier: Op dit moment wel.

De voorzitter: Motie M7 wordt ingetrokken. Dan was er nog een interruptie van de heer
Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Ja, voorzitter, de heer Portier die concludeerde en ik snap die
lijn wel. Als hij zegt de wethouder gaat met de bewoners praten over welke
aanpassingen nog mogelijk zijn, dat vind ik ook een sympathieke gedachte en die wil ik
ook wel steunen, in die zin dat wij wel hebben gezegd als raadsleden dat we een
integrale afweging maken. Dus als de wethouder dat doet is het niet alleen vanuit het
oogpunt van het behoud van groen, maar is het ook uit het nastreven van sociale
veiligheid en bereikbaarheid en al die andere aspecten die ten grondslag liggen aan dit
plan en als het op die manier gebeurt en dat is ook motie twee die wij hebben ingediend
sannen met een aantal anderen, die daarop hamert dat in dat perspectief te doen. Dan
kunnen we het steunen, maar anders vind ik het een iets te eenzijdige opdracht aan het
college.

De heer Portier: Voorzitter? Ja, op moment natuurlijk dat er gesproken gaat worden met
bewoners, belanghebbenden, et cetera en het konnt tot aanpassingen van het plan, dan
neenn ik aan dat die terugkomen hier inderdaad voor de integrale afweging waar de heer
Van der Kruijff naar vraagt.

De heer Kuhlmann: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang. Hoe kan ik u over het hoofd zien, de heer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Dank u, voorzitter. Nu ik de woorden van de heer Portier hoor in
deze discussie over gesprekken met bewoners, ben ik toch wel heel erg benieuwd hoe
het college dat concreet ziet. Wat mogen nnensen daar concreet van verwachten en op
wat voor termijn gaat dat gesprek plaatsvinden? Ik was klaar, voorzitter.

De voorzitter: Ja, maar dit was een vraag van de heer Kuhlmann aan de heer Portier.

De heer Kuhlmann: Een interruptie op zijn bespiegeling, maar ik kan me voorstellen dat
dit wellicht in de termijn van het college daar straks nog even op gereageerd kan
worden.

De voorzitter: Oke, dank u wel.

De heer Portier: Ik hoorde inderdaad een vraag aan het college, dus.

De voorzitter: Prima, dank u wel. Dan kijken we nog even naar de PVV.

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter. Ja, toch nog even een antwoord op de vraag van
de heer Kuhlmann. Heel eenvoudig gezegd zou je de motie van de Forum, de PVV en Op
Ons Eiland kunnen samenvatten in drie zinnen. Zin een, er is beroering bij de bevolking
en er is onvrede over het proces en over de inhoud. Zin twee, wij vinden samenwerking
en burgerparticipatie echt belangrijk. Zin drie, we verzoeken dan ook het college nog
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een gesprek aan te gaan met een afvaardiging van deze mensen van de inwoners en
verslag te doen. Dat is eigenlijk alles.

De heer Boersma: Voorzitter.

De voorzitter: Dank. Gaat uw gang.

De heer Boersma: Ja, misschien even een opmerking dan. Zou het goed zijn de motie op
die nnanier aan te passen, want zoals hij nu verwoord is gaat die verder dan wat ze
eerder Van Leeuwen zegt.

De voorzitter: Nou, ik stel voor dat we straks wel stemmen over de motie zoals hij nu
voorligt, want we hebben hier heel veel nnoties liggen en als u ze ook nog allemaal
interpretaties daarvan moeten meenemen bij het wegen van het wel of niet voor
stemmen, dan wordt het erg complex. Dus de motie zoals die hier ligt, daar wordt over
gestemd, dus daar moet u het nnee doen. De heer Schalken.

De heer Schalken: Ja, voorzitter, kort in aanvulling daarop en misschien heb ik net de
eerste nninuten gemist, maar volgens nnij heeft de wethouder, Van der Linden, eerder
aangegeven dat met betrekking tot die motie M12, zoals hij hem heeft uitgelegd, dat die
de motie zou kunnen overnemen. Dat hij hem zou kunnen overnennen met de uitleg
zoals de wethouder daar aan had gegeven. Dat is voor ons ook wel even belangrijk onn
te weten.

De heer Van der Linden: Ja. Ja, wat wij gaan doen. U vergadert. U geeft aan, we hebben
een besluit genomen en zo willen we graag dat u, college, hiermee omgaat. Dat is mijn
linniet. Dat is de botsproef ook. Daarna ga ik de gesprekken aan. Dat kan volgende week
zijn, misschien een week later. Met mensen die dat willen, want ik denk dat er ook
mensen zijn die zeggen nou, op deze manier hoef ik geen gesprek meer, want het is me
wel duidelijk. Er komt geen ander plan en de grote randvoorwaarden worden denk ik de
discussie zou aanhorend ook niet aangetast. Dus wat er nog overblijft is mij, ik doe even
zo, teveel een compromis, daar hoef ik niet meer over te praten. Als dat niet gewenst is
doen we het niet, maar wij staan open voor een gesprek over de resultaten van dit
debat en dat is ook wat ik ga bespreken. We gaan niet nog veel meer nieuwe dingen
met elkaar bespreken dan over wat we gaan doen. Het kan natuurlijk best zijn dat er
nog ideeen zijn over hoe ga je de komende jaren met zoiets als het Weizigtpark om,
kijkend naar de band met de buurt en dat heeft deels met het project te maken, maar
ook deels met het beheer. Wie weet, maar ik ga dus niet open einde gesprekken aan,
waar ik dan nog weer bij u op moet terugkomen, want dan zitten we al in oktober,
november en december. Dat lijkt me niet wat u moet willen en ook niet wat u wil. Nee.

De heer Kuhlmann: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Vraag aan de wethouder. Als ik hem hoor spreken dan zegt hij iets
anders dan dat er in de motie staat. De motie gaat verder. Ik kan daar niet anders dan
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de conclusie uit trekken dat die deze motie dan zoals het er nu staat afraadt en ik ben
benieuwd of de wethouder dat kan beamen.

De heer Van der Linden: Nou, dan ga ik hem in twee zinnen afmaken. We hebben even
een gesprekje gehad over hoe moet ik hem gelezen, want inderdaad, je zou hem ook
heel anders kunnen lezen en ik nnocht hem lezen. Ik zou hem kunnen lezen als voer dit
gesprek, maar het plan blijft staan. Ik heb toegezegd wat ik ga doen. Dat ga ik doen,
niks meer, niks minder. Als dat gewenst is en dat gaan we samen doen met collega's

De voorzitter: Dan ga ik toch even ...

De heer Van der Linden: En dat is het.

De voorzitter: Ik ga toch even helderheid creeren, want de wethouder doet een
toezegging. Dat kan altijd, die gaat dat gesprek aan conform zoals hij dat zelf
verwoordt, maar als u deze motie aanneemt dan besluit u politiek gezien iets meer dan
dat de wethouder toezegt. Niet meer en niet minder.

De heer Van der Linden: Ja en als er ondanks de ‘...' zitten praten nog steeds
onduidelijkheid is over de ...

De voorzitter: We gaan met twaalf

De heer Van der Linden: Moet hij worden ontraden namens het college.

De voorzitter: We gaan met twaalf moties niet interpretaties daarvan op die moties
loslaten. Dan staat er gewoon wat er staat. En de wethouder heeft een toezegging
gedaan en of hij die motie wel of niet aanneennt, die toezegging komt hierna. Ja en als u
wilt dat die verder gaat dan moet u deze motie aannemen. Daar komt het eigenlijk op
neer. Wij waren nog toegekomen aan de laatste fractie voor de tweede ternnijn. Forum
voor Democratie, mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, staat u mij toe om antwoord te
geven op de vraag van de heer Kuhlmann die eerder is gesteld? U vroeg ook, de motie
staat vraagt de wethouder onderzoek te doen. Wij vragen niet om onderzoek te doen.
Wij vragen om de punten die zijn aangedragen te onderzoeken. Dat kan dus ook
betekenen dus vragen stellen. Dus dat is geheel aan de wethouder en aanpassingen
doen aan het ontwerp. Er staat waar nnogelijk aanpassingen doen in het ontwerp en
zoals we heel de dag hebben kunnen bespreken is er dus ook bereidheid om bepaalde
aanpassingen te doen en ook daarin laten wij de wethouder vrij om daar goed mee om
te gaan. Ik hoop dat dat opheldering geeft.

De voorzitter: Oke, dank u wel. We hebben daarmee de tweede termijn van de raad
gehad.

De heer Schalken: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Schalken.
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De heer Schalken: Voordat u na de tweede termijn naar het college gaat en excuses dat
wij lets later binnenkwamen, we hebben een puntje bij motie negen en dat is wandelen
moet veilig blijven en dat heeft te nnaken met het inrichten van de shared space-paden.
Wij vinden dat we het een kans moeten geven, maar we zouden wel eigenlijk heel graag
de toezegging krijgen om na anderhalf, twee jaar die shared space-ruinnte te evalueren.
Als we nnerken dat na een of twee jaar dat het echt te vaak ook gevaarlijke situaties
oplevert, dan moeten we oak bereid zijn am dan wellicht aanpassingen te doen. Graag
een reactie daarop vanuit het college.

De heer Van der Linden: U vraagt een toezegging op we nemen een nieuw park in
gebruik met nieuwe paden en waarschijnlijk gaat het gebruik groeien enzovoorts.
Natuurlijk is het altijd zo dat in de loop van de jaren die gaan komen, er meer of minder
mensen bijkomen, dat een bordje niet werkt, een pad niet werkt, dat een lantaarnpaal
te lang stuk is. Dat kan oak. Als ik dat mag opvatten als nou, we evalueren het gebruik,
dan lijkt het me een toezegging waard. We beheren en we zien het gebruik. Ik denk niet
dat we moeten zeggen weet je wat, na twee jaar gaan we een projectplan opstarten met
drie maanden onderzoek enzovoorts. Dus ik zeg toe we gaan actief beheer plegen en dat
is na de projectfase en dan gaan we goed kijken hoe wordt het gebruikt en bevalt het.

De voorzitter: Oke. Ja? Voldoende duidelijk? Dan kunnen we denk ik oak concluderen
dat het college geen tweede termijn nodig heeft na de beantwoording van alle vragen
tussendoor of is daar nog wel behoefte aan, wethouder?

De heer Van der Linden: Ik heb geen tweede termijn nodig. Ik heb wel gehoord dat er
twee nieuwe moties zijn en daar heb ik nog geen kennis van kunnen nemen.

De voorzitter: la, dat is dus motie M4a. Die staan als het goed is inmiddels in het
systeem. M4a gaat over het met gepaste spoed een dekkingsvoorstel presenteren dat
beoogt zoveel mogelijk volgens de bomeneffectanalyse de herplantbare bomen niet te
kappen maar te verplanten naar een andere plaats in het park of elders in de stad. Dat
is M4a. Daarmee is M4 ingetrokken.

De heer Van der Linden: Mag ik daarop reageren?

De voorzitter: Ja, graag. Gaat uw gang.

De heer Van der Linden: En daarmee reageer ik op het dictum. We zitten hier in een
raadsvergadering, een jaar na een besluit en enkele weken voordat we lets gaan
uitvoeren, nannelijk een aantal werkzaamheden die gaan leiden tot aanpassingen, maar
als ik nu een dekkingsvoorstel moet doen over een aantal bomen waarvan nu niet hier
de waarde kennen als het gaat am zijn het hele kleine bomen, zijn het hele grate
bomen, dan wordt het best een openeinderegeling en dat vind ik een beetje ingewikkeld.
Het is aan u, maar dit kan am veel geld gaan. In de voorbereiding van dit project zijn
ook al enkele bomen verplaatst en een deel van de bomen, waarvoor kennelijk geen
voorbereiding nodig zijn, want veel bomen hebben echt veel voorbereiding nodig. Als
een boom geen voorbereiding nodig heeft gaat het vaak am kleinere boom. Die, ik zeg
het toch even, minder waarde vertegenwoordigt dan een iconische boom die je hier en
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daar ook het. Dus ik denk dat het nut van deze exercitie beperkt is, als je kijkt naar
hoeveel bomen kun je redden die essentieel zijn voor het park. Dus in die zin zou ik hem
willen ontraden.

De voorzitter: Dank. Dan is er nog de toegevoegde motie M15, Red de 29 bomen.
Verzoekt het college met kleine aanpassingen aan het definitieve ontwerp voor de
herinrichting van het Weizigtpark ervoor te zorgen dat tenminste negenentwintig bomen
niet gekapt hoeven te worden.

De heer Van der Linden: Nou, dat is de minimalistische versie van motie twee. Daar heb
ik veel over gezegd, dus ik laat het hierbij.

De voorzitter: Dank u wel. U zegt eigenlijk dat die hetzelfde is als motie twee? Beperkte
versie daarvan. Oke. Ik stel voor we gaan stemmen.

De heer Kuhlmann: Pardon, voorzitter. Nog even ...

De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann, we komen echt een keer tot een einde hoor van de
deze vergadering.

De heer Kuhlmann: Ja, maar het is niet duidelijk wat deze wethouder Voor ons is het
nog niet duidelijk of de wethouder de laatste motie nu omarmt of niet.

De heer Van der Linden: Motie twee omvat iets nneer dan motie vijftien. Motie twee heb
ik van gezegd als u zich daarvoor uitspreekt gaan we die uitvoeren. Houdt in dat u motie
vijftien, die slechts een van de vier of vijf elementen bevat van motie twee, ook gaan
uitvoeren. Dus als die al genomen wordt, gaan we die uitvoeren. Ja?

De heer Schalken: Voorzitter, geen discussie meer, maar even de aankondiging dat wij
als fractie niet op alle moties unaniem zullen stemmen.

De voorzitter: We gaan het zien in de scoreborden. Dank je wel alvast voor de
aankondiging. We gaan stemmen. We beginnen bij motie M5, dat is de meest vergaande

De heer Kuhlmann: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann, ik wil echt een keer gaan stemmen hoor.

De heer Kuhlmann: Ja, maar er zijn zojuist nieuwe moties binnengekomen. Wij zouden
als fractie graag even tien minuten willen schorsen, zodat we daar over kunnen
overleggen.

De voorzitter: Tien minuten schorsen voor die twee moties? Ja, is prima. Kwart voor zes
gaan we door. Goed, mensen, we gaan nog even door. Ik kijk even naar de VVD-fractie,
vergadering is heropend. Ik kijk even naar de VVD-fractie die onn een schorsing heeft
verzocht. De heer Kuhlmann.
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De heer Kuhlmann: Ja, we kunnen verder, we zijn eruit. Dank u wel.

De voorzitter: U bent er uit? Wat fijn. Dan gaan we over tot stemming. Zoals gezegd, we
gaan beginnen met de meest vergaande motie, dat is motie M5 van de SP-fractie. De
motie Red het Weizigtpark. Ik kijk even of er behoefte is aan stemverklaring over motie
M5.

De heer Portier: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Portier, u gaat aangeven dat u voor de motie bent?

De heer Portier: Ik ben voor de motie. Ik wit nog een opnnerking maken. Een aantal
partijen hadden het over de verhoren stopzetten waar ze heel erg over vielen. Het gaat
over het stopzetten van de moot van de huidige plannen in deze vornn. Dus we willen
niet een pas op de plaats, geen stilstand. We willen wel vooruit, ook met die
fietsenstalling, maar voor de rest is de motie denk ik duidelijk.

De voorzitter: Dank. Als er verder geen stemverklaringen zijn kunnen we gaan stemmen
over motie M5. Als u voor bent dan drukt u op plus en als u tegen bent drukt u op min.
Hebben we dat? Ja, min en plus hebben we. 0, jij moet niet stemmen. Wethouders
stemmen niet, wethouder Merx. Nog even wennen nog. Plus is voor en tegen is min.
Motie M5.

Mevrouw Wepster: Tien. Nee, vijf. Sorry, sorry, sorry.

De voorzitter: Ik hoor het al even. De motie is verworpen, 35 tegen, drie stemmen voor.
Voor Partij voor de Dieren en de SP. De overige partijen tegen. Daarmee is M5
verworpen. Dan de volgende motie waar we het over hebben is motie M4a van de Partij
voor de Dieren. Gaat over het dekkingsvoorstel wat gepresenteerd nnoet worden onn
zoveel mogelijk volgens de bonneneffectanalyse herplantbare bonnen niet te kappen,
maar te verplanten. Ik kijk even rond of er behoefte is aan stennverklaring. Motie M4a.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Ja, nou, op zich ik heb at aangegeven in nnijn betoog dat we voor
deze motie wilden stemmen, alleen ik ben een beetje geschrokken van de financiele
consequenties, 20.000 euro per boom en ja, dat gegeven de economische
onnstandigheden gaan wij tegenstemmen.

De voorzitter: Anderen? De heer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, ik vond de oorspronkelijke motie die we nnede ingediend
hebben eigenlijk beter, maar we hechten toch aan de uitspraak dat we zoveel mogelijk
moeten verplanten. Dus er voor.

De voorzitter: Anderen? Gaat uw gang.
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De heer Safranti: Ook wij hebben in ons betoog aangegeven dat wij voor de beplanting
waren, maar gezien de kosten wat ik ook gehoord heb van de wethouder gaan wij ook
tegenstem men.

