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A. Terugkijken (evaluatie) 

Organisatoren: 

• Spreiding (locaties) kan beter! 
• Qua samenwerking: er wordt teveel gedacht vanuit eilandjes, te weinig gedacht 

vanuit het collectief.  
• Te weinig samenwerking waardoor geen kennis van elkaars behoefte, geen 

uitwisseling van knelpunten en delen van kennis 
• Samenwerking met ondernemers en horeca kan beter 
• Evenementenbureau (DM&P): tekort capaciteit en inhoudelijke kennis 
• Dordrecht Marketing: & Partners: Inhoudelijke communicatie en publiciteit over 

activiteiten laat te wensen over 
• Moeilijk om aan nieuwe vrijwilligers te komen 
• Vergrijzing bij besturen stichtingen  
• Genoeg aanbod van evenementen 
• Te weinig aandacht voor evaluaties en gebruik van gegevens daaruit naar de 

toekomst 
• Behouden wat goed is 
• Te weinig inhoudelijke doorontwikkeling 
• Besef dat er veel goed geregeld is in Dordrecht. 
• Koester de goede evenementen en maatregelen die al genomen zijn 
• Weekmarkt wordt voor spreiding als probleem gezien. 

Bewoners:  

• Genoeg aanbod, maar kwaliteit laat te wensen over 
• Er is weinig sprake van overlast, en zo ja dan zwerfafval, urine en ontlasting, 

parkeren en verkeersdrukte voornaamste klachten 
• Te veel massale evenementen 
• Te weinig aanbod in de wijken 
• Bewoners (vooral ouderen) hebben geen compleet beeld wat er allemaal aan 

evenementen is in Dordrecht 
• Bij klachten geen idee bij wie men terecht kan (bewonersinformatie) 
• Te weinig evenementen voor jongeren 
• Te weinig evenementen voor senioren (of: informatie bereikt ze niet) 
• Te weinig toegankelijke evenementen (o.a. rolstoeltoegankelijkheid) 
• OV-bereikbaarheid onvoldoende (o.a. Energiehuis, plein) 
• Transferia meer en langer open 
• Te weinig evenementen in Biesbosch, (stads)parken en op het water 
• Te weinig evenementen in q4 en q1 
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• Aantal evenementen goed 50%, 34% mag meer (wel kwalitatief beter) 
• 64% inwoners evenementen goed verspreid 
• Rapportcijfer 7/8, wordt onderbouwd door onderzoek OCD. 
• Veel bezoek aan evenementen: 70% bezoekt 3 tot 10 keer een evenement 

Culturele instellingen: 

• Te weinig evenementen in de wijken 
• Te weinig aandacht voor inclusiviteit en toegankelijkheid (evenementenpubliek is 

‘wit’) 
• Inwoners weten niet wat er allemaal is (informatie over evenementen verbeteren) 
• Lokale culturele verenigingen kunnen onvoldoende aansluiting vinden bij 

evenementen  
• Te weinig ruimte voor eigen talent op de culturele evenementen/festivals in 

Dordrecht 
• Te veel aandacht voor grote, massale evenementen. Onvoldoende aandacht voor 

kleine ‘parels’ die bijzonder zijn in Dordrecht.  
• Er moet meer ontmoeting zijn tussen partijen (gemeente faciliteert dat 

onvoldoende); Creëer een ontmoetingsplek. 
• Organisaties kunnen elkaar slecht vinden 
• Aansturing/regierol gemeente is onvoldoende;  er is een regisseur nodig om partijen 

bij elkaar te brengen 
• Te weinig marketing(activiteiten) voor kleinere evenementen 
•  

Interne beleidsvelden: 

