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Stichting (Drecht)Stadsboer 
 
Kantooradres: 
Biesboschhal, Werf van de Biesbosch 92, 3313 DA Dordrecht 
Postadres: Eksterstraat 13, 2953EA Alblasserdam 
 
Contact Robert Klaassen 
06 44 99 19 39 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ten eerste: Voedselbeleid raakt aan veel grote opgaven waarvoor de gemeente 

Dordrecht zich gesteld ziet: Leefbare, schone en veilige wijken, banen, een betere 

gezondheid en een groen milieu, sociale cohesie alsmede de betrokkenheid van 

burgers bij  het lokaal bestuur. Vanaf juli 2021 heeft Drechtstadsboer 

gemeenteraadsleden met enige regelmaat geïnformeerd over lokale, regionale en 

landelijke initiatieven op het gebied van voedselbeleid. Een aantal van de ons 

omringende gemeenten heeft vervolgstappen gezet.  

 

Ten tweede: Dordtse politici en bestuurders hebben zich uitgesproken voor een 

gezonde leefomgeving en een gezonde stad.  Meermalen zelfs. Wethouder Stam 

tijdens de Voedsel4Daagse Dordrecht. Wethouder Burggraaf en Wethouder Heijkoop 

tijdens het Voedsel Verkiezing café. Fractieleiders van nagenoeg alle Dordtse 

politieke partijen spraken zich uit voor gemeentelijk voedselbeleid. In het 

coalitieakkoord is de belofte gedaan  om een voedselvisie te doen ontwikkelen. 

Denk hiervoor aan de veelal ongezonde voedselomgeving, reclame en fastfood 

aanbiedingen in stations, scholen, kantines. Een van de uitdagingen is het 

bestrijden van overgewicht bij doelgroepen. Landelijk is het gemiddelde om en 

nabij 1 op 7 in Dordrecht is dat 1 op 4. Alleen een integraal voedselbeleid kan hier 

verandering in brengen. 

 

Droom de Daad 
in voedsel komt alles samen 
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Ten derde: De Raadsinformatiebrief ‘Stadslandbouw’ stamt uit 2012 en is aan 

actualisatie toe. Deze coalitie sprak zich uit om voedsel op te nemen in de 

duurzaamheidsambities van de stad. Het is serieus hoog tijd voedsel niet alleen als 

integraal onderdeel op te nemen in het collegeprogramma, maar ook te verbinden 

aan concrete maatregelen en een wethouder specifiek verantwoordelijk te maken. 

Vele gemeenten zijn Dordrecht voorgegaan: Amsterdam, Groningen, Ede. Dichterbij 

Hoeksewaard, Molenlanden, Krimpenerwaard.  

 

Last but not least: Corona maar ook de oorlog in Oekraïne laten de noodzaak zien 

om als gemeente een voedselbeleid te voeren. Juist in de armere wijken waar de 

sociale cohesie, de gezondheid en de leefbaarheid al lager zijn dan gewenst. Een 

goede gezondheid en voedselzekerheid is een zorg die ons allen aan gaat en niet 

alleen als individuele opgave te beschouwen is.  

 

Gezond en duurzaam geproduceerd voedsel kan bereikbaar en betaalbaar 

worden door te investeren in lokaal ondernemerschap gericht op korte ketens.  

Wij roepen u op om voedsel tot een prominent duurzaam onderdeel van het 

gemeentelijk beleid te maken. Een voedselvisie is het ijkpunt van toekomstig 

voedselbeleid. En een voedselraad verbindt de leefwereld met de systeemwereld. 

 

De Dordtse Voedselraad is de stem van de Dordtse voedselbeweging. Naar analogie 

met het ‘Burgerberaad’ is de ‘Voedselraad’ aanspreekpunt en 

samenwerkingspartner voor de gemeente. 

 

De Voedselraad kan de gemeente helpen met vragen zoals: 

• Hoe