De voorzitter: Dank u wel. Andere stennverklaringen? Dat is niet het geval. Dan gaan we
stemmen op motie M4a. Als u voor bent plus, als u tegen bent min.

Mevrouw Wepster: Pas op met die pen.

De voorzitter: la, ja. Motie is verworpen. Tweeendertig tegen, zes voor. Voor de partijen
SP, een lid van de Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Op Ons Eiland en Forum
voor Democratie en de overige leden tegen. Dan de volgende is de motie Ml, de motie
Beperkte kap van bomen in het Weizigtpark van de PvdA-fractie en Op Ons Eiland. Nou,
motie M1 dus. Ik ga hem niet helemaal opnoemen, want het is een uitgebreid verhaal. U
weet waar we het over hebben. Motie Ml. Voor is plus, tegen is min. Als u een
stemverklaring wenst af te geven kan dat nu. Zo niet dan gaan we stemmen. Gaat uw
gang. Dertig stemmen tegen, acht stemmen voor. Daarnnee is de motie verworpen.
Daarvoor waren de fracties Forum voor Democratie, Op Ons Eiland, Partij voor de
Dieren, Partij van de Arbeid, PVV en SP en de overige fracties tegen. Dan motie M10,
Geen bomen offeren aan zichtlijnen van de fractie SP. Ik kijk even rond of er behoefte is
aan stemverklaring.

De heer Schalken: Voorzitter.

De voorzitter: stemverklaring, gaat uw gang.

De heer Schalken: Nou ja, heel kort. Volgens mu j heeft de wethouder aangegeven dat
dat het niet aan de orde is, dus wij zullen inderdaad niet meestemmen met die motie.

De voorzitter: Anderen nog? De heer Portier.

De heer Portier: Voorzitter. Ja, nog een keer. Het is gewoon onduidelijk in de plannen of
er wel of niet bomen gaan sneuvelen voor zichtlijnen. Volgens het overzicht wel, dus
daarom handhaven wij gewoon de motie en stemmen wij voor.

De voorzitter: Andere stemverklaringen? Zo niet, dan gaan we stemmen. Voor is plus,
tegen is min. Eenendertig stemmen tegen, zeven stemmen voor. Daarnnee is deze motie
verworpen. Op Ons Eiland, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, PVV en SP zijn
voor de motie en de overige fracties daartegen. Dan de motie M2 van GroenLinks, CDA,
ChristenUnie/SGP en Op Ons Eiland. De motie Weizigtpark, waarin het college wordt
verzocht de bomen die in iets minder goede staat zijn langer in stand te laten en pas
later in het stadium te kappen en nog een aantal andere verzoeken. Motie M2 dus. Zijn
er nog stennverklaringen? Mijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, ik heb mu j erg gestoord aan de inleiding tot de motie
waarin gesteld wordt dat we dit plan inhoudelijk hebben aangenomen, maar vanwege
het dictum en de dingen die daarin staan zal ik desondanks voorstemmen.
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De voorzitter: Anderen?

De heer Groenewege: Voorzitter.

De voorzitter: Gaat uw gang, nnijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Zoals ik in mijn bijdrage heb aangegeven gaan wij
tegenstemnnen, omdat we het niet eens zijn met de suggestie dat struiken en bomen
iets van doen hebben met veiligheid.

De voorzitter: Anderen? Dat is niet geval, dan gaan we stemmen. Als u voor bent plus,
als u tegen bent min. Motie M2. Misschien wil iedereen nog even, want u kunt nooit
dubbel stemmen, dus u kunt nog even voor de zekerheid uw stem uitbrengen. Plus is
voor, tegen is min. Ja, daar is hij. Zevenentwintig voor, elf stemmen tegen. Daarmee is
de motie aangenomen. Tegen zijn de frac... Even kijken. Twee van de vier aanwezige
leden van Beter voor Dordt, Partij voor de Dieren is tegen en de VVD is tegen.
Bijzondere coalitie overigens en de overige leden zijn voor. En Gewoon Dordt was ook
tegen, overigens. Excuus. Ja. Overige leden voor. Daarmee is motie M2 aangenomen.
Dan is er nog motie M15. Ik kijk even naar de heer Groenewege want die zit ook
impliciet in motie M2, maar ik weet niet of u dat ook zo vindt. Want dat is dus de motie
M15 die u nog heeft ingediend om te zorgen dat ten minste die negenentwintig bonnen
niet gekapt hoeven te worden.

De heer Groenewege: Nee, ik zie wel een verschil met de motie die nu is aangenomen,
dus ik zou hem graag in stemming brengen.

De voorzitter: Prima, dan kijk ik rond of er behoefte is aan stemverklaring op motie
M15. Dat is niet het geval. Gaan we stemmen. Als u voor bent, plus. Als u tegen bent,
min. Motie is aangenomen. Vijfendertig voor, drie stemmen tegen. Tegen twee leden
van Beter voor Dordt en mevrouw Koene van Gewoon Dordt. De overige leden voor.
Daarmee is M15 aangenomen. Dan zijn we bij motie M3, Standaard informatieborden op
locatie bij herinrichtingen. Motie M3 van de Partij voor de Dieren, PVV en Op Ons Eiland.
Zijner stemverklaringen? Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Voorzitter, wij, met inachtnenning van wat we van het college
hebben gehoord, dat er niet bij elk project een bord meer wordt neergezet, zullen we
voor deze motie stemmen. Hij sluit ook goed aan bij hetgeen mijn fractiegenoot NoIdes
eerder heeft bepleit, namelijk om alternative reality en virtual reality in te zetten, zodat
onze stadsgenoten zo goed mogelijk zien wat voor ontwikkelingen er zijn en er goed in
worden nneegenomen.

De voorzitter: Dank. Andere stennverklaringen? De heer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, hele goede motie. Ik denk dat het ook belangrijk is om
mensen per brief alle bewoners in de buurt waar de ontwikkelingen plaatsvindt, ook de
brief op de hoogte gesteld worden, maar dit is al een heel goed begin.
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De voorzitter: Andere stemverklaringen? Ja, mevrouw Koene, gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Ja, wij wilden eigenlijk tegen stemmen, maar ik vind dit zo fantastisch
wat de heer Kuhlmann nu net allemaal produceert aan tekst. Nu gaan we voorstemmen.

De voorzitter: Nou, geweldig. De heer Safranti.

De heer Safranti: Dat geldt ook voor ons, voorzitter.

De voorzitter: Nou, ik geloof dat de heer Groenewege de heer Kuhlmann dankbaar mag
zijn. Anderen nog? Zo niet, dan gaan we stemmen. Als u voor bent, plus. Als u tegen
bent, min. Het gaat om motie M3. Unaniem. De heer Groenewege, gefeliciteerd.
Achtendertig stemmen voor. Dan gaan we naar het motie M6, geen extra breed fietspad
van Krispijnseweg naar Mauritsweg. Dat gaat over weer lets heel anders. Een motie van
de fractie SP. Het gaat dus over het ontwerp schrappen en in te zetten op vernieuwing
van bestaande paden. Kijk even rond of er behoefte is aan stemverklaring. Zo niet gaan
we stemmen. Voor is plus, tegen is min. M6. Motie is verworpen. Tweeendertig stemmen
tegen, zes stemmen voor. Voor Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, PVV en SP en
de overige fracties tegen. Daarmee is de motie verworpen. Dan motie M8, Geen onnodig
brede wandelpaden, waarbij dat deel van het ontwerp geschrapt zou nnoeten worden en
in wordt gezet op vernieuwing van bestaande paden. Ik kijk even rond of er behoefte is
aan stemverklaring. Zo niet gaan we stemmen. Voor is plus, tegen is min. Het gaat om
motie M8. Tweeendertig tegen, zes voor. Partij voor de Dieren voor, Partij van de
Arbeid, PVV en de SP en de overige fracties tegen. Daarmee is de motie verworpen.
Motie M9, Wandelen nnoet veilig blijven. Gaat ook over het ontwerpdeel schrappen en
inzetten op vernieuwing van bestaande paden. Ik kijk even rond voor stemverklaringen.
Aan u het woord, mijnheer Schalken.

De heer Schalken: Ja, kort. Dat was waar ik net om vroeg met betrekking tot wellicht
evalueren van het shared space -pad en een deel van onze fractie vond die toezegging
belangrijk, waardoor we dus nu niet met deze motie meestemmen.

De voorzitter: Dank. Anderen? Zo niet, dan gaan we stemmen. Voor is plus, tegen is
min. Motie M9. Tweeendertig tegen, zes stemmen voor. Daarmee is de motie
verworpen. Op Ons Eiland, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en de SP zijn voor
en de overige fracties tegen. Dan gaan we naar motie M11, Ook lagen groen is
essentieel, een motie van de SP. Het voornemen om lagen groen voor een fors deel uit
het park te verwijderen en uit de plannen te schrappen. Ik kijk even rond of er behoefte
is aan stemverklaring. Mijnheer Schalken.

De heer Schalken: Ja, voorzitter, met het aannemen van motie twee, waar daar ook
over gesproken wordt over het lagere groen en die toezegging is dat voor ons
voldoende, voor een deel van de fractie, om inderdaad ook tegen die motie te stemmen.

De voorzitter: Dank u wel. Anderen? Dan gaan we stemmen. Voor is plus, tegen is min.
M11. Tweeendertig tegen, zes voor. Voor Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, PVV
en de SP. Overige fracties tegen. Daarmee is Mll verworpen. En dan tot slot M12.
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Forum voor Democratie, Partij voor de Vrijheid en Op Ons Eiland. Het gaat om de het in
samenspraak met de vertegenwoordigers van de omwonenden punten die zijn
aangedragen te onderzoeken en waar nnogelijk aanpassingen te doen in het ontwerp van
het park. Ik kijk even rond of er behoefte is aan stemverklaring. De heer Van der Meer.

De heer Schalken: Ja, voorzitter.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, er is kennelijk enige verwarring over wat de motie
precies vraagt. De toezegging van de wethouder, in overeenstennnning met de
interpretatie die mevrouw Pichel er aan geeft, is duidelijk en dat is voor ons voldoende.
Dus we zullen niet voor deze motie stemmen.

De voorzitter: Dank. De heer Schalken.

De heer Schalken: Ja, voorzitter, voor ons geldt voor een aantal fractieleden dat we wel
met deze motie instemmen, gelezen hebbend de uitwerking die daar de wethouder
aangeeft.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der de Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, wij houden de wethouder graag aan zijn toezegging
tot gesprek, nnaar gezien de verschillende interpretaties over het dictum stemmen wij
tegen deze motie.

De voorzitter: Dank u wel.

De voorzitter: Anderen stemverklaringen? Gaat uw gang, mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Ik sluit me aan bij zowel de heer Van der Kruijff als de heer Van der
Meer.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we denk ik stemmen. Voor is plus, tegen is min.
Het gaat om motie M12. De motie is verworpen. Achtentwintig tegen, tien stemmen
voor. Voor twee leden van Beter voor Dordt, Forum voor Democratie, Op Ons Eiland,
Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, PVV en SP en de overige leden tegen. We
hebben nog een minuut voordat we gaan schorsen en voor het eten. Dus mijn voorstel
zou zijn nu we toch aan het stemmen zijn om nneteen te stemmen als dat kan over
agendapunt 38, want daar gingen we alleen over stemmen.

38. Afhandelen motie 201110/M3A: 30 in z'n drie — Raadsvoorstel

De voorzitter: Dat is de motie 30 in z'n drie.

De heer Schalken: Maar, voorzitter.

De voorzitter: Ja?
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De heer Schalken: Ik dacht dat dat een bespreekpunt werd omdat er een motie was
ingediend of is die ...

De voorzitter: Nee, we gaan alleen stemnnen. Dat raadsvoorstel is oordeelsvornning
besproken in de commissie van 6 september. Conclusie van de commissie was dat er
voldoende over gesproken was, maar dat er alleen nog over gestemd zou worden in de
raad. Dus

Mevrouw Wepster: ‘...' conceptnnotie, maar GroenLinks heeft besloten

Mevrouw Vol -van der Hoist: Ja, excuus.

De voorzitter: la, er was wel een conceptmotie, maar die is niet ingediend. Dus het gaat
echt over het raadsvoorstel.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Voorzitter. Naar mijn informatie was het raadsvoorstel
kwam in stemming alleen maar, maar de motie niet.

De voorzitter: Nee, motie niet. Dus het gaat onn het afhandelen van de motie, maar
uiteindelijk stemmen we alleen over het raadsvoorstel, dat klopt. Ja.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dus die wordt nog wel besproken na de pauze of zo?

De voorzitter: Nee. Nee, nee, nee. Er is geen motie. Er is geen motie.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dat is jammer.

De voorzitter: Er ligt alleen een raadsvoorstel en daar wordt over gestemd. Zo is
besproken in de commissie van 6 september. GroenLinks heeft besloten de motie niet in
te dienen, daar waar ze dat oorspronkelijk wel van plan waren. Zo is het gegaan. Dus
als u dat goed vindt dan gaan we stennmen over agendapunt 38. De heer Kuhlmann, wilt
u een stennverklaring geven? Gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Stennverklaring van de Dordtse VVD. We hechten veel belang aan
verkeersveiligheid. We willen graag wat doen tegen hardrijders in de stad en daaronn
vinden we dit een slecht plan omdat je juist aandacht moet zetten op de bestaande
wegen. Waar het 30 is, nnoet het 30 zijn. Waar het 50 is, nnoet het 50 zijn. Moet je
streng handhaven. Daar nnoeten we onze energie in steken en daarom zijn we tegen dit
voorstel.

De voorzitter: Andere stennverklaringen? De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel, voorzitter. 30 kilometer heeft vele voordelen. Ik
hoef die niet allemaal op te noemen. Daarom is het erg jammer dat we op dit moment
niet verder komen dan elf wegen extra. Niettemin steunen we het raadsvoorstel, want
het is een mooie eerste stap en we verwachten nieuwe voorstellen zodra nieuwe
technologische ontwikkelingen, regelgeving, organisatie van de hulpverlening en of

76



veranderd mobiliteitsgedrag zich nieuwe mogelijkheden voordoen. Als die voorstellen
niet komen, zullen we ongetwijfeld zelf met die initiatieven komen op dit punt.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Gundogdu zag ik.

De heer Gundogdu: Voorzitter, dank u wel. Stemverklaring namens Op Ons Eiland.
Oproep aan het college om aan de slag te gaan met de huidige 30 kilonneterwegen, want
die zijn nog steeds niet zodanig ingericht en echt voorrang geven aan de top twintig
wegen, want we hebben nog een aantal wegen die nog aangepast moeten worden. Wij
stemmen tegen.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vol van Partij voor de Dieren.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Ja, wij stem men voor. Echter vinden wij elf wegen wel wat
weinig, dus we hebben wel zoiets dat we heel graag een toezegging zouden willen van
de wethouder of er serieus gekeken kan worden naar mogelijkheden om meer
uitrukplaatsen voor de hulpdiensten te creeren, zodat er meer mogelijkheden zijn voor
meer 30 kilometerzones.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Mijnheer Safranti. Ik heb u gezien.

De heer Safranti: Voorzitter, dank u wel. Elke seconde telt, ook voor ons. Gezien de
uitspraken van de hulpdiensten gaan wij hier tegenstemmen.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Anderen? Mijnheer Portier had ik beloofd.

De heer Portier: Ja, voorzitter, kort. In principe is afgesproken dat alle wegen behalve
de doorgaande wegen zouden proberen 30 kilometerwegen te maken. Ik snap dat er
beperkingen en moeilijkheden zijn, maar elf wegen in heel Dordrecht is wel heel erg
karig, dus daarmee beschouw ik de motie niet als afgehandeld, dus stem ik tegen om
hem als afgehandeld te beschouwen.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, wij sluiten ons aan bij de woordvoering van de
heer Kuhlmann en zullen daarom ook tegenstemnnen.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Klerk.

De heer Klerk: Voorzitter, ondanks dat het niet om heel veel straten gaat waar de
snelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur, wil ik toch benadrukken dat we niet
zitten te wachten op plantenbakken en andere onoverzichtelijke verkeerssituaties.
Imnners, zonder die maatregelen handhaaft de politie sinnpelweg niet en daarom zijn wij
tegen dit voorstel om de motie als afgehandeld

De voorzitter: Dank. Dan hebben we denk ik alle stennverklaringen gehad, kunnen we
stennmen op agendapunt 38, het raadsvoorstel 30 in z'n drie. Voor is plus, tegen is min.
Het voorstel is verworpen. Tweeentwintig tegen, zestien voor. Voor was een deel van
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Beter voor Dordt, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij van de
Arbeid en de overige fracties tegen. Dan gaan we schorsen

De heer Van der Meer: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, ik wil graag de vraag stellen

De voorzitter: Ik versta de heer Van der Meer niet. Kunnen de wethouders ook even nog
hun rust bewaren. Gaat uw gang.

De heer Van der Meer: Ik zou graag duidelijkheid willen over wat het verwerpen van dit
raadsvoorstel betekent, want de motie is indertijd aangenomen, dus betekent dat nu dat
het college met een nieuw raadsvoorstel gaat konnen?