• Dordtse evenementenaanbod te weinig met de tijd meegegaan 
• Te weinig evenementen voor jongeren  
• Te weinig evenementen voor ouderen  
• Evenementenaanbod richt zich te weinig op bevolkingsgroepen met diverse 

culturele achtergronden, zoals Keti Koti Dordrecht 
• te weinig aandacht voor inclusieve evenementen 

o Te weinig aandacht voor doelgroep Lhbtiq+ 
o Te weinig aandacht voor mensen (inwoners) met een kleine beurs 
o Te weinig prikkelarme locaties/evenementen 

• Te weinig aandacht voor toegankelijkheid van evenementen 
• Te weinig aandacht voor gezonde voeding op evenementen (zeker richting 

jongeren/jeugd) 
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• Bereikbaarheid (incl parkeren) is een probleem bij sommige evenementen 
• Te weinig aandacht voor ‘park-and-ride’ bij evenementen 
• Er is te weinig afstemming met projectmanagement/gebiedsontwikkeling mbt 

evenementen 
• Te weinig Integratie op doelen en budgetten  
• Grote evenementen in natuurgebieden en natuurlijke parken kunnen een probleem 

zijn voor flora en fauna. Grote evenementen in natuurgebieden (Wantijpark) en 
grote natuurlijke parken (Merwelanden, mogelijk in toekomst ook in Overkamppark) 
vormt een groeiend probleem voor planten en dieren. 

 

Externe instellingen betrokken bij groen: 

• Wantijpark: teveel evenementen met een te hoog geluidsniveau 
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B. Vooruitkijken (input ophalen voor nieuwe visie) 

Organisatoren: 

• Toekomstgericht is de financiële onderbouwing van evenementen de grootse 
uitdaging. De prijzen voor personeel en (technische) materialen zijn in 2022 met 30 
tot 50% gestegen. Dit  prijsniveau wordt nu nog met een inflatiecorrectie 
geïndexeerd. Ofschoon organisatoren hun vaste relaties en/of horecagroothandel 
veelal nog met een hoger sponsorcontract aan zich kunnen binden, compenseren 
deze contracten niet de kostenstijgingen uit 2022. Dit betekent dat de middelen 
(subsidies) in de basis voor het continueren van de huidige bezetting op de 
evenementenkalender niet afdoende zijn. Kortom, alleen al voor continuatie van 
huidige bezetting zijn meer middelen nodig. 

• Streven naar een breed aanbod kwalitatieve evenementen, met voor iedereen wat 
wils 

• Meer aandacht voor onderscheidende (en kwalitatieve) evenementen, het liefst met 
een typisch Dordts element/uitdragen kenmerken van de stad 

• Meer evenementen in de wijken (sturen op 10% van het totale aanbod), draagt ook 
bij aan trots van deze inwoner sop hun stad 

• Actief sturen op nieuwe locaties bij ruimtelijke ontwikkelingen 
• Ook kleinere specialistische evenementen en/of evenementen voor jongeren kunnen 

in de toplaag van de piramide 
• Minstens 10% van alle evenementen in de totale piramide moet gericht zijn op een 

regiobreed publiek  
• Creëer ‘kraamkamer’ voor nieuwe evenementen (men moet kunnen 

experimenteren, kijk oa ook naar broedplaatsen) 
• Creëer digitaal platform (informatie en kennisdeling) 
• Schep meer duidelijkheid in taken evenementenbureau DM&P en zorg voor een 

goede bereikbaarheid (verwachtingsmanagement) 
• Vast aanspreekpunt per organisatie (accounthouderschap) 
• Gemeente moet voortouw nemen in duurzaamheid (Respect voor Dordt, aansluiting 

subsidievoorwaarden – belonen/niet straffen) 
• Kom met een goede evenementenlocatie/-terrein 
• Verbeter afstemming binnen de gemeente (op de diverse werkterreinen) 
• Inzetten op toenemen van trots bij eigen inwoners, ambassadeurs 
• Uitdagen kwaliteiten van de stad, genereert beter merknaam, genereert goed 

