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Dordrecht, 14 december 2021

Betreft tekstbord Arpéd Weisz

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Mei lijke groet en hoogachting,

A.

• •

Wij menen er goed aan te doen om dit onderwerp ook onder uw aandacht 
te brengen.

Aan de Gemeenteraad van
Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Hierbij doen wij u toekomen een kopie van de brief die heden is verstuurd 
naar het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

E-mail: info@stolpersteine-dordrecht.nl 
Internet: www.stolpersteine-dordrecht.nl

Tel.: 06-53414065
Bank: iban NL14 RABO 0127 1324 65
KVK 57751773

Namens het comité aanbeveling voor het 
vernoemen van een straat of pad naar 
Arpéd Weisz
de heren A.P. Heijstek, C. Weltevrede en H. Berrevoets.

stichting Werkgroep
Stolpersteine Dordrecht
Hof 15, 3311 XG Dordrecht

lerman 
voórzitter werkgroep Stolpersteine
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Betreft: tekstbord Arpéd Weisz

Geacht College,
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„Boógerman
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En dan zou het wat het tijdstip van onthulling aangaat passend zijn om dat eind 
januari te doen. Als datum van overlijden in Auschwitz wordt genoemd 31 januari 1944. 
Op 27 januari wordt wereldwijd herdacht dat Auschwitz op 27 januari 1945 door het 
Rode leger werd bevrijd.

Namens A.P. Heijstek, C. Weltevrede en H. Berrevoets 
met vriendelijke groet en hoogachting,

E-mail: info@stolpersteine-dordrecht.nl
Internet: www.stolpersteine-dordrecht.nl

Kopie ter attentie van de 
Gemeenteraad

En nu het park op de schop wordt genomen, mogen we dan ook nog voorstellen om bij 
speeltuin Sevenoaks een bord te plaatsen met tekst en uitleg waar deze naam vandaan 
komt? De Engelse gemeente die Dordrecht meteen na 1945 met allerlei spullen heeft 
geholpen. Wie weet dat nog? En zou dan ook een bord voor Charlotte van Praag tot 
de mogelijkheden behoren??

Als Comité van aanbeveling voor het vernoemen van het pad gaan we hierbij een 
stap verder, door u voor te stellen een dergelijk bord te plaatsen. Wij geven u dit 
graag in overweging. Een kopie van deze brief sturen wij naar de Gemeenteraad.

stichting Werkgroep
Stolpersteine Dordrecht
Hof 15, 3311 XG Dordrecht

Dankzij de ruimhartige medewerking van de Gemeenteraad en van uw College, 
is in het Weizigtpark het pad langs de zuidzijde vernoemd naar de joodse, van 
oorsprong Hongaarse voetbaltrainer Arpéd Weisz. De borden met naamgeving 
van het pad zijn geplaatst. Voor realisatie hiervan willen wij u hartelijk dankzeggen.

Maar zou het voor de volledigheid met betrekking tot voorlichting aan voorbijgangers 
niet een mooie aanvulling zijn om bij het pad, op een nader te bepalen plaats, een 
bord te plaatsen met een pakkende beschrijving van de persoon Arpéd Weisz, zoals 
dit is gedaan voor verzetsstrijder Aart Alblas bij het naar hem genoemde pad langs 
het Wantij.

Tel.: 06-53414065
Bank: iban NL14 RABO 0127 1324 65
KVK 57751773

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders 
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
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