De voorzitter: Ja, er ligt een motie en op basis daarvan is er een raadsvoorstel gemaakt,
als ik het goed samenvat. Dat betekent dat er nu een nieuw raadsvoorstel zal moeten
komen om die motie toch recht te doen. Ik kijk even naar de wethouder.

De heer Van der Linden: Nou, ik denk niet dat dat klopt. Ik veronderstel wel dat er
meerdere redenen kunnen zijn om tegen te hebben gestemd. De een zal zeggen we
hadden veel meer gewild, de ander zal zeggen we willen helemaal niks of bijna niks. Dus
ik denk dat we voordat we een nieuw raadsvoorstel kunnen opstellen desgewenst, dat
we sowieso nog wel even in de commissie hierover moeten hebben. Dank u.

De voorzitter: Ja? Nog een vraag aan u voordat we gaan schorsen voor het eten, want
we hebben daarna nog twee moties vreemd en het verhaal van het zonne-offensief en
mijn vraag is of u ermee akkoord bent om straks motie vreemd aan de orde van de dag
Schoolontbijt als eerste na de schorsing te behandelen, in tegenstelling tot de
agendavaststelling, omdat de portefeuillehouder, de heer Heijkoop, vanavond zijn
opwachting nnaakt in het televisieprogramma 00 en om half negen onze vergadering
verlaat. De vraag is of u er bezwaar tegen heeft om dat onderwerp dan als eerste te
behandelen. Is dat akkoord? Ja? Dank u wel. Wens ik u een goede maaltijd. Tot acht
uur.

40. Motie vreemd aan de orde Schoolontbijt

De voorzitter: Ja, beste mensen, het is een beetje vreemd. We zijn Ju!lie zijn echt
onverbeterlijk. Die wethouders die gaan we ook op een andere nnanier indelen. Dit is te
gezellig. We zijn met twee, drieentwintig raadsleden en daarnnee is het quorum
aanwezig. Ik stel voor dat we toch maar beginnen, want ik vind dat de mensen die er
zijn die moet je altijd belonen. Neenn snel uw plaats in. De vergadering is heropend. We
hadden afgesproken dat we de motie vreemd aan de orde van de dag inzake
schoolontbijt nu zouden behandelen. Ik geef eerst de indieners de gelegenheid om de
motie kort toe te lichten en hierna krijgt iedereen in gebruikelijke volgorde de
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gelegenheid om te reageren. Met een maximum van twee nninuten spreektijd. Wie mag
ik het woord geven? Ja, de heer Burakgin gaat uw gang.

De heer Burakgin: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, zoals bekend hebben veel
Nederlanders het nnonnenteel zwaar. Vanwege de bekende energiecrisis en zeer hoge
inflatie. We maken ons dan ook grote zorgen om onze Dordtse inwoners en in het
bijzonder onze Dordtse kinderen. Soms bereiken ons diverse zorgelijke signalen van
kinderen die zonder fatsoenlijk ontbijt naar school gaan en daaronn deze motie die we
samen met VSP, DENK en Op Ons Eiland indienen, met het verzoek aan het college om
hier samen met scholen en nnaatschappelijke partners een oplossing voor te vinden,
zoals het aanbieden van schoolontbijt.

De voorzitter: En dat is motie M16 en die moet nog bij de griffier worden ingediend.

Mevrouw Wepster: Met handtekeningen? 0, ja. Nee.

De voorzitter: Er gingen even een paar dingen door elkaar. Motie M13 is dat, voor alle
duidelijkheid en die is begin van de vergadering ingediend. Ik kijk even rond wie daar
het woord over wil voeren. Ik begin bij de VVD-fractie, de heer Van der Net. Gaat uw
gang.

De heer Van der Net: Dank u, voorzitter. Ja, ik heb met de indiener het er al over gehad
en ook de Dordtse VVD maakt zich ernstige zorgen over de situatie, maar vandaag
kwam er gelukkig in het nieuws dat men landelijk ook al actie aan het ondernennen is op
dit punt en ja, we willen toch ook wel graag dat er dan een bepaalde coordinatie komt
van landelijk naar de gemeente. Dus wij vragen ons af of dit dan wel de juiste methode
is. Wij vinden het zeer sympathiek inderdaad dat men met name richting de kinderen
kijkt, maar ik ga er wel vanuit dat als de kinderen zonder eten naar school gaan, dat
dan ook de ouders waarschijnlijk honger moeten lijden en wij vinden ook gewoon als
Dordtse VVD dat geen honger moet worden geleden in Dordrecht. Daar vragen wij
eigenlijk op dit moment actie op, dus eventjes die twee afwegingen. Wij vinden gewoon
dat dit probleem breed moet worden aangepakt en dan daarnaast dat er wel landelijk nu
actie is. Dus wij wachten eventjes het antwoord van de wethouder hierop af. Dank u
wel, voorzitter.

De heer Safranti: Voorzitter?

De voorzitter: U heeft een vraag aan de heer Van der Net?

De heer Safranti: Ja, excuses voor het laten binnenkomen trouwens, maar ja, daar
kunnen wij natuurlijk niks aan doen in dit geval, maar mogen we reageren op ...

De voorzitter: Ja, laten we daar geen woorden aan vuil nnaken in deze situatie, maar
acht uur is gewoon acht uur. Iedereen heeft twee uur de tijd om te eten en dat is
genoeg. Ik heb ook nog twee kinderen in bed gelegd in de tussentijd, dus even een
hapje eten moet kunnen. Maar gaat uw vraag stellen aan de heer Van der Net.
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De heer Safranti: Mijnheer Van der Net zei er zijn ook geen ouders die dus honger
lijden. Nou, dat is dus degelijk wel zo het geval. Ik heb gisteren toevallig twee
directeuren gesproken hierover en die hebben zelfs aangegeven dat ze een koelkast
hebben aangeschaft om dus brood en beleg voor de kinderen in te smeren. Dit speelt
dus al een hele tijd en dat wilde ik even meegeven.

De voorzitter: Dank. Maar is dat een vraag of een opmerking richting de heer Van der
Net.

De heer Van der Net: Ja, voorzitter, dan ben ik verkeerd begrepen. Ik heb gezeten van
als de kinderen honger lijden, ga ik er vanuit dat ook de ouders honger lijden en dat er
dus een breed probleem is dat we moeten aanpakken. Dat heb ik gezegd.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Dan kijken we naar de fractie van GroenLinks. Die heeft
de motie natuurlijk ingediend. Wilt u er nog een woordvoering aan wijden? De heer
Burakcin, gaat uw gang.

De heer Burakcin: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, wat er momenteel in ons
land afspeelt is uiteraard ongekend en zoals bekend hadden sonnmige van onze inwoners
het voor de crisis financieel al vrij zwaar en nnonnenteel is dat voor veel van onze
inwoners ondraagbaar geworden. De nnonsterinflatie en onbetaalbaar geworden
energiekosten heeft ervoor gezorgd dat mensen connpleet in de knel zijn komen te zitten
en met de winter in het vooruitzicht beloofd dat niet veel goeds. Voorzitter, daar maken
wij ons als fractie grote zorgen over. Wat ons met name in deze situatie enorm raakt is
de positie van onze kinderen. Kinderen die vanwege de financiele situatie van hun
ouders met een lege maag naar school komen. Die als ontbijt met een zakje chips naar
school gestuurd worden en leraren die zich genoodzaakt voelen hun eigen boterham te
delen met kinderen die honger hebben. Voorzitter, dat klinkt drannatisch en onwerkelijk,
maar niets is minder waar. Recent nog in Rotterdam is gebleken dat een kind vanwege
de financiele situatie van zijn ouders onwel is geworden, omdat hij drie dagen geen
fatsoenlijk eten heeft gehad. Voorzitter, wat ons betreft kunnen we ons niet blind en
doof houden voor dit soort schrijnende situaties en daarom ook deze motie die oproept
om in samenwerking met scholen en maatschappelijke partners dit probleenn in beeld te
brengen en een passende oplossing hiervoor te vinden, zoals een ontbijt op school en
tijdens de aankonnende begrotingsbehandeling met een voorstel te komen. Dat was
hem, voorzitter.

Mevrouw Koene: Voorzitter.

De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Mag ik de heer Burakcin vragen hoe hij denkt dat de
verantwoordelijkheden liggen rond dit thema? Dus bij wie de eerste
verantwoordelijkheid ligt, even ongeacht dat ik vind dat niemand honger moet hebben
hoor, maar hoe we dit moeten zien. Wie heeft de eerste verantwoordelijkheid om te
zorgen dat een kind kan ontbijten en daarna?
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De heer Burakgin: Ja, voorzitter, dank voor deze vraag. Ja, primair ligt de
verantwoordelijkheid als het gaat om de opvoeding uiteraard bij de ouders. Laten we dat
gewoon vaststellen. Aileen we weten gewoon wat de praktijk is. De praktijk is namelijk
dat er ouders zijn die eigenlijk hulp nodig hebben, maar niet vragen. Vanwege allerlei
redenen. Dat kan zijn met name speelt schaamte natuurlijk een rol, maar het punt is
nannelijk dat ouders zijn die dat gewoon niet doen en misschien ook niet dusdanig hun
verantwoordelijkheid nemen, maar dat betekent niet dat wij onze verantwoordelijkheid
dus niet moeten gaan nemen. In ieder geval, doen wat binnen onze nnacht ligt en dit is
in ieder geval wat ons betreft wat we eventueel kunnen doen voor kinderen die
momenteel ook enorm zwaar hebben.

Mevrouw Koene: Voorzitter, is het dan zo dat de heer Burakgin denkt dat de gemeente
dit dan allennaal op moet lossen of zou de gemeente dat meer in een coordinerende rol
nnoeten zitten? Want nnijn buurman heeft hier zojuist een artikel over dat ouders
initiatief nemen, bijvoorbeeld om 's ochtends ontbijt te regelen. Dat hoeft dus de
gemeente niet te doen, dat kan de gemeente eventueel wel coordineren. Dus hoe ziet hij
dat?

De heer Burakgin: Ja, voorzitter, volgens mu j hebben wij ook in ieder geval in het dictum
gezegd dat het in samenwerking met scholen moet gebeuren. Je moet en uiteraard ook
maatschappelijke partner. Het kan zomaar zijn dat bijvoorbeeld vanuit de maatschappij
dus initiatieven ontplooid worden, maar moet wel ergens gecoordineerd worden en wat
ons betreft moet het college hierin zijn verantwoordelijkheid nemen en op zoek gaan
naar de mogelijkheden die er zijn.

Mevrouw Koene: Voorzitter, de laatste keer.

De voorzitter: Ja, ga uw gang.

Mevrouw Koene: Ik denk niet dat het college in eerste instantie verantwoordelijkheid
hierin heeft om het te lossen dat kinderen te eten krijgen. Ik denk wel en dat zullen de
wethouders ongetwijfeld at doen, gesprekken voeren met scholen om te kijken hoe ze
dat kunnen organiseren en dan vooral het accent op de ouders daarbij betrekken, want
als ouders nu de verantwoordelijkheid niet pakken, die horen zijn dan wel te leren
pakken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het onderwijsgevend personeel er
niet op zit te wachten om ook nog de ontbijtservice te gaan spelen. Dus ik denk dat we
uit nnoeten kijken met wat de gemeente echt op moet lossen, maar goed, dat is onze
mening.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Zijn er nog andere interrupties? Ja. Nee. Dan gaan we
door naar Beter voor Dordt. De heer Schalken, gaat uw gang.

De heer Schalken: Ja, voorzitter, dank u wel. In eerste reactie, ik heb in het begin van
de vergadering at aangegeven dat we vanuit Beter voor Dordt eigenlijk hadden gehoopt
dat dit voorstel eerst in de connnnissie zou kunnen komen, zodat we erop kunnen
voorbereiden. Dat we ook onze commissieleden daar ook een bijdrage aan kunnen
leveren, maar het ligt hier nu en wat ons betreft beperkt het zich niet alleen tot de
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kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, want dat zijn ook hardwerkende ouders
die vaak dagenlang zonder ontbijt of maaltijden naar school, met alle gevaarlijke
gevolgen van dien, als ze bijvoorbeeld met machines werken en dat soort zaken. Dus ik
zou eigenlijk vanuit onze kant liever zien dat de wethouder met een wat breder voorstel
komt dan eigenlijk het beperkte verzoek wat hier nu ligt. Los van het feit dat het zeker
ook belangrijk is dat kinderen, geen enkel kind, zonder ontbijt naar school gaat of op
school komt.

De voorzitter: Dank u wel. Dan kom ik bij de ChristenUnie/SGP-fractie. De heer De Heer,
gaat uw gang.

De heer De Neer: Ja, dank u wel, voorzitter. We vinden de nnotie van GroenLinks heel
sympathiek, want ook wij vinden het namelijk onacceptabel dat er kinderen zonder
ontbijt naar school gaan onndat er thuis armoede heerst. Uiteraard zijn scholen zichzelf
ook bewust van deze problematiek en hebben scholen hier ook al aandacht voor. We
zouden er dan ook samen met scholen en andere stakeholders alles aan willen doen om
dit terug te dringen. Zeker nu de kwetsbaarheid onder Dordtenaren ook snel toeneemt.
We zijn alleen wel terughoudend om er extra middelen voor vrij te maken omdat die
middelen ook weer ergens anders vanaf gaan. Ook lezen we inderdaad vanmiddag in de
krant dat minister Schouten gaat kijken of er vanuit het rijk iets kan worden
georganiseerd met betrekking tot schoolontbijt voor kinderen uit kwetsbare gezinnen,
maar dan terug naar Dordrecht. Want voor nu horen wij eerst graag van de wethouder
hoe hij van plan is hier op korte termijn aandacht en invulling aan te geven. Mogelijk
ook vanuit de bestaande progrannma's en middelen, maar een ding is duidelijk, dat
kinderen ook in onze stad door armoede met een lege maag naar school gaan, is
onacceptabel. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u zeer. Ja, wij waren even aan het puzzelen, maar dit was uw
maidenspeech, dus daar mag een applaus voor. Dank u wel. Dan gaan we naar de CDA-
fractie. Gaat uw gang.

Mevrouw Van Vuqt-Roose: Voorzitter, dank u wel. Ook het CDA Dordrecht maakt zich
echt zorgen over wat er aan de hand is. Ook als het gaat om Dordtse kinderen die
zonder een ontbijt op school konnen en dat is natuurlijk niet alleen een probleem voor
Dordtse kinderen, maar ook uiteraard voor hun ouders en geloof me dat ook
leerkrachten daaronder lijden als ze zien dat hun kinderen in de klas zitten zonder fit te
zijn en zonder leerprestaties te kunnen leveren. Die situatie willen we natuurlijk
voorkonnen. Hoewel het strikt genomen natuurlijk niet noodzakelijk is dat de gemeente
dit probleem oplost, willen we toch het college ook vragen om verder te kijken in deze
tijd van crisis, waarin we toch vooral de kinderen niet de dupe willen laten worden. Dus
ik hoor heel graag van het college wat hierin gedaan kan worden voordat wij tot een
definitief ja of nee of zou komen en misschien kan het aangesloten worden op wat er
landelijk vandaag al bekend geworden is over schoolontbijt. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik naar de Partij van de Arbeid. Mevrouw Schnabel.
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Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Wij vinden deze motie natuurlijk ook heel synnpathiek,
maar we hebben eigenlijk nog wel een paar vragen. Zoals bijvoorbeeld in de overweging
van de motie staat dat het over elf scholen gaat. Als in, zijn dat de scholen uit het
Dordts leerprogramma of gaat het over alle scholen in Dordrecht?

De heer Burakgin: Voorzitter, mag ik daarop reageren?

De voorzitter: Gaat uw gang, de heer Burakgin.

De heer Burakgin: Nee, die bullet is eruit gehaald, maar de strekking was ook niet of de
bedoeling was ook niet dat het voor elf scholen was bedoeld. De strekking was meer
vanuit het college worden dus elf scholen momenteel ondersteund om naar een hoger
niveau te tillen. Ja en met een lege maag gaat het natuurlijk niet lukken om goed te
leren. Dus dat was meer de strekking van dat we hem erin hebben laten zetten, maar
dat wekt toch wel een beetje verwarring, dus dat hebben we eruit gehaald. Dus in de
herziene motie is die eruit gehaald.

Mevrouw Schnabel: Oke, dus dan gaat het over alle scholen in heel Dordrecht?

De heer Burakgin: Ja, in principe is het de bedoeling dat in ieder geval het college
onderzoekt van nou, welke scholen daar behoefte hebben en ook bijvoorbeeld op welke
school de meeste problemen opleveren. Het moet geen dwingend karakter zijn dat we
bijvoorbeeld zeggen nou, we gaan voor elke school gewoon automatisch voor ontbijt
zorgen. Dat is niet de bedoeling.

Mevrouw Schnabel: Oke, want op best veel scholen in heel Dordrecht of in Dordrecht
zitten natuurlijk kinderen waarvan de ouders het ontbijt niet kunnen betalen, dus in
principe zou het een druppel op een gloeiende plaat zijn om ze alleen voor die scholen te
doen waar de nneeste kinderen in ieder geval zichtbaar geen ontbijt zouden kunnen
krijgen of thuis. Klopt dat?