bezoekersklimaat en vestigingsklimaat inwoners en ondernemers 
• Eigen kweek/aandacht voor vrijwilligers is goed voor regionale en lokale laag van 

evenementenpiramide 
• Met kruisbestuivingen worden ook elkaars zichtbaarheid vergroot 
• Organiseren van netwerkavonden 
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• Marketing van evenementen verbeteren, ook voor kleinere evenementen  
• Versterken integraal werken binnen de gemeente, ikv duurzaamheid, locatiekansen 
• Streven naar transparantie in kosten (gehele vergunningverlening en uitvoering) 
• Met middelen van landelijke Jongeren Impuls wordt jong talent geschoold tot 

organisator/adviseur (kijk ook naar jongeren uit de regio, Hendrik Ido Ambacht, 
Alblasserdam) 

• Maak afspraken over inzet van Vrijwilligersbank – 078inzet 
• Stimuleer gezamenlijke inkoop middels organisatorenplatform icm gemeente 

 

Bewoners:  

• Kleinere evenementen in de wijk toevoegen 
• Onderschrijven ambitie minimaal 1 evenement voor iedere Dordtenaar per jaar 
• Meer aandacht voor kwalitatieve onderscheidende /innovatieve kleinere 

evenementen ipv massaal/groot 
• Evenementen hoeven niet altijd in Dordrecht zijn uitgevonden, goed ‘pikken’ mag 

ook.  
• Meer informatie over evenementen (o.a. boekje verspreiden, ladder in de krant, 

evenementenkalender los verspreiden) 
• Verbeter (rolstoel)toegankelijkheid evenementen: zorg voor inclusieve 

evenementen! 
• Stem evenementengenres beter af op de locaties waar ze plaatsvinden  
• Kijk voor evenementen ook naar andere locaties (vergeet daarbij het water niet) 
• Meer evenementen in de ‘stille’ maanden (Q4 + Q1) 
• Creëer meer ruimte voor park-and-ride 
• Wens voor gratis OV bij grote evenementen (voorkomt parkeer- en verkeersdrukte) 
• Meer aandacht voor veiligheid op evenementen (gaat ook over grensoverschrijdend 

gedrag) 
• Treedt tijdig in overleg met bewoners.  
• Wens voor vast contactpersoon (relatie, vertrouwensbasis) – ook voor klachten. 
• Kleine meerderheid 53% voor verbod op dieren bij evenementen, of dierenwelzijn 

moet niet geschaad worden. 

 

Culturele instellingen: 

• Een zo gevarieerd mogelijk evenementenprogramma, gericht op een zo breed 
mogelijk publiek 

• Niemand wordt uitgezonderd (inclusief), ook aandacht voor andere/nieuwe 
Nederlanders 
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• Een evenementenaanbod dat rekening houdt voor inwoners met een kleine 
beurs. 

• Meer aandacht voor lokale verbinding (culturele verenigingen en de grotere 
evenementen. Daardoor meer ruimte voor lokaal talent.  

• Meer aandacht voor informatievoorziening, vooral voor doelgroep ouderen (o.a. 
wekelijkse ladder in de krant) 

• Oog voor nieuwe evenementen: zakelijke events/beurzen, 
parades/theater(festival), Dordtse Feesten, Filmfestival, Waterstad (of water 
gerelateerde evenementen toevoegen), Keti-Koti ( (on)vrijheid), jongeren 
(dance), meer voor verschillende culturen (suikerfeest, skaters, keti koti, een 
gekleurd festival als Rainbow) 

• Meer aandacht voor kleine parels, niet meer van hetzelfde 
• Geef kleine evenementen de kans om door te groeien, ondersteun/help ze met 

marketingactiviteiten.  
• Gemeente moet ontmoetingen meer/beter faciliteren (kennis deling/informatie 

uitwisselen).  
• Creëer ook digitaal platform  voor vraag en aanbod.  
• Behoefte aan meer samenwerking tav ‘idee-ontwikkeling’ 
• Meer aandacht (en kansen) voor crossovers (bijzondere producties met Dordts 

signatuur). 
• Meer kleinere evenementen combineren op 1 dag, zo groter doelgroep bereik, 

terwijl geen massaliteit. 
• Creativiteit en professionaliteit van culturele instellingen en ondernemers 

gebruiken om  
 innovatie te realiseren binnen bestaande evenementen. 
 