De heer Burakgin: Nou ja, voorzitter, we hebben heel duidelijk in onze motie ook gezegd
breng dat in beeld. Breng dat in beeld wat er dus aan de hand is. Welke scholen daar
het nneeste behoefte aan hebben en kom terug met het voorstel. Dat is eigenlijk wat we
ook aan het college hebben gevraagd.

Mevrouw Schnabel: En dan hadden wij ook nog een andere vraag en dat gaat dan
eigenlijk meer over stel, maar misschien moet het dan ook nog onderzocht worden hoor.
Stel dat er op een school bijvoorbeeld een aantal kinderen zijn die vanuit huis geen
ontbijt krijgen en een aantal kinderen wel, krijgen dan een gedeelte van die kinderen
apart dan ontbijt? Waardoor je misschien die schaamte en stigmatisering ook op een
bepaalde nnanier in de hand zou kunnen werken? Of is dat

De voorzitter: Dat is een bijzondere stijlfiguur, dat u in uw eigen termijn vragen gaat
stellen, maar het kan wel. De heer Burakgin, wilt u hierop antwoorden?
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De heer Burakcin: Ja hoor, voorzitter. Kijk, voorzitter, schaamte speelt natuurlijk een
hele grate rol als het gaat am het vragen van hulp en dat wij dus hiermee willen
bereiken, als je dus bijvoorbeeld binnen een schoolschoolontbijt aanbiedt, dan breng het
toch de ouders niet in verlegenheid am bijvoorbeeld hulp te gaan vragen. Dat wat
kennelijk toch een behoorlijke drennpel is. We weten dat binnen Dordrecht heel veel
mensen niet bereikt warden als het gaat am arnnoede. Ja, op deze manier zorg je er
toch voor dat iedereen gewoon zijn ontbijt neemt zonder hulp te kunnen vragen. Dat is
denk ik het grootste voordeel als je dat gewoon in zijn algemeenheid doet binnen
scholen.

Mevrouw Schnabel: Oke, dank u wel. Dan, nou ja, ik begrijp dus inderdaad dat het niet
helemaal de bedoeling is am nu dan de vragen te stellen in dit

De voorzitter: Nou ja, u nnag zoveel zeggen en vragen als je wil, maar het is uw eigen
termijn. Dus u kunt misschien beter vragen stellen als mensen, andere mensen aan het
woord zijn en hier uw eigen inbreng te leveren. Dat is het meest gebruikelijke.

Mevrouw Schnabel: Oke, dank u wel. Nou ja, dan willen wij in ieder geval graag nog
zeggen dat we het inderdaad heel sympathiek vinden, maar dat we het ook graag breder
zouden willen trekken wanneer we het over het armoedebeleid hebben, zodat we
kunnen kijken naar alle scholen in Dordrecht. Dank u wel.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we naar de Partij voor de Dieren, mevrouw Vol
en ook voor haar is het haar maidenspeech.

Mevrouw Vol -van der Hoist: 0, dat had u beter achteraf kunnen zeggen, nu word ik
nerveus.

De voorzitter: Nou ja, ik zeg het even u onndat u dan ook niet geInterrumpeerd kan
warden. Had ik bij de heer De Heer ook van te voren graag willen zeggen, maar die
werd gelukkig niet geInterrumpeerd.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Wordt gewaardeerd, dank u wel.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Nou ja, wij onderschrijven de nnotie volledig eigenlijk, want
arnnoede is helaas een reeel en structureel probleenn, dus vinden wij deze motie heel
waardevol en wij delen ook alle zorgen die geuit zijn door GroenLinks. Echter missen we
bij de Partij voor de Dieren wel een aanvulling in de vornn van het aanbod van het
ontbijt. Want ontbijt dient namelijk ook gezond te zijn. Gezondheid is heel belangrijk.
Met een gezonde levensstijI bespaar je heel veel onnodige kosten in de
gezondheidszorg. Als we kijken naar het nationale schoolontbijt random de
Koningsspelen bijvoorbeeld zien we een paging tot een gezond ontbijt met veel granen,
groentes en fruit. Echter zie je ook dat er heel veel dierlijke producten warden
geserveerd, zoals vleeswaren, eieren en veel zuivelproducten zoals yoghurt, kaas en
melk en dat betreuren wij eigenlijk wel. Veel mensen denken nog steeds dat die
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producten namelijk gezond zijn, maar dit is gebaseerd op oude inzichten en de
geweldige propaganda die de producenten van dierlijke producten al sinds de jaren
veertig op ons afvuren. Wij denken bijvoorbeeld, als mens, dat nnelk goed is voor elk,
terwijI wij allemaal in meer of mindere mate lactose -intolerant zijn. We zijn namelijk
geen kalfjes. Dus melk is goed voor elk kalfje. Niemand kan er meer omheen dat we toe
moeten naar een veel plantaardig dieet. Die beweging is duidelijk, kijk alleen al naar het
supernnarktaanbod waar het plantaardige aanbod steeds rijker en steeds beter wordt.
Dus wij van de Partij voor de Dieren zouden heel erg graag zien dat als de motie wordt
aangenomen, wat we ook echt oprecht hopen want het is een hele goede motie naar ons
idee, dat er ook wordt gekeken naar een meer plantaardige invulling van dat ontbijt.
Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel en nogmaals, het was een maidenspeech, dus daar nnag voor
geklapt worden. Gaan we naar de heer Safranti van DENK.

De heer Safranti: Dank je wel, voorzitter. Voorzitter, over de noodzaak en inhoud
hoeven we dus weinig te vertellen want ik sluit me totaal aan bij de woordvoering van
GroenLinks. Aileen wil ik wel een aantal punten meegeven. Toevallig is een van onze
commissieleden een eigenaar van een supermarkt en als hij mu j vertelt dat hij dus
dagelijks voedselbank moet gaan bellen om de spullen op te halen en te verdelen en dat
er dus gebrek aan nnankracht en logistiek, dat hij dus die spullen elke dag weg moet
gooien. Dan vind ik aan de ene kant wel schandalig, aan de andere kant denk ik daar
kunnen we wel lets mee gaan doen. Zeker voor onze stad. Ik weet ook dat het ongeveer
twee euro, anderhalf tot twee euro per dag moet kosten. Een kind, een ontbijt. Dat zijn
allemaal cijfers die ik uitgehaald heb uit bepaalde bronnen. Een op de zeven kinderen
zonder ontbijt naar school volgens RTL, dat is ook even een cijfermatig lets en dat we
dus landelijk 1,3 procent van de kinderen zonder ontbijt naar school moeten sturen en
dat is dan ongeveer 29.000 op landelijk niveau. Nou, dat is ongelooflijk voor een land
als Nederland, een welvarend land en dat wij toch over armoede en over kinderen
moeten hebben die dus zonder ontbijt naar school moeten. Daarom zeg ik laten we
preventief aan het werk gaan voor die kinderen die dus straks een toekomst hebben in
onze maatschappij.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Koene, Gewoon Dordt. Het hoeft niet, mag wel.

Mevrouw Koene: Ik zou het bijna gaan missen, voorzitter. Dank. Zoals ik net al een klein
beetje liet doorschenneren zijn wij van nnening dat de eerste verantwoordelijkheid bij
ouders ligt en als dat dus niet lukt, dat schijnt nu steeds meer het geval te zijn, dan
moet er iets georganiseerd worden zodat alle kinderen op een school een ontbijt kunnen
genieten en dan het liefst dat de ouders daarbij betrokken zijn, zo kunnen ook de ouders
die nu niet de verantwoordelijkheid te pakken. Want niet iedereen, het was niet alleen
nu de laatste tijd, maar het is al sinds jaar en dag dat er kinderen zonder ontbijt naar
school gaan. Dus dat is echt niks nieuws, alleen het wordt nu meer en wij den ken dat
het verstandig is om ervoor te zorgen dat je als gemeente daar slechts een
coordinerende rol in speelt en dat er voldoende middelen lijken te zijn op dit moment
binnen het prinnair onderwijs om daar mee te doen. 3a, goed, verder wachten we even af
wat de wethouder te melden heeft. Die heeft vast nog wel wat leuks.
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De voorzitter: Hartelijk dank. Dan ga ik naar de heer GOndogdu, Op Ons Eiland.

De heer Giindogdu: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, toen mijn collega Burakcin met
het voorstel kwam voor deze motie hebben we dat natuurlijk heel zorgvuldig bestudeerd
tijdens onze fractievergadering en wij zeiden met z'n drieen heel spontaan van dat dit
probleem zo hoog op de agenda moet staan van Dordrecht. Dat vinden we wel heel
bijzonder. Mede doordat enerzijds wij als land, maar zeker ook als stad, toch ervan
nnoeten kunnen uitgaan dat iedereen voldoende voedingsmiddelen, voedingsnniddelen
binnenkrijgt en vooral de jeugdigen, want die zijn in potentie de zwakste schakel of de
meest kwetsbare. Dus wij nnaken ons ernstige zorgen, vandaar dat we ook deze motie
mee hebben ingediend. Dat minister Carola Schouten dit ook onderschrijft, vandaag ook
in de krant, dat onderschrijft maar des te meer hoe urgent het probleem is en op de
discussie in hoeverre de gemeente hier een rol heeft of niet. Ja, voor heel veel
Dordtenaren is het vanzelfsprekend dat de gemeente het eerste aanspreekpunt is in dit
soort gevallen. Dus ook uitgaande van de wens van deze raad, althans de indieners van
deze motie, is het des te meer ook een ondersteuning richting het college am dit
voorstel of althans dit problematiek goed in beeld te brengen en met gepaste
maatregelen richting de gemeenteraad te konnen. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Portier van de SP.

De heer Portier: Ja, voorzitter, een aantal punten. In ieder geval een sympathieke motie
en blij dat nu veel breder dan in het verleden gevonden wordt dat ook de gemeente een
rol heeft onn voor de gezondheid van haar inwoners te zorgen. Als ik even kijk naar het
voorstel, kinderen mogen niet het slachtoffer warden van de situatie thuis. Dus als
scholen dat kunnen verhelpen door een ontbijt aan te bieden, dan denk ik dat we dat
moeten faciliteren, organiseren, coordineren, wat dan ook. Of dat direct op kosten van
de gemeente moet of dat er een budget in scholen is, dat laat ik even in het midden. Ik
vind het wel belangrijk dat kinderen niet gestigmatiseerd warden van jij bent dat arme
kind dat iets van eten van school moet krijgen. Het moet wel al voor alle kinderen
beschikbaar zijn en ja, sonnmige kinderen zullen er meer gebruik van maken en anderen
minder. Ik denk wel dat als een kind zonder ontbijt op school komt dat er meer aan de
hand is. Dan is het nnisschien armoede in het gezin. Maar ja, ik kom zelf uit een gezin
vroeger waar heel weinig geld was. Het was volstrekt ondenkbaar dat mijn ouders mu j of
mijn broers en zussen zonder ontbijt naar school lieten gaan en dan sluit ik even aan bij
het zakje chips, wat dan meegegeven wordt. Ja, een zakje chips kost meer dan een paar
boterhannnnen met jam, pindakaas of gewone kaas. Sorry, dierlijk product. Dus er is dan
echt meer aan de hand en dat betekent dat er ook een signaal zijn am hulp en bijstand
aan zo'n gezin te verleden. En daar wou ik even bij laten, dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Van Leeuwen, PVV.

De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, am heel kort daarover te zijn, ik
vind het zelf verschrikkelijk dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan, echt heel erg.
Neennt ook veel kansen weg. Een kind dat start met de hanger heeft niet alleen een
voedselgebrek, maar ook start het anders dan de andere kinderen die wel een ontbijt
hebben gehad. Ik vind het ook heel triest dat dit allemaal 2022 aan de orde moet
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konnen, wat dat betreft. In ons rijke, welvarende Nederland, maar ja, goed, de motie
zoals die voor licht kunnen we uiteraard volledig ondersteunen, maar wel inderdaad, het
is al gezegd door de SP. Het is niet de bedoeling dat kinderen gestigmatiseerd worden.
Dat we in die situatie terechtkomen dat er gewezen wordt van Jantje, Pietje of weet ik
veel wat wie, die heeft een gratis ontbijt gekregen. Daar moeten we echt met elkaar
zien te voorkomen. Wie dat ook zijn die kinderen, nnaakt niet uit, moeten we echt met
elkaar zien te voorkomen, maar we ondersteunen wel deze motie. Dank u wel.

De voorzitter: Dank. Dan mevrouw Pichel, Forum voor Democratie.

Mevrouw Pichel: Dank u wel. Ik, Forum voor Democratie, kan in ieder geval zeggen dat
ik het eens ben met de woorden van mevrouw Koene van Gewoon Dordt, dat er een
verantwoordelijkheid ligt bij de ouders om hier ook een verantwoordelijkheid in te
pakken en dat dan ook aan te geven en daarbij vind ik het ook wel belangrijk om te
melden, om te kijken naar het gezegde geef een man een vis en hij eet voor een dag of
leer hem hoe te vissen en hij eet zijn hele !even. Dus kunnen kijken hoe we mensen
kunnen helpen, nnensen niet alleen toestoppen. Dat neennt niet weg dat ik het verzoek
van deze motie heel goed vindt, want het begint eigenlijk ook om aan te geven dat, met
de vraag of het college het in beeld wil brengen hoe groot het probleem is. Dus dat vind
ik absoluut een goed beginsel.

De voorzitter: Hartelijk dank en dan kijk ik nog even naar mevrouw Stolk. Nee, alles is
aan de orde geweest. Dank u wel. Dan gaan we naar wethouder Heijkoop namens het
college. Die volgens mu j nog net op tijd voor hem de gelegenheid heeft om het woord te
voeren. Gaat uw gang.

De heer Heijkoop: Dat gaat helemaal lukken, voorzitter en ik hoor hier ook te zijn, want
hier is ons democratische mandaat gelegen, bij u als vertegenwoordigers van de
inwoners van de stad en daar gaat het hier ook over in alle urgentie over onze jongste
inwoners. Net als velen van u en zelfs een aantal woordvoerders, weet ik, ben ik ook
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd en je ziet veel en je hoort veel,
bijvoorbeeld over de koelkast, het brood onder de tafel bij de leerkrachten. Ik zeg ook
gelijk richting mevrouw Koene en de anderen, want daar had mevrouw Koene gelijk in,
dat is niet van het afgelopen jaar. Dit speelt al langer dat kinderen zonder ontbijt naar
school gaan en dat is niet altijd alleen maar gelegen in het felt dat er echt geen euro
beschikbaar is voor het ontbijt, maar ook omdat die gezinnen sowieso zeer labiel zijn en
dat er andere problemen kunnen zijn. Dus ik ben het ook geheel met de heer Portier
eens dat hij zegt van daar zou je eigenlijk meer mee moeten doen, ook in de
signalerende rol. Is ook ingewikkeld, want vanuit onderwijs wil men ook graag de
veiligheid bieden. Ik heb het toevallig van de week over gehad met de leerkracht van
ons dochtertje die zei van ja, ze deden hier ook heel veel wat ik niet zomaar met
anderen kan delen en als ik dat wel doe dan delen ze niets meer. Dus dat is dat wankele
evenwicht. Tegelijkertijd moet je altijd richting ouders uitstralen dat als er meer aan de
hand is dat er hulp is. Hulp in deze stad bij uitstek. Want u ziet dat, ik zie dat en ook
onze partners in de stad zien dat. Dan heb ik het natuurlijk in de eerste plaats over het
onderwijs, de scholen die zien dat, maar ook maatschappelijk betrokken ondernemers.
Maatschappelijke organisaties. Ook zij zien dat er iets gaande is en wij weten elkaar ook

87



goed te vinden in deze stad. Deze stad is echt bijzonder als het gaat over de kracht die
er vanuit het maatschappelijk middenveld konnt en niet alles hoeft ook van de overheid
te komen. We hebben dat ook gezien tijdens de coronacrisis. Recenter tijdens de
vluchtelingencrisis, met name met de Oekraiense vluchtelingen, dat er heel veel loskomt
in onze stad en met deze motie bent u, licht u eigenlijk een broedende kip een klein
beetje van het nest en ik zou u willen vragen om de broedende kip die weer te laten
zitten om even die partijen ook ruimte te geven om dit verder uit te werken. Daarnnee
zeg ik u dit heeft onze aandacht en we zijn ermee bezig en waarom ik blij ben met deze
motie waaronn ik hem eigenlijk ook volledig namens het college zou willen overnemen,
omdat u met deze motie ook aan boord stapt bij dat onderwijs, bij dat bedrijfsleven, bij
die nnaatschappelijke partners. U geeft daarmee eigenlijk ook aan wij hebben er iets
voor over. Wij gaan niet de hele rekening op ons nemen, want het is ook een initiatief
wat ook vooral voortkomt uit de samenleving, maar wij gaan er wel aan bijdragen. Nou,
hoe nnooi is dat als je op dit terrein de handen ineen kan slaan en iets goeds kan doen
voor onze jongste inwoners? Dus ik zeg u toe, wij komen met een plan. Sterker nog, er
wordt al heel goed nagedacht over een plan en daarbij denken wij ook wel na van voor
wie moet dat plan dan gaan gelden? Voor welke scholen? Waar gaat het dan om? Carola
Schouten heeft daar vanmiddag wat over gezegd tijdens het vragenhalfuurtje, enkele
hoofdlijnen, maar ze had het al wel gelijk over we weten ongeveer over welke scholen
het gaat. Dus zij zegt daarmee al wel van dit gaat niet over het hele onderwijs. We
weten zelf heel goed dat bepaalde scholen daar speelt het veel minder of daar kan men
dat echt binnen die school goed opvangen, maar er zijn ook een aantal scholen waar het
echt in alle urgentie speelt en wij gaan dan gewoon verder uitwerken met die partijen.

De heer Van der Net: Voorzitter.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van der Net.

De heer Van der Net: Ja, ik bedoel, ik begrijp heus wel wat de wethouder zegt en dat er
inderdaad bepaalde scholen, dat daar gewoon meer kinderen zullen zitten die dit
probleem hebben, maar ik wil toch ook wel aandacht vragen dat er ook gewoon op
andere scholen, misschien wel iets minder, maar toch ook wel kinderen zijn die dezelfde
behoefte hebben. Dus ik wil wel even dat meegeven ook aan de wethouder om daar ook
wel rekening mee te houden.

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, op korte termijn spreek ik met het onderwijs en met de
schoolbesturen en dan zal ik dit ook nadrukkelijk naar voren brengen. Het onderwijs
heeft zelf ook heel goed in de gaten waar het met name speelt en waar het nodig is en
ook zich realiserende dat niet op welke school alle kinderen over een kam geschoren
kunnen worden. U heeft het punt ook gemaakt in het kader van Dordtse leerprogramma,
speelt hier ook. We zullen hier aandacht voor hebben en we komen met een uitwerking
naar uw raad toe. Tegelijkertijd geef ik wel een winstwaarschuwing richting uw raad.
Nou, er werd al even een berekening over de duim gemaakt. Tweeenhalf euro voor een
ontbijtje. We hebben tienduizend kinderen in onze stad. Dus even, het gaat wel ergens
over. Dus wellicht moet je wel goed nadenken van oke, als je kinderen wil ondersteunen
en je hebt niet een openeindefinanciering dan zul je daar wellicht keuzes moeten maken,
maar ik ben van harte bereid om enkele scenario's ook naar u toe te brengen, zodat u er
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zelf ook een afweging kan maken, zeg ik richting de heer Van der Net, om hem gerust te
stellen. Het breder trekken, waar de heer Schalken terecht aan refereerde, van joh, dit
moet niet op zichzelf staan. We zijn dus met een plan bezig en ik kan u oak vertellen dat
we daar oak een van de nninisteries bij hebben aangehaakt, die heel erg geinteresseerd
is am oak met ons na te denken hoe we oak weer extra aandacht kunnen besteden aan
financiele educatie. Aan het voorkomen dat er problemen ontstaan in financiele zin. Dat
is in deze tijd wel heel wrang, want het is nu echt vrouw en kinderen eerst in die zin met
die energierekeningen, er is geen redden aan, maar je ziet wel dat het financieel
bewustzijn op veel plekken nog onvoldoende is. Nou ja, dat willen we oak heel
nadrukkelijk onderdeel laten zijn van deze aanpak en ik zeg u oak toe dat wij op hele
korte termijn, sterker nog, vandaag heeft het college een voorstel armoede vastgesteld,
waarin we u voorstellen am fors te investeren in extra arnnoedebestrijding, verruinning
nninimaregelingen, dus dat komt een dezer dagen uw kant op bij de griffie.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van der Net.

De heer Van der Net: Een vraag, want de wethouder begint oak over financien. Nou, er
is geen dekking voor dit voorstel, dus ik heb geen idee wat het gaat kosten, maar de
wethouder geeft net al aan dat dat aardig in de papieren kan lopen en er zijn natuurlijk
afspraken gemaakt hoe we de financien verdelen en ik wil wel eventjes aandacht vragen
richting het college natuurlijk oak dat die afspraken gewoon gemaakt zijn. Ja, het is nu
eenmaal zo dat de gemeentelijke overheid natuurlijk geen geldboom heeft en dat wij als
VVD-fractie daar wel kritisch naar zullen kijken, dat geef ik even de wethouder mee.

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, zo ken ik de heer Van der Net oak en ook de VVD-
fractie. Hier staat oak de wethouder Financien, dus u mag dat financiele bewustzijn oak
bij mu j verwachten. Mijn opmerking van zojuist was een reactie op uw vraag van het
nnag niet alleen gaan am de meest kwetsbare kinderen op elf scholen en ik wilde alleen
aangeven dat mocht je daar echt andere keuzes maken dat het oak financiele
consequenties kan hebben. Dus daarnnee gaf u mu j eigenlijk de aanzet am tot deze
opmerking te komen. Voorzitter, in afrondende zin. Ja, heeft de gemeente, is dit nou
een rol van de gemeente? Nou, ik sta hier wel met enig ongemak met u, want ik vind dit
niet primair een rol van de gemeente, maar vind ik de acute vluchtelingenopvang een rol
van de gemeente, wat we nu ziet? Nee, oak niet. Vind ik de steun aan ondernemers in
coronatijd een rol van de gemeente? Nee, ook niet. We hebben het wel gedaan. Vind ik
het ondersteunen van lagere inkomens in deze energie-arnnoedeperiode met
energietoeslag een rol van de gemeente? Dat is het eigenlijk oak niet, alleen het is wel
zo dat het kabinet op veel onderdelen onnnachtig is en dat ze dan wel naar gemeenten
kijken en een beroep op hen doen en dat gemeenten wel elke keer leveren. Via de
gremia waar dat besproken wordt, het veiligheidsberaad, op andere plekken, am
uiteindelijk wel die verantwoordelijkheid als gemeente te nemen. Dus ja, die vraag kunt
u hier stellen. Ik zie in ieder geval dat u als raad aangeeft in uw eerste termijn wij zien
hier wel een rol voor de gemeente en ik zeg u daarop terug ja, maar we zien ook een rol
voor het maatschappelijk middenveld, een rol vanuit de samenleving en daar zit heel
veel kracht in deze stad en we gaan daarin samen optrekken en ik kom op korte termijn
vanuit het college met een voorstel uw kant op en gaan we er verder over spreken.
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De voorzitter: Dank. U heeft goed geoefend voor Opl.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Voorzitter.

De voorzitter: Zijn er nog interrupties? Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Nog een, van mu j in ieder geval. Ik heb u nog geen
uitspraak horen doen over mijn vraag. Over gezondheid van het ontbijt.

De heer Heijkoop: Gezonde voeding, bedoelt u?

Mevrouw Vol -van der Hoist: Ik heb in mijn vraag gesteld of er gekeken kon worden naar
de invulling van het ontbijt. Dus dat het een gezond ontbijt gaan worden dan ook.

De heer Heijkoop: Ja, nee, zeker. We zijn met enkele opties bezig. Het is ook een beetje
een kosten-kwaliteitsvraagstuk. We willen graag een diverse maaltijd aanbieden in die
zin van voedingswaarde, tegelijkertijd de betaalbaarheid staat soms op gespannen voet
met bepaalde ingredienten, dat weet u ook. Dus daar kijken we heel goed na. We
hebben verschillende opties en een van de opties zou u zeer bevallen. Tegelijkertijd is
daar weer een wat hoger prijskaartje aan verbonden, moor we nemen het nadrukkelijk
mee. Ja.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dank u wel.

De voorzitter: Dank. Dat was de inbreng van de wethouder in eerste ternnijn. Ik kijk
even rond of er behoefte is aan een tweede term ijn.

De heer Burakgin: la, voorzitter. Voorzitter?

De voorzitter: Ja, gaat uw gang, nnijnheer Burakgin.

De heer Burakgin: Ja, voorzitter, uiteraard blij met de keiharde toezeggingen van de
wethouder dat hij dit omarnnt en overneemt. Ja, deze motie hebben we natuurlijk met
meerdere partijen ingediend, dus ik wil toch graag even schorsing voor overleg.

De voorzitter: Drie, vier nninuten? Ja? Genoeg? Vijf minuten. Ik denk ik zet in op drie,
dan worden het er vijf. Dank u wel. De vergadering is geschorst. U bent zover?

De heer Burakgin: Ja, voorzitter, we zijn zover. Ik heb overleg gehad met de andere
indieners. We willen hem toch indienen, toch in stemming brengen, maar wel dat wij
willen opnnerken dat ja, recent natuurlijk berichten zijn gekomen dat het Rijk met
middelen gaat komen om ook voor ontbijt te zorgen, dus dan kan het volgens mij, als
het college dit omarmt en nniddelen voor uit zou gaan trekken, dat het verrekend wordt
met de reismiddelen.

De voorzitter: Dank. Dan stel ik voor dat we hem in stemming gaan brengen. Is er
behoefte aan stemverklaringen? Mijnheer Schalken.
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De heer Schalken: Ja, voorzitter, wat Beter voor Dordt betreft zijn de toezeggingen van
de wethouder voldoende en zullen wij niet met de motie meestemnnen.

De voorzitter: Dank. Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Dat geldt ook voor Gewoon de Dordt, voorzitter.

De voorzitter: Anderen? Ja, gaat uw gang. CDA-fractie.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Daar sluit ik me bij aan. De toezeggingen zijn voldoende.

De voorzitter: Dank. Anderen nog?

Mevrouw Pichel: Voorzitter, ik sluit me daar ook bij aan. Forum voor Democratie, links.

De voorzitter: Ja, sorry, u zit achter mu.

Mevrouw Pichel: Nee hoor, geeft niet, de toezegging is voldoende. We sluiten ons aan bij

De voorzitter: Oke, helennaal goed. Dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan
gaan we stemmen. Als u voor de motie bent plus, als u daar tegen bent min.

De heer Van der Net: Stemverklaringen, mag dat ook nog, voorzitter?

De voorzitter: Ja, dat hadden we net gedaan, maar gaat uw gang.

De heer Van der Net: Ja, nee, neem me niet kwalijk. Dan had ik dat gennist.

De voorzitter: Mijnheer Van der Net, stennverklaring.

De heer Van der Net: Het zal de leeftijd zijn, voorzitter. Nee ja, wij gaan tegenstemmen
en dat is zeker niet omdat wij het probleem niet zien, maar wij willen het breder zien en
wij willen wij willen ook duidelijk een financiele onderbouwing van deze nnaatregel, als
die gedaan gaat worden. Dat is de reden, voorzitter, dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Hebben we dan echt iedereen gehad? Ik vraag het nog maar
even. Ja? Dan gaan we stemmen. Voor is plus, tegen is min. Motie is aangenomen.
Tweeentwintig stemmen voor, zestien tegen. Tegen, fracties Beter voor Dordt, CDA,
Forum voor Democratie, Gewoon Dordt en VVD en de overige fracties voor. Daarnnee is
de motie aangenomen. Veel succes richting de wethouder. Dan zorgen dat we op tijd
thuis zijn onn hem allemaal te kunnen zien.

21. Budget zonoffensief Dordrecht fase 1 — Raadsvoorstel

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 21. Dat is het Budget zonoffensief
Dordrecht fase 1. Een raadsvoorstel dat ook op 6 septennber oordeelsvormend is
besproken in de comnnissie onder voorzitterschap van de heer Portier. De commissie
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heeft geconcludeerd dat het voorstel als hamerstuk door kon naar de raad, waarbij de
Partij voor de Dieren heeft aangegeven te overwegen een amendement in te dienen en
dat is ook echt het geval. Dus daarom geef ik eerst het woord aan de Partij voor de
Dieren om het amendement kort toe te lichten en in te dienen en daarna maken we een
rondje.

De heer Groenewege: Dank u wel, voorzitter

De voorzitter: En ik wil graag vragen om stilte, want het is een lastige zaal qua
akoestiek en het helpt enorm als iedereen stil is behalve degene die het woord heeft.
Gaat uw gang, de heer Groenewege.

De heer Groenewege: Ja. Het college wil hard aan de slag om meer zonnepanelen in
Dordrecht te leggen. Daar staan we als Partij Voor De Dieren helennaal achter, maar
daarbij willen we wel meegeven dat er eerst de zonnepanelen worden gelegd op locaties
waar je verder niks nnee kan. Bijvoorbeeld lege daken of een waterbassin of
parkeerplaatsen op vuilnisbelten en vandaar ons amendement, om die locaties aan te
scherpen.

De voorzitter: Dank u wel en dat amendement nnag u nu indienen en dan kunnen we het
in het systeem zetten. Dat heet amendement Al in ieder geval. Het amendement is al
gedeeld, dus we kunnen wel vast met de beraadslagingen beginnen. Ik kijk even naar
de fractie VVD. Gaat uw gang. Ook een nnaidenspeech als ik het goed heb.

Mevrouw Boom-Vos: Ja, dat klopt, dank u wel. Net zoals mevrouw Vol. Als Dordtse VVD
delen wij de zorg van de Partij voor de Dieren om voorzichtig en goed met onze grond
om te gaan. Wij vinden dan ook dat er niet meer bruikbare gronden gebruikt moeten
worden voor de zonnepanelen. loch steunen wij dit amendement niet omdat we vinden
dat het overbodig is en daar hebben we een drietal redenen voor. Ten eerste is het een
amendement op een niet gemeentelijk stuk. Het is een plan van aanpak van een derde
partij, dus dat heeft geen toegevoegde waarde in onze ogen. Daarnaast heeft de
wethouder in de commissie aangegeven dat zij de geest van dit amendement wil
steunen en uit wil voeren en ten derde ... Nee, en daar vertrouwen wij eigenlijk als VVD
nog wethouder De Jonge in en zijn er mensen die wat minder van vertrouwen zijn dan
hebben wij ook nog een derde mogelijkheid waar dit op ingebouwd is, want de
uitvoering van het plan wordt met een businesscase en wijziging van bestennnningsplan
aan de raad tot besluitvorming aangeboden. Dus is dan ook nog mogelijkheid tot
bijstu ring.

De voorzitter: Dank u wel. Daar mag voor geapplaudisseerd worden. En u krijgt zelfs
applaus van de Partij voor de Dieren. Ja, zo werkt het dan ook weer. We gaan naar
GroenLinks en dat is ook een maidenspeech. Gaat uw gang. De heer Den Hartog.

De heer Den Hartog: Dank u wel, voorzitter. Ik kan me gedeeltelijk aansluiten bij de
vorige spreker van VVD. Wij delen onder andere de zorg natuurlijk voor het
grondbeslag. Het voorliggende amendement, dat gaat natuurlijk hoe willen we dat dat
doen. Nou, net al gezegd, er zijn een aantal alternatieven, waaronder bijvoorbeeld
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waterbassins, drijvende zonnepanelen. Daarom vinden wij dat, hoewel het amendement
sympathiek is, dat het inderdaad overbodig is. Dat is net ook al iets over gezegd. Ik
denk ook dat dat in het amendement staat dat de restruimte veel breder kan zijn dan
daar staat. Dat is nogal smal, twee mogelijkheden. Bovendien, bij grondgebonden
zonprojecten is een wijziging ook van het bestemmingsplan nodig. Dat zal weer de
nodige vertraging oplopen en at eerder in de comnnissie is gezegd dat elke seconde
eigenlijk telt, want met alleen de zon op daken halen we het doel bij lange na niet. Dus
we zullen zo snel nnogelijk hiernnee een start moeten maken. Tot zover, dank u.

De voorzitter: Dank u wel en ook een applaus voor u. Dan gaan we naar Beter voor
Dordt, de heer Schalken. En dat is zeker geen maidenspeech.

De heer Schalken: Nee nee nee.

De voorzitter: Ga uw gang.

De heer Schalken: Maar ja, mag wel voor geklapt worden, altijd. Nee hoor, voorzitter.
Dit onderwerp heeft collega Wringer in de commissie over gesproken en hij gaf aan dat
het amendement eigenlijk overbodig zou zijn onndat we ook werken volgens de
zonneladder en die zonneladder zal voldoende waarborgen dat eigenlijk waarbij dan
invulling wordt gegeven aan wat de Partij voor de Dieren beoogt. Dus dat betreft is het
amendement overbodig.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de VSP-fractie, mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, daar sluiten wij ons volledig bij aan.

De voorzitter: Hartelijk dank. ChristenUnie/SGP. Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Nou, tot vanmiddag was ik me er niet van bewust
dat vandaag nnijn maidenspeech at zou zijn, maar hoe nnooi is het dat het over het
thema verduurzaming nnag gaan. Gezien het grote belang van verduurzaming zijn we
voor het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van krediet. Dan over het
amendement. We hebben het al in de connmissie verwoord dat de ChristenUnie/SGP de
lijn wel ondersteund van het amendement dat er eerst zoveel mogelijk ingezet moet
worden op zon op dak of op het dubbel gebruik op parkeerplaatsen. Daar hebben we
eerder als ChristenUnie/SGP ook een nnotie op ingediend, Beter geen verglazing
landschap. Wat ook is aangenonnen. Het heeft die strekking en de wethouder heeft ons
ook nog verzekerd dat die motie wordt uitgevoerd. Nou, vandaar dat wij als fractie het
amendement overbodig vinden en daarnaast hebben we er ook zorgen over dat het juist
vertragend kan werken en die luxe van vertraging kunnen ons niet veroorloven.

De voorzitter: Dank en voor mevrouw Nieuwland was het dus ook haar maidenspeech.
Zo gaat het hard met het lijstje. He, griffier.