Interne beleidsvelden: 

• Behouden wat we al hebben (niet perse meer nodig) 
• Meer aandacht voor innovatie in/van het aanbod. O.a. door crossovers promoten 

bij organisatoren (stimuleert innovatie). Crossovers ook meenemen in keuzes 
voor de schaarse vergunningen. 

• Behoefte aanvulling van het aanbod met bijzondere culturele activiteiten 
• Meer aandacht voor evenementen gericht op jongeren en senioren 
• Meer aandacht voor inclusiviteit (o.a. LHBTIQ+) en diverse culturele doelgroepen 
• Meer aandacht voor toegankelijke evenementen (‘binnen x jaar moet 50% 

volledig toegankelijk zijn’ en ‘nieuwe evenementen gelijk volledig toegankelijk’ 
• Meer aandacht voor evenementen voor inwoners met kleine beurs 
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• Betere communicatie richting bewoners over meerwaarde van evenementen 
voor de stad 

• Evenementen moeten een gezond alternatief bieden (f&b) – positief stimuleren, 
vooral jeugd/jongeren 

• Duurzaamheidsmaatregelen verder uitrollen/intensiveren (Respect voor Dordt)  
• Samenwerking/afstemming met Cultuur om een cultureel evenement in de 

meerjarige regeling te krijgen (BIS/Rijksfondsen). 
• Samen met sport doorpakken op shorttrack (haalbaar? Met het oog op kosten) 
• In kader Jongeren impuls samen met sport & cultuur realiseren urbansports 

event(s) 
• Realisatie meer locaties voor park-and-rides ivm parkeerdruk centrum 
• Inventarisatie nieuwe bijzondere locaties voor evenementen (zijn ze geschikt 

voor evenementen?)  
• Realisatie gratis OV voor inwoners bij grote evenementen 
• Nauw overleg/samenwerking met gebiedsmanagers bij verschillende 

gebiedsontwikkelingen in Dordrecht (o.a. placemaking) 
• Realisatie nieuw evenemententerrein (voor combigebruik) – ook geschikt voor 

herrie-/jongerenevenementen? 
• Realisatie (meer) evenementen op het water 
• Heb oog voor locaties waar herrie is toegestaan – met name voor jongeren van 

belang! 
• In wijken meer evenementen toevoegen : Straatsporten (voetbaltoernooien zelfs 

Drechtstedelijk), urban-sports, rommelmarkten/braderieën, parade, ouderen 
(buurthuizen) en kinderactiviteiten (bijv woensdagmiddag), kleinere festivals.  

• In Omgevingswet en 'Slijpen aan een Diamant' is aandacht voor aanwezigheid 
van evenementen (expliciet afdoende mogelijkheden bieden  om een goed 
aanbod te kunnen realiseren. 

Natuurorganisaties: 

• Beschermen stroken/oevers en polders is essentieel in kader van biodiversiteit 
• Broedseizoen essentieel 
• Vuurwerk is funest 
• Wantij is belangrijke verbinding voor recreatie naar de Biesbosch, echter ook 

voor o.a. de otter. Voorwaarde: Ecologische verbinding voor dieren moet 
gerealiseerd worden, voordat andere zaken worden opgetuigd. 

• Wantijpark – te veel evenementen met een veel te hoog geluidsniveau 
• Noodzaak: goede afweging op impact op de omgeving 
• Houd rekening met Wet Natuurbescherming en Natura 2000 (o.a. stikstof) 

 