Mevrouw Wepster: Zeker.
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De voorzitter: Goed. Dan gaan we naar de CDA-fractie, gaat uw gang. Mevrouw Van
Vugt.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Bedankt, voorzitter. Het is inderdaad vorige week al in de
commissie behandeld. Toen bleek al dat dit amendement overbodig is. In die zin kan ik
aansluiten op een paar eerdere woordvoerders en we nnaken ons er ook weer zorgen
over dat hier eigenlijk ... Of zorgen, maar het is denk ik een amendement op een plan
van aanpak en niet zozeer op wat er door het college is voorgesteld. Dus ook in die zin
is het zelfs overbodig. Ik hoor daar graag de wethouder nog even over naar de
vertragende werking die het toch wel met zich meebrengt. Dat zou gewoon zonde zijn.
We hebben grote doelen te halen. De lijn ondersteunen we uiteraard wel. Hoe minder
verklaring hoe beter, maar het is overbodig. Het is al gegarandeerd, volgens de fractie.
Bedankt.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid-fractie. Gaat uw
gang. De heer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. De PvdA kan zich aansluiten bij de
woordvoering van de VVD.

De voorzitter: Dat is kort en krachtig. Partij voor de Dieren. Wellicht dan toch nog een
eerste ternnijn.

De heer Groenewege: lets minder kort misschien. Ik wilde toch een beetle toelichten
van hoe dit amendement nou op deze manier tot stand is gekomen. Die zonnepanelen,
zoals ik al zei, fantastisch idee, maar als je stukken grond vol legt met zonnepanelen
terwijI er nog daken leeg liggen, ben je wat de Partij voor de Dieren betreft niet echt
handig bezig. Je verpest dan kans voor de natuur, die het zelf al zwaar heeft. Dus
zonnepanelen eerst op daken, dan pas op land, dat was onze insteek tijdens de
commissievergadering met ons conceptannendement, maar dat bleek tijdens de
commissie iets te beperkend, want de commissie gaf aan je kan ook zonnepanelen op
een drinkwaterbassin aanleggen of op parkeerplaatsen of op een vuilnisbelt. Daarmee
verpest je geen kansen voor de natuur en dat vonden wij dus ook prima. Die feedback
vanuit de commissie vonden we heel nuttig en die hebben we verwerkt in het
amendement, maar nog steeds vind ik het amendement niet overbodig, want ik zie nog
steeds verschillen met het voorliggende raadsvoorstel. Allereerst wordt de prioritering
duidelijker geformuleerd en bovendien, zonnepanelen op locaties waar nog kansen
liggen voor de natuur krijgen met ons amendement geen prioriteit. Een voorbeeld van
zo'n locatie is bijvoorbeeld de taluds naast de toerit naar de Kiltunnel. Dat is een van die
plannen waar het college snel mee aan de slag wil, terwijI ik denk dat is geen
restruimte, daar zou je nog prima natuur kunnen ontwikkelen. Dus het is zonde om dat
nu al vol te leggen met zonnepanelen terwijI er nog zoveel kansen zijn waar je verder
niks mee kan. Dus alsnog hoop ik op steun van de raad, hoewel ik wel een bui zie
hangen. Dank u wel.

De voorzitter: Hartelijk dank. De heer Safranti, van DENK.
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De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. Oak wij sluiten aan bij de woordvoering van
Beter voor Dordt.

De voorzitter: Dank. Dan gaan we naar Gewoon Dordt, mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Dank, voorzitter. Ja, we snappen de insteek van de Partij voor de
Dieren heel goed. Een aantal mensen hebben in ieder geval gezegd van nou, het is
overbodig. Ik denk ook dat Tenminste, die terugkoppeling kreeg ik vanuit connmissie
van commissielid Roggekannp dat het toch ook wel dusdanig aan de orde was geweest
dat we er niet over twijfelen dat eerst zoveel nnogelijk gekeken zal warden am het op
plekken te doen, de zonnepanelen en dergelijke, zonder de grand te belasten. Wat
mevrouw Boom zei, dat het ook altijd zo is dat het eerste bestemnningsplan, tenminste,
dat als je iets wil dat het nog altijd via het bestemmingsplan moet. Dus nee, maar we
wachten nog even de reactie van de wethouder, maar ik denk dat mijnheer Groenewege
de bui goed voelt hangen.

De voorzitter: Dank. Dan gaan wij naar Op Ons Eiland, de heer Glindogdu.

De heer Gundogdu: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, vorige week is inderdaad dit
onderwerp besproken met het college en nou ja, dit is natuurlijk in de lijn van
ontwikkelingen van de afgelopen jaren met betrekking tot de RES en dit is dan een
uitwerking van het voorstel richting de genneenteraad en wij kunnen daarmee
instemnnen. Wat we overigens wel even willen meegeven en dit is een zeer actueel
onderwerp, wij zaten zojuist te eten in een restaurant. Ik zal maar niet zeggen welk en
de nnensen naast ons die vroegen zich af welke onderwerpen we nog te bespreken
hadden en ik zei nou, het is onder andere zonneoffensief. Nou, de meneer die klaagde
steen en been dat hij in de binnenstad woont, onderdeel is van een VvE en graag
zonnepanelen wil, maar dat dat niet nnogelijk is en of wij als gemeenteraad, daar iets in
kunnen betekenen, dus ik leg dit onderwerp, oproep van deze meneer maar ook hier op
tafel en hopelijk dat het college of de wethouder en of de wethouder hier ook concreet
iets nnee kan doen, althans met een voorstel zou kunnen komen richting de
genneenteraad. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan wij naar de SP-fractie, de heer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, ondanks de hangende buien van de heer Groenewege,
van mijn kant volledige steun voor zijn annendement. Ik heb nog wel een paar andere
opnnerkingen over het voorgestelde als zodanig, even heel kort. Een, we noemen dit een
offensief, maar er gaat twee jaar lang geinventariseerd warden door een
projectnnanager. Het tweede is dat we eigenlijk de vreennde figuur hebben van een plan
van aanpak van een private organisatie. De energiecorporatie vanuit de Drechtsteden,
die geholpen gaat warden door als gemeente een projectmanager in te zetten, of die
daar in ieder geval profijt uit kan trekken. Genoemd in de stukken wordt 6 procent
minimaal rendement op grondgebonden projecten. Ja, het lijkt me wel handig of
verstandig dat de projectmanager die aangetrokken wordt geen banden heeft met
organisaties die direct profijt kunnen trekken uit de plannen die bedacht warden. Dank u
wel.
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De voorzitter: Hartelijk dank. Gaan we naar de PVV-fractie, de heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Nou, kort maar krachtig, de PVV sluit zich
aan bij de woordvoering van Beter voor Dordt.

De voorzitter: Dank en dan tot slot mevrouw Pichel, Forum voor Democratie.

Mevrouw Pichel: Dank u wel. Geen opnnerking en geen steun.

De voorzitter: Duidelijk. Ik kijk even naar de wethouder. Wethouder De Jonge, gaat uw
gang.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de bijdragen die zojuist
gedaan zijn, waarin eigenlijk ook wel de steun wordt uitgesproken van ga aan de slag.
Het is u niet ontgaan in de commissie dat wij als college enorm staan te popelen om aan
de slag te kunnen en ook blij zijn dat het vandaag ter besluitvorming in deze raad ligt.
We hebben net al een debat gehad en een goede gedachtewisseling over de huidige
periode waar we in zitten. Nou, duurzaannheid richt zich altijd wat nneer op lange
termijn. We willen een mooie, leefbare wereld hebben, maar het sluit ook wel aan bij de
actualiteiten waar we middenin zitten. Dat we te maken hebben met enornn hoge
energieprijzen die ook voor ontwrichting van de huidige samenleving zorgen. Dus hoe
eerder we aan de slag kunnen hoe mooier dat natuurlijk zou zijn. Ten aanzien van het
amendement en ik moest wel even lachen dat de fractie van de VVD zei van is er
vertrouwen in deze wethouder, maar als ik zie welke argumenten u met zijn alien heeft
aangevoerd hoor bij dit amendement denk ik nou, blijkbaar heb ik in de commissie de
informatie gegeven die u het vertrouwen heeft gegeven om vanavond een bijdrage te
kunnen formuleren, want ja, ik kan eigenlijk alleen maar herhalen wat er is gezegd. Het
amendement is flink verbeterd. Neemt niet weg dat het college het standpunt heeft dat
die inderdaad overbodig is. Wij hebben volgordelijkheid al lang vastgelegd in een
Regionale Energiestrategie. We hebben een motie die aangenomen is. We hebben het in
ons lokaal beleid meegenomen en we hebben het ook via onze deelname in het
energiecorporatie hebben wij ook nog nneegegeven, zoals u heeft kunnen lezen in het
plan van aanpak. Dat zij ook onze prioritering overnemen. Waar we het ook in de
commissie met elkaar over gehad hebben is van het is niet of we zon op daken gaan
doen of zo'n grondgebonden. Het is en en en. En zoals de fractie van GroenLinks toen
even heel scherp opmerkte en dan hebben we eigenlijk nog te kort. Dus in die zin ja, wij
geven prioritering, wij gaan die zon op daken doen. Dat leest u ook weer in het plan van
de ECD. We volgen volgordelijkheid. Ik hoor hier nog een extra tip van grondgebonden,
begin dan met de parkeerterreinen met het water wat eventueel beschikbaar is en kijk
dan nog als laatste of er eventueel nog gronden zijn die gebruikt kunnen worden.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Groenewege.

De heer Groenewege: Ja, ik wil misschien een voorbeeld aanhalen, nnisschien werkt een
voorbeeld verhelderend. Het voorbeeld van die taluds, die ik net noemde, naast de toerit
naar de Kiltunnel. Zonder mijn amendement gaat de wethouder snel aan de slag om een
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business case te ontwikkelen om daar zonnepanelen te leggen. Wat doet zij als mijn
annendement wel wordt aangenomen?

Mevrouw De Jonge: Nou, ik ben benieuwd waar u uit afleidt dat ik daar heel snel mee
aan de slag wit gaan, want dat staat niet volgens mij in de opdracht die we aan de ECD
geven. Het is wel een van de ruimtes die bekeken zou kunnen gaan worden, maar zoals
bij alle projecten, zeker waar u het over heeft, zullen we een hele inventarisatie, althans
niet ik, dat zal de ECD moeten gaan doen, want wij vragen hen om de haalbaarheid van
projecten te gaan onderzoeken en het kan heel goed zijn dat daar hele andere criteria
gelden vanuit veiligheid, de contouren van verkeer en allerlei andere zaken dat die
gronden helemaal niet beschikbaar zijn en dus helemaal niet een business case gaan
opleveren en dat hebben we ook in de provincie probeerde aan te geven van laten we
niet stilzitten. Laten we wel gaan kijken wat de gronden zijn en laten we daar wel van
kijken van is het realistisch om als we heel ver zijn met alle andere zonopwek om dan
wel gereed te staan als er een aanvraag binnenkomt van hoe gaan we met die gronden
om.

De heer Groenewege: Voorzitter, kan de wethouder dan nnisschien aangeven met
hoeveel prioriteit zij verwacht dat de energiecooperatie Dordrecht dit stuk grond gaat
oppakken? Met of zonder mijn amendennent.

Mevrouw De Jonge: Met of zonder uw amendennent heeft de energiecooperatie van ons
de opdracht gekregen om prioriteit te leggen bij zon op daken. Wij verwachten van hen
dat ze daar ook mee beginnen en we weten ook dat daar de quick wins te halen zijn. Het
is helemaal niet zo eenvoudig om op grondgebonden locaties zon te gaan ontwikkelen.
Het werd al gezegd, er is op dit moment geen enkel stuk grond in Dordrecht waar geen
bestemmingsplan voor gewijzigd moet worden om zonnevelden te realiseren. Dat gaat
zomaar een half jaar doorlooptijd doen. Zon op daken, als ze een goed offensief
inzetten, wat wij ook wel van hen willen, willen wij niet zes maanden wachten voordat er
eindelijk eens een keer een plannetje op tafel komt van we gaan in een bepaalde wijk
die misschien voor de hand lag onze actie inzetten. Dat verwachten we natuurlijk wel op
veel kortere termijn en daarmee dus ook veel meer effectiviteit. Het enige wat ik zeg is
van als zij een aanvraag krijgen van goh, er is een stuk grond, een energiecooperatie, is
het wat? Dan vragen we ze wel om het serieus te gaan verkennen of het Liberhaupt een
optie is of dat die gelijk van de lijst af kan, maar we zullen niet prioriteren op zon op
dak. Nou, hebben we in de commissie ook aangegeven, we zijn al in gesprek met het
waterbedrijf om te kijken of we hun bassin kunnen gaan gebruiken en zo zullen we ook
eerst als genneente kijken naar onze parkeerterreinen wat daar mogelijkheden zijn.

De heer Groenewege: Voorzitter, ik vind het knap hoeveel de wethouder te nnelden heeft
over het zonoffensief, maar niks van dat ze net heeft gezegd is helaas een antwoord op
mijn vraag en ik heb hem at twee keer gesteld, dus ik denk dat ik geen antwoord ga
krijgen.

Mevrouw De Lange: Ja, is jammer dat u mijn beantwoording niet als een antwoord ziet,
want volgens mij geef ik heel duidelijk aan wat het amendement is overbodig omdat we
de volgordelijkheid al met elkaar hebben besloten en vastgelegd hebben en er werd ook
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gerefereerd aan een zonneladder, de provincie kijkt ook kritisch mee, die legt elkaar
zonneladder ernaast of wij de goede volgorde aanhouden. Even kijken, nog een vraag
van het CDA over vertragende werking. Nou, dat heb ik net geprobeerd aan te geven.
We zullen alles in het werk nnoeten gaan stellen. De grootste opbrengsten zitten nu in de
prioriteiten die wij hebben gesteld, zon op daken. Dus ja, de vertragende werking, niet
in eerste instantie, maar uiteindelijk zullen we wel de totale planning in de gaten moeten
houden van hoe gaan we waar het mogelijk is wel de zon realiseren. Ter geruststelling
van Op Ons Eiland, u ziet ook in het plan van aanpak van onze energiecooperatie dat de
VvE een specifieke doelgroep is. Is een lastige doelgroep, is vaak complex. Zeker als het
ook nog eens in connbinatie is met privaat en huur. Die hebben wij op ons netvlies en
ook de binnenstad hebben we op ons netvlies, hebben we gezegd, we willen vooral
kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. We hebben ze in ons lijstje
staan om ook nnee te nemen. Voorzitter, volgens mu j heb ik toelichting gegeven.

De voorzitter: Hartelijk dank. Ik zie ook geen vraag. Wel een vraag nog. Mevrouw Stolk,
VS P.

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, ik weet

De voorzitter: Blijft u nog even staan, wethouder, als u wil.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik weet niet of dit nu het juiste moment is, maar ik doe toch
eventjes. We hebben nog niet zo lang geleden ongeveer 20 nniljoen geInvesteerd in
Stedin. Hoe verhoudt het zich nu op dit moment en misschien hoeft u daar nu niet een
antwoord op te geven, maar hij schiet me wel te binnen. We gaan nu ineens heel veel
investeren in zonnepanelen. Kan ons leidingnetwerk of netwerk, kan die dat allennaal wel
aan? En dat is eigenlijk een beetje een zorg die ik uit wit spreken.

Mevrouw De Lange: Ja, dank u wel voor uw vraag. De zorg die wij ook met z'n alien
delen. We hebben inderdaad extra geld beschikbaar gesteld zodat Stedin nnee kan in het
tempo van de bij haar aangesloten gemeenten, haar aandeelhouders. Ik heb u ook met
een tussentijdse raadsinformatiebrief al een keer op de hoogte gesteld wat de actuele
stand van zaken is en wellicht heeft u ook nneegekregen dat vorige week, dat is ook in
de media geweest, dat we provincies en andere gemeenten die ook in het
verzorgingsgebied van Stedin, die hebben we actief benaderd vanuit de
aandeelhouderscommissie en uiteraard de Raad van Bestuur, van wat gaan jullie doen,
willen jullie ook gaan participeren in Stedin als aandeelhouders? Waarmee we toch een
vrij groot bedrag willen gaan ophalen, waarnnee Stedin minstens de komende vijf tot
tien jaar meekan in de ontwikkelingen die er bij haar aangesloten gemeenten zijn.

Mevrouw Stolk: Voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, dank voor dat antwoord, alleen wat er nu natuurlijk een aantal
geleden gebeurd is, is ik meen dat dat ergens in de kanten van Groningen op was, dat
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daar brand uitgebroken is omdat het netwerk het niet meer aankon. Hoe zit dat hier in
Dordrecht of hier in de regio?

Mevrouw De Lange: Wat er op dit moment bekend is al over onze regio, we hebben
inderdaad gelukkig niet de doemscenario's gehad die ze in Brabant en Limburg hadden,
waar ook echt werd gezegd van we sluiten geen bedrijven meer aan. We hebben wel en
dat is ook bekend om de Dordtse Kil, te maken dat wij daar wel ja, van Stedin te horen
hebben gekregen het zal tot ongeveer 2025 duren voordat wij ook helemaal klaar zijn
met dat netwerk om de bedrijven die daar komen ook te kunnen aansluiten. Dus daar
houden we in combinatie rekening mee. Stedin doet ook echt een beroep op onze
genneente om op onze plannen, dus ook onder andere stel zo'n zonneoffensief en de
ECD krijgt duidelijkheid over waar zij wil gaan uitrollen, dat we dan ook gelijk Stedin aan
tafel zetten van hoe kan het netwerk het hier opvangen. Dus daar zitten we goed aan
tafel om dat soort dingen ook samen te ontwikkelen.

De voorzitter: Dank. Dan hebben we daarmee de ternnijn van het college gehad. Ik kijk
even rond of we al tot stemming kunnen overgaan, of er behoefte is aan tweede ternnijn.
Stemming? Ik kijk rond of er behoefte is aan stemverklaring, maar we gaan natuurlijk
beginnen met het amendement zelf. Annendement Al. Stemverklaringen? Nee? Dan
gaan we stennnnen. Als u voor het amendement bent, drukt u plus. Als u tegen het
amendement bent, drukt u op min. Ik hoorde een klein vloekje ergens. Kleintje hoor.
Het amendement is verworpen. Vierendertig tegen, vier stemmen voor. Voor waren de
Partij voor de Dieren, de SP en een lid van GroenLinks. Ik zal geen namen noemen.

Mevrouw Kruger: Fijn dat u het nog even benadrukt. Ik mag zeker geen stemverklaring
uitbrengen?

De voorzitter: Nee, nu niet meer. Nee, helaas. Dan hebben we nog het voorstel zelf. Het
was natuurlijk een hamerstuk, het amendement is verworpen. Ik kijk even rond of er
behoefte is aan stemming. Zijn er leden van de raad die tegen het voorstel willen
stemnnen? Als dat niet het geval is dan constateer ik dat het daarmee unaniem is
aangenomen. Dank u wel.

39. Motie vreemd aan de orde: Maak mensen blij, ga voor rookvrij

De voorzitter: Dan gaan we naar het laatste agendapunt, de laatste motie vreemd aan
de orde van de dag ook. Maak mensen blij en ga voor rookvrij. Sinterklaas is weer in
aantocht, dus het is op dicht. De volgende motie vreemd aan de orde van de dag komt
van de CDA-fractie en gaat over het rookvrij maken van terrassen in de horeca, naar ik
begreep, met name. Ik geef eerste het CDA de gelegenheid de motie kort toe te lichten
en daarna kan er weer op gereageerd worden. Wie nnag ik het woord geven? Mijnheer
Van Dam Timmers, gaat uw gang.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Sinds het begin van de vergadering is
er een kleine wijziging. We hebben de laatste zin namelijk vervangen voor een betere
formulering. Dank ook aan de suggesties daarover. We dienen dus ook graag de motie
in gewijzigde vorm in zo meteen. De motie gaat over een gedeelde frustratie van het in
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de rook zitten op het terras en naast dat dit vervelend kan zijn bij het inademen, zijn er
ook gezondheidsrisico's. In onze genneente zijn er at gelukkig op een aantal plaatsen
rookvrije zones rondonn bijvoorbeeld scholen of rondom het ziekenhuis. Wat het CDA
Dordrecht betreft gaan we dit ook verder stimuleren door horecaondernemers een
stoeptegel van de rookvrije generatie aan te bieden wanneer zij een deel van het terras
rookvrij maken. Op deze manier is het voor de roker en ook voor de niet-roker helder
waar ze schone lucht kunnen vinden en om deze beweging op gang te zetten zal ik de
aangepaste motie indienen en zal ik u ook een tegel van de rookvrije generatie
aanbieden, zodat u alvast kan beginnen, ook als de motie niet wordt aangenomen.

De voorzitter: Kijk eens eventjes, heel goed en er was ook een maidenspeech, volgens
onze la, veel dank aan de CDA-fractie voor deze tegel. Ik kan me overigens ook nog
een motie herinneren uit deze raad dat er minder tegels in de tuin moesten, dus we
gaan even kijken hoe we die twee moties rijmen met elkaar. Hij moet niet in een tuin in
elk geval. Nee, dank.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Voorzitter. Nog een vraagje.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Mogen wij de gewijzigde motie zien?

De voorzitter: Zeker. Die gewijzigde motie die wordt nu in het systeem gezet en die
komt straks in plaats van de motie die al was ingediend, maar nnisschien is het goed om
heel even een paar minuutjes te schorsen totdat die motie in het systeem staat, dan
weten we ook allemaal waar we het over hebben. Dus ik schors de vergadering voor een
aantal minuten. En blijft u in de buurt alstublieft. Beste mensen, geachte leden van de
raad, de vergadering is weer geopend. De motie staat in het systeem. Motie M14a en
het college wordt verzocht om de horecaondernemers aan te moedigen de keuze maken
een deel van het terras rookvrij te maken en bij een positieve reactie een stoeptegel van
de rookvrije generatie aan te schaffen en op de terraslocatie neer te leggen. Dat is de
tekst van het dictum. Ik kijk even wie daar op wil reageren. Ik loop alle fracties even af.
VVD-fractie. Ja, gaat uw gang. Het is zo'n grote fractie, ik kijk van links naar rechts en
dan konn ik bij u uit. Ga uw gang.

Mevrouw Boom-Vos: Een rookvrije generatie op laten groeien vinden we als Dordtse
VVD belangrijk en we staan dan ook voor elke ontwikkeling, positieve ontwikkeling die
dit bevordert. Tegelijkertijd is het voor ons ook super belangrijk dat de
horecaondernemer zelf de keuze kan maken of hij deze optie wet of niet wil aanbieden.
Daarbij vraag ik mu j ook af als ik deze motie lees, weet u of dat er behoefte is bij,
mijnheer Van Dam, of dat er behoefte is bij de mogelijke ondernemers? Of is een ideele
achtergrond de oorzaak van deze motie? En ja, dat klinkt lelijk, maar zo is hij niet
bedoeld. Daarnaast vragen wij eigenlijk af of dat het college deze motie onnarmt of dat
zij een andere hindernissen zien qua uitvoering.

De voorzitter: Dank u wet. Dan kijk ik naar GroenLinks. Ja, gaat uw gang. Mevrouw Van
Engelen en dat is ook een maidenspeech.
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Mevrouw Van Engelen: Ook een maidenspeech. Hebben we dan iedereen gehad vandaag
in een keer, dat zou kunnen. GroenLinks Dordrecht is het ermee eens dat we onze
inwoners zo gezond mogelijk willen laten opgroeien en de rookvrije generatiecampagne
is daar een belangrijk onderdeel van. GroenLinks kan dan ook instennnnen met de motie
van het CDA. Wel willen we benadrukken dat ondanks dat de motie dit wel stelt, het
heel belangrijk is dat de Dordtse ondernemers een stoeptegel, dat we ze aanbieden en
niet opleggen en dat de keuze voor een rookvrij terras nog steeds bij de ondernenner
zelf ligt. Bij het stimuleren van een sannenleving die gezondere keuzes maakt, daar
staan wij zeker achter en we zijn dus ook heel erg blij met de toevoeging aan de motie
dat bij een positieve reactie een stoeptegel wordt uitgedeeld, want zo voorkomen we dat
we straks met honderdtwintig stoeptegel zitten die nog een andere bestemming moeten
krijgen. Dus wij kunnen hier helemaal nnee instemmen.

De voorzitter: Dan gaan we naar Beter voor Dordt, de heer Schalken.

De heer Schalken: Ja, voorzitter, heel kort. Wij kunnen ons aansluiten bij de woorden
van de VVD.

De voorzitter: Dat is kort en krachtig. We gaan naar de VSP-fractie, nnevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, het wordt een beetje vervelend, maar ook wij kunnen ons aansluiten
bij de woorden van mevrouw Boom. Wij vinden het zelfs een beetje betuttelend en laten
we de horeca gewoon zelf in die gelegenheid stellen en ook daarbij willen we weten hoe
de horeca daar zelf tegenover staat, maar nogmaals, als je kijkt wat de horeca hier in
Dordrecht al voor elkaar heeft gekregen, ook in tijden van corona, vinden we dit echt te
betuttelend. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Dank. Dan de ChristenUnie/SGP-fractie.

De heer Boersma: Voorzitter, dank u wel. Ja, ik vind het altijd jammer als de term
betuttelend gebruikt wordt, want de motie vraagt om gewoon in gesprek te gaan met
horecaondernemers en te stinnuleren en aan te bennoedigen en bennoedigen en dat doen
we volgens mij al jaren ook richting de horeca. Sympathieke motie. Hij sluit ook mooi
aan bij de motie die ooit door onze partij ingediend is over het rookvrije speelplaatsen
en schoolpleinen. Die toen ook breed steun kreeg en is uitgevoerd. Dus dit is een mooie
voortzetting daarvan. Terecht wordt er gezegd het is uiteindelijk de keuze van de
horecaondernemer zelf of ze hier aan mee doen en hoe ze daaraan nneedoen. Ik denk
dat het goed is dat daar ook een symbool of een tegel die, begreep ik van nnijn
buurvrouw, nog best wel een aardig centje kost. Dus wees er zuinig op, geachte
voorzitter, op die tegel. Dus we wachten nog even de reactie vanuit het college af, maar
vooralsnog staan bij positief tegenover deze motie. Dank u.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan de CDA-fractie zelf. De heer Van Dam Tinnmers.

De heer Van Dam Timnners: Ja, dank, voorzitter. Ja, het CDA Dordrecht heeft in de
afgelopen jaren inderdaad goede ontwikkelingen gezien op het gebied van en het werd
net al eventjes aangegeven door de heer Boersma, zeg ik via u, voorzitter, van de
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ChristenUnie/SGP, over de kinderspeelplaatsen in het gebied rondom het ziekenhuis en
ook op schoolterreinen. Dat daar rookvrije generatie aan het opgroeien is en dit alles
heeft dus ook als doel om een generatie rookvrij te laten opgroeien. Ik moet het goed
zeggen en dat is niet voor niks, want de gevolgen van een rokende samenleving zijn
intens en helaas konnen veel mensen daarnnee in aanraking en vind ik dat jammer en
denk ik dat we het daarin beter kunnen doen en ook beter moeten doen richting de
toekomst. Dat is een onderdeel. Het tweede is dat daar ook natuurlijk wat overlast bij
komt kijken. Stel je voor, je zit op het terras en naast je of iets verderop zitten allerlei
mensen te roken terwijI je daar zelf zit met jonge kinderen of met jezelf en je hebt
astma en dan zit je daar niet op te wachten. Ik vind dat de 80 procent van de mensen in
onze sannenleving die niet rookt, dat die daarin ook wat meer ruinnte zou moeten krijgen
om keuze te hebben om ergens te gaan zitten. Dus op de vraag is het een ideele
gedachte dan zeg ik eigenlijk nnee. Het gaat eigenlijk om ook klantvoordelen die hier een
belangrijke rol in spelen en daarom bieden we juist ook, is het idee ook met deze nnotie
om juist ook ruimte te geven aan ondernemers om hier een keuze in te maken waar ze
voor willen gaan. Daar zal ook verschil in opvattingen over zijn of daar is, dat weet ik,
daar is verschil in opvatting over. Juist ook richting onze inwoners en richting dus ook de
gezondheid van onze inwoners, mensen keuze te kunnen bieden, denk ik dat het goed is
om hier horecaondernemers in te stimuleren.

Mevrouw Koene: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, bij interruptie, mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Ja, ik vroeg me eigenlijk af, als je zo om je heen kijkt en ik kom zo af
en toe in de lokale horeca, als je dan ziet hoeveel er al vanuit de ondernemers zelf,
maar ook vanuit hun klanten in feite al wordt aangegeven. Kijk, er zijn al restaurants die
erop ingespeeld hebben. Die hebben al gedeeltelijk rookvrije terrassen. Ja, dan mag ik
het woord betuttelend of wat dan ook niet noemen van mijn buurnnan, maar dat is het
dan wel. Ik bedoel, volgens mu j is het een proces waar inderdaad de ondernenner de
eigen verantwoordelijkheid in heeft en waarbij hij luisteren naar wat de mensen die op
zijn terras zitten willen. Ik weet nog dat ik het zelf, ik heb langer gerookt dan dat de
heer Van Dam Timmers oud is, dat ik het altijd super vervelend vond om dan weer
ergens weggestuurd te worden, of tenminste, comnnentaar te hebben terwijI er iemand
zat, enzovoort. Ik bedoel, ik heb zelf nooit bij de ingang van een restaurant staan roken,
toen we niet meer binnen mochten roken, omdat ik dat ook niet netjes vind. Dus er zit
ook een heleboel in mensen zelf en ik vind het zo jammer dat mijnheer Van Dam nou
dat eigenlijk heel weinig naar voren laat konnen. Dus die denkt dat dat blijkbaar alleen
maar mogelijk is door de overheid die dan gaat vertellen wat ... Nee. Nou, ik zie nee
schudden, dus ik ben nieuwsgierig of hij mu j dan blij kan maken met een zinnige reactie.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter.

De voorzitter: Dat is het hoogste doel van deze avond.

De heer Van Dam Timmers: Dat is het grootste doel natuurlijk van deze motie. Ik wil
mensen blij maken, dus dat is helemaal het idee hierachter en dat gaat om meerdere
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mensen om daar duidelijkheid over te geven. Je ziet inderdaad dat er een tendens
gaande is die de goede kant opgaat. Waar we mensen een gezonde toekomst gunnen en
daar komt het ook vandaan, in het gunnen van een goede toekomst en ook het gunnen
van onze nieuwe generatie van een gezonde toekomst een ook het gunnen van schone
lucht op het terras. Op andere terreinen vinden bij schone lucht van enorm belang en
daar hebben wij het van.daag eerder ook al met stemverklaringen over gehad. Dan denk
ik als je je persoonlijke gezonde lucht in je eigen omgeving ook ietsje schoner kan
maken en daar ook voor moet kunnen kiezen, dan vind ik dat een goede actie om dat
verder te stimuleren. Dus ik vraag helemaal niet om het te verplichten of om wat dan
ook te doen. Het gaat erom dat je dat verder wil stimuleren, zoals we ook op andere
terreinen

Mevrouw Van Vugt-Roose: Dat is de tegel. Daar gaat hij al.

De heer Van Dam Timmers: Ja, ik

De voorzitter: Levensgevaarlijke dingen, de tegels.

De heer Van Dam Tinnnners: Voorzitter, ik denk dat u toch een andere carriere moet
hebben dan tegels leggen

De voorzitter: Ik moet geen tegelzetten, als het een keer helemaal mislukt hier.

De heer Van Dam Tinnnners: Nee, voorzitter, om even mijn verhaal af te maken. Ik denk
dat, het is juist om te stimuleren en ik zie dat er een goede tendens gaande is. Er zijn
een aantal restaurants die dat doen, maar ik denk dat de zichtbaarheid daarvan best
nog wel kan verbeteren. Vroeger en dat heb ik niet meegemaakt inderdaad, omdat ik
nog de dertig niet heb gehaald, maar Hoe zeg je dat? Toen stond er bij mijn opa en
oma op de verjaardag allennaal sigaretten op tafel. Dat was heel normaal. Op een
gegeven moment was dat niet meer normaal. Op een gegeven moment was binnen
roken niet meer normaal, maar waren er rookruimtes. Op een gegeven moment waren
er geen rookruimtes meer en dat is niet bedoeld om mensen te plagen of te betuttelen,
maar om mensen sonns ook te helpen bij een gewoon heel vervelende, verslavende
gewoonte. Waarbij we mensen gunnen om dat minder te doen en ook om een nieuwe
generatie dat te gunnen. Nou, ik gun die mensen dat en ik zou graag mensen willen
stimuleren omdat ook andere mensen te gunnen. Dat is de argumentatie.

De voorzitter: Dank u wel en die tegeltjes zijn wel vrij stevig trouwens.

Mevrouw Koene: Ja, zeker, ja.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Koene: Ze passen ook door ruiten. Nee, dat is heel ... Maar goed, dat heb ik
wel eens meegennaakt dat dat gebeurde, dus, maar voorzitter, ik moet ineens aan lets
heel anders denken. En dat heeft ook te maken met de horeca. Dus daar ben ik dan wel
nieuwsgierig naar wat de heer Van Dam daar dan van vindt. Een gezonde generatie, het
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is bijvoorbeeld ook gezond als je borstvoeding geeft aan je kinderen en dat kan nergens.
Dus misschien kan er dan een gelijk een tegel bij verzonnen worden of een sticker, of
wat dan ook. Dat daar dan ook Ik bedoel, zo kunnen we bezig blijven. Dat is eigenlijk
een beetje wat ik wil zeggen, want er zijn allerlei dingen waarin we mensen kunnen
gaan voorlichten. En volgens mu j zijn daar andere manieren voor dan stoeptegels. Maar
goed, we gaan het merken of het lukt om het aangenomen te krijgen.

De voorzitter: Goed. Dank u wel. Dit was ook uw termijn, mijnheer Van Dam Timmers?

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter.

De voorzitter: Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid, de heer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het woord betuttelend niet in de
mond nemen, maar ik krijg er wel heel erg jeuk van, van deze motie. Maar vorige week
stond het volgens mij in de krant en wij als Dordtofielen lezen natuurlijk alleen dat deel
over Dordrecht in het AD, maar in het landelijk gedeelte stond dat heel deze rookvrije
generatiecampagne helemaal niet goed werkt. Dus dan gaan wij in Dordrecht extra
tegels neerleggen van een cannpagne die niet goed werkt.

De heer Van Dam Timmers: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Van Dam Timmers: 3a, dank, voorzitter. Ik denk dat de heer Van der Spoel dan
die onderzoeken niet helennaal goed leest. Kijk, het felt dat iets onvoldoende werkt of
dat het toch niet voldoende effect heeft of dat er toch nog te veel jongeren hier
beginnen met roken, betekent dat niet dat de inspanning niet werkt. Dat betekent dat
de inspanning niet voldoende werkt. Er is wel eens achteruitgang, maar het is niet
voldoende. Dat zou juist pleiten voor het uitbreiden van stimulerende maatregelen die
roken tegengaan.

De heer Van der Spoel: Nou, ik boor u zeggen dat ik het dan niet goed lees, maar ik
denk daar dus gewoon anders over. Ik denk dat het campagnetechnisch gewoon niet
werkt op deze manier. Dus daaronn denk ik dat het op andere manieren sneller te
bereiken is dat we een rookvrije generatie krijgen en daarnaast denk ik ook als we nu
alleen nog kijken naar het Scheffersplein of alle andere horecazaken bier in de
binnenstad. Ik vind het gewoon spuuglelijk als overal zo'n tegel ligt. Dus wij zijn tegen
deze motie.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de Partij voor de Dieren. Mevrouw Vol.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Ja, wij steunen deze motie. We vinden hem heel erg mooi.
We zijn voor een gezonde samenleving uiteraard. Partij voor de Dieren staat er heel
duidelijk voor en daar hoort ook een rookvrije openbare ruimte bij. Naast dat het beter
is voor de gezondheid is een vermindering van het aantal peuken op terrassen ook heel
prettig. De giftige peuken op straat die eindigen allemaal via putten gewoon in de zee.
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Zie je van die nnooie stoeptegels van hier begint de zee. Nou, dat klopt dus echt. Wij zijn
ook afhankelijk van de zee, dus het is heel belangrijk dat ook dat beschermd wordt.
Daarnaast waren wij eerst genegen om nee te zeggen, nu die aanpassing nnaakt dat wij
wel deze motie ondersteunen. Echter is een klein maartje. Dat is dat er een deel van het
terras dan ook nog roken mag. Ik vraag me af hoe dat te handhaven is en hoe dat dan
zich verhoudt tot een tegel die ergens ligt dan dat je op een deel van het terras wel mag
roken. Dat zie ik niet helemaal voor mu. Dank u wel.

De heer Van Dam Timnners: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Van Dam Timnners: Mag ik daarop interrunnperen? Ja, ik kan er nog wel een
vraag over stellen. Ik ben natuurlijk benieuwd hoe u dat zelf ziet, die verdeling op
terrassen, maar als ik even in eigen ervaring spreken dan is dat mogelijk door
ondernemers als ze daarvoor kiezen en daarom bled ik ook juist keuzevrijheid in zo'n
motie om ook draagvlak daarin te vergroten. En het handhaaft zich dan zelf eigenlijk.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Dank u wel.

De voorzitter: Dank. Dan ga ik naar DENK, de heer Safranti.

De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. Sorry dat ik moet lachen, maar ik kreeg net
een appje van mijn collega dat ik juist voor hem tegen moet stemnnen onndat hij een
kettingroker is, maar goed. Even gezegd hebbende.

De voorzitter: Iedereen wordt uitgenodigd om u voortaan te souffleren over het
stemged rag.

De heer Safranti: Buiten de keuze van de ondernenner waren wij ook benieuwd naar de
behoefte van de ondernemer en dat heeft mijnheer Van Dam net keurig uitgelegd. Wat
betreft de woordvoering verder sluiten we ook gewoon aan bij de woordvoering van VVD
en voor de motie willen we nog even de reactie van het college afwachten.

De voorzitter: Dank u wel. Gewoon Dordt, mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Ja, dank, voorzitter. Ik had al best wel het een en ander gezegd
waaruit opgemaakt kan worden wat wij ervan vinden en ik denk dat het verstandig is
om het daarbij te laten. Het is voor ons gewoon geen optie. We vinden het echt een
verantwoordelijkheid van de ondernenner.

De voorzitter: Dank. De heer Glindogdu.

De heer Giindogdu: Voorzitter, dank u wel. Nou ja, de strekking van de motie spreekt
voor zich. Wij kunnen dat vanuit Op Ons Eiland ondersteunen en dat heeft ook een
andere kant aan deze motie, dat de rokers ook eens duidelijkheid krijgen waar ze wel
kunnen roken op een terras. Dus zo kunnen we het ook positief benaderen vanuit die
doelgroep.

105



De voorzitter: Dank. De SP-fractie, de heer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, kort. Het felt dat er in scholen en binnen restaurants en
andere binnenruimtes niet nneer gerookt kan worden vind ik een grote verworvenheid.
Dus je zou kunnen denken van dat ik erg voor deze motie zou zijn. Ook omdat wij voor
nneer controle van de overheid over de economie zijn, maar daar gaat het wel over de
grote multinationals en financierskapitaal die de economische en politieke macht
hebben, maar dat strekt zich niet uit tot het nnicromanagement hoe horecaondernemers
hun terras in gaan richten en ik zie het gewoon niet zitten dat een gemeenteambtenaar
het aantal folders waarin de tegel wordt aangeprezen op en een heleboel tegeltjes en
een rugzak deur en deur door horecaondernemers afgaat van dit moet je nu gaan doen.
Sorry, maar dat vind ik echt teveel het woord dat we niet uit mogen spreken.

De heer Boersma: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, gaat de gang.

De heer Boersma: Ja, mag ik hier een vraag over stellen?

De voorzitter: Zeker.

De heer Boersma: Want het is natuurlijk een prachtig verhaal, maar volgens mu j is er al
heel veel contact met horeca. Zijn er gesprekken met de horeca. Ongetwijfeld weet de
voorzitter daar ook nog wel wat over te nnelden, dus onn nou te zeggen te gaan met
foldertjes langs om alle horecaondernemers hierop aan te spreken. Het zijn natuurlijk
gewoon de overlegorganen voor waar ook andere zaken besproken worden. Dus ik denk
laten we het ook niet infantieler maken dan het is.

De heer Portier: Ja, bij die overleggen zitten niet alle ondernemers. Als je dit
daadwerkelijk wil zul je toch alle ondernenners af moeten gaan. Ja, dat zie ik gewoon
niet zitten.

De voorzitter: Oke, dank. Dan gaan we naar de PVV-fractie, de heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij gaan tegen deze motie
stemmen. We vinden het, laten we zeggen, het rookbeleid vinden we in eerste instantie
een verantwoordelijkheid van de horecaondernemer en vinden het toch een beetje te
betuttelend of te belerend als wij daar met een tegel aan de deur komen. We begrijpen
de goede intentie wel van de CDA-fractie en we vinden ook van rokers mogen op veel
plekken gewoon niet roken. Op veel plekken ook terecht dat ze niet roken, maar we
vinden wel laat ze nou, wij gunnen ze een plek op het terras als de ondernenner het ook
vindt dat het daar mag, waar ze het wel kunnen doen. In goed overleg ben ik ervan
overtuigd dat mensen ook rekening met elkaar houden en ik denk zelf persoonlijk ook,
als je teveel de nadruk gaan leggen op het niet roken, op het niet kunnen roken, dat de
campagne op een gegeven moment ook averechts gaat werken. Mensen gaan zich
gewoon, zo is de menselijke natuur denk ik, zich op een gegeven moment daartegen
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teweer stellen, omdat ze dat ja, gewoon eigenlijk niet meer willen horen. Dus ik zou
zeggen van niet doen. Dank je wel.

De voorzitter: Dank. Mevrouw Pichel, Forum voor Democratie.

Mevrouw Pichel: Dank u wel. Tja, ik vind die tegel natuurlijk hartstikke leuk, want ik heb
er nu al twee keer heel hard cm moeten lachen, dus hij is fantastisch en persoonlijk als
niet-roker vind ik het snnerig als er bij me in de buurt wordt gerookt. Dat neennt alleen
nog niet weg dat ik dit ontnnoedigingsbeleid vind en inderdaad vind dat men zelf een
keuze moet kunnen maken. Staat nu ook in de motie. Ik ben het wel met de heer Van
Dam Timmers eens dat als we gaan kijken naar het verleden, dat een bepaalde
stinnulans ook positief kan werken. Ik was nog vrij jong, maar ik heb ook nog wel
meegemaakt dat nnijn meester in de klas nog rookte en dat dat op een gegeven moment
niet meer mocht. Dat vond ik eigenlijk Als kind zijnde denk je oke, nou, dit gebeurt,
maar dat is best een goede beweging geweest. De vraag is alleen hoe ver gaan we?
Want mensen kunnen nu at niet meer binnen roken, moeten ook al buiten roken. Moeten
dan op plekken dan ook niet roken. Dat is nu natuurlijk ook at het geval. Hoe ver gaan
we en is het dan inderdaad ontnnoedigingsbeleid of willen we naar een soort
bewustwordingsproces en dat vraag ik me soms af, is het een bewustwordingsproces of
is dit ontnnoedigingsbeleid?

De heer Van Dam Timmers: Voorzitter.

De voorzitter: Bij interruptie, de heer Van Dam Timmers.

De heer Van Dam Timmers: Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Pichel. Kijk, je hebt
inderdaad mensen die roken en je hebt mensen niet roken. Die staan tot elkaar in een
bepaalde verhouding. U ervaart dat als overlast, maar wanneer vindt u dan dat
ontnnoedigingsbeleid of beleid waarin de ander niet geraakt moet warden door bepaalde
risico's wel voldoende onderbouwd? Waarom vindt u dat hier wel of waarom vindt u dat
hier juist niet?

Mevrouw Pichel: Ik kijk even of ik de vraag goed begrijp. Dus op welk moment vind ik
overlast toegestaan en wanneer vind ik dat

De heer Van Dam Timmers: En wanneer niet. Je hebt natuurlijk de een veroorzaakt
overlast bij de ander en daar warden eigenlijk twee rechten kruisen elkaar en de vraag
is natuurlijk van vind je dat mensen daarin de keuze moeten hebben am helder te
kunnen zien waar zij in schone lucht kunnen zitten of niet. Dat is uiteindelijk de vraag en
vind je dat je horecaondernemers daarin moet stimuleren am gezonde keuzes te nnaken
of niet. En daar gaat eigenlijk ons hele preventiebeleid over. En niet alleen op dit vlak,
maar op eigenlijk alle vlakken en ik vraag aan u wat u daarvan vindt.

Mevrouw Pichel: Ja, nou ja, de vraag of nnijn persoonlijke mening dat er toe doet, want
ik vind het persoonlijk niet prettig en niet lekker, dus doe ik het niet, dus zit ik er liever
ook niet naast. En aan de andere kant merk ik wel dat ik een bewustwordingsproces
nuttiger vind dan een ontmoedigingsbeleid en een ontmoedigingsbeleid zie ik echt am te
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zeggen dit mag niet meer, dit doen we niet meer en aan de andere kant kunnen we dus
inderdaad ook gaan kijken Ja, als we echt mensen willen tegenhouden om te roken,
als het daarom gaat, wat u ook net aangaf. Wij gunnen mensen de gezondheid, dan
gaan andere dingen ook nog door. Het wordt wel nog gewoon verkocht. Er is
aangetoond dat het ongezond is, dus we zijn ergens proberen we te dweilen terwijI aan
de andere kant de kraan open staat. Ja en dan komen we er aan dat het wellicht
ontmoedigingsbeleid is, terwijI op een andere manier dingen ook voorkomen kunnen
worden.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Ik stel voor dat we naar wethouder Van der Linden
gaan, die overigens met groot enthousiasnne de tegel van mu j heeft afgepakt. Gaat uw
gang.

De heer Van der Linden: Jagen en verzamelen, daar is het mee begonnen, dus die tegel
komt al van pas. Nee, dank. We hebben de afgelopen jaren, in ons gezondheidsbeleid in
ieder geval de vorige periode, inderdaad geregeld in de APV dat bij speelplaatsen en een
aantal andere plekken niet meer gerookt mocht worden en om dat duidelijk te maken
hebben we uit mijn hoofd 280 tegels besteld en voor een groot deel neergelegd. Daar
kan dus ook gehandhaafd worden. Is ook heel duidelijk bij speelplekken en een aantal
andere plekken rook je niet. Nou, deze motie roept op om, ik denk niet met folders langs
de deuren te gaan, maar gewoon als in de contacten blijkt o, wat leuk, dat wil ik wel
zo'n tegel, dan kunnen we zo'n tegel uitreiken. Daarmee heb je geen kracht van wet
achter je staan, maar het is inderdaad wel een bekend synnbool wat ook op andere
plekken waar niet gehandhaafd mag worden ook wel herkend wordt. Dus in die zin is het
een hartstikke sympathieke motie waar we ook uitvoering aan kunnen geven als het zich
beperkt tot, we hebben nog wel wat tegels over, maar niet zo heel veel meer, denk ik,
tot het beschikbaar hebben van een aantal tegels, waarbij ik er vanuit ga dat de
ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het neerleggen ervan. Nou en daarnnee laat ik
het aan het oordeel van de Raad over om hier lets van te vinden.

De heer Porter: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mijnheer Portier.

De heer Portier: Even een praktische vraag aan de heer Van der Linden, als die tegels
nu liggen op plekken waar gehandhaafd kan worden, waar volgens het APV niet gerookt
mag worden, maar straks liggen ze ook op allerlei andere plekken waar het volgens de
APV wel mag en waar het niet af te dwingen is. Bent u niet bang dat ook op de plekken
waar het volgens de APV afgedwongen kan worden het onduidelijk is dat ze denken van
ach, het is maar een aanmoediging om niet te roken.

De voorzitter: Tegelinflatie, zou je kunnen zeggen. Gaat uw gang.

De heer Van der Linden: Nou, er zijn nu ook al een paar andere plekken waar niet
gehandhaafd kan worden onndat het niet in de ATV benoennd is. Bijvoorbeeld het
ziekenhuis. Daar ligt een vrij grote, dat is geen tegel, maar een vrij groot plakkaat waar
ook wel ziekenhuismensen zijn aangesproken van hoor eens, je staat hier min of meer
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op de oprit bij de ingang van het ziekenhuis. Dat hebben we echt liever niet en het is
anekdotisch, maar ik heb ook begrepen dat dat goed helpt in ieder geval als er gerookt
wordt even aanspreken, enzovoort. Ook bij onze speelplaatsen, ook bij speeltuintjes en
al die andere plekken waarbij tegels hebben liggen waar wel op gehandhaafd kan
worden, gaan we natuurlijk niet bijna permanente handhaving neerzetten. Dus ik denk
dat de symboolwaarde hiervan ook werkt en dan kunt u zelf de conclusie trekken over of
u het daarmee ook handig en nuttig vindt om dit op meer plekken zichtbaar te laten zijn.

De voorzitter: Dank. Ik denk dat we wel over kunnen tot stemming op deze motie. Is er
nog behoefte aan stennverklaringen?

Mevrouw Pichel: Mag ik nog even een vraag stellen?

De voorzitter: Aan de wethouder? Ja.

Mevrouw Pichel: Ja. Ik hoorde de ...

De voorzitter: Mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wel. Ik hoorde de wethouder net zeggen we hebben nog een
aantal stoeptegels over en daar zit ik dan ook naar te kijken. Als we gewoon kunnen
aangeven ze zijn nog beschikbaar en wie wil ze hebben, dan lijkt me dat op zich geen
probleem. Dat is wat anders dan natuurlijk heel actief aanbieden en motiveren en om
hoeveel hebben we het dan en is het dan inderdaad met dat gemak?

De heer Van der Linden: Ik heb geen flauw idee hoeveel er nog liggen. Je koopt altijd
een voorraadje omdat je ook de komende jaren wel eens een speelplein, speelplek
aanpakt en dan weer wat wil hebben. Het is, ze kosten een paar tientjes per stuk. Dus
mocht u het aannemen dan is het nou niet meteen een oorzaak van grote paniek bij de
wethouder Financien bijvoorbeeld. Dat weet ik zeker.

De voorzitter: Die is er toch niet. Die zit in de auto. Volgens mij hebben wij dan echt de
inbreng gehad, kunnen we gaan stemmen. Is er behoefte aan stemverklaringen op de
motie? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen op deze motie vreemd. Motie M14a,
Maak nnensen blij en ga voor rookvrij. Van de CDA-fractie. Als u voor bent drukt u dus,
als u tegen bent drukt u min. Nog niet iedereen heeft gestemd. Drukt u nog een keer uw
plusje of minnetje in. Ja. De motie is aangenonnen. Drieentwintig stemmen voor, vijftien
stemmen tegen. Voor hebben gestemd CDA, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Op Ons
Eiland, Partij voor de Dieren en de VVD. En de overige fracties hebben tegen gestemd.
Daarnnee is de motie aangenomen.
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42. Sluiting

De voorzitter: Dan zijn we aan het eind van deze raadsvergadering. Ik dank u hartelijk.
De vergadering is gesloten, tot de volgende keer.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18 oktober 202,

De vo

.W. Kol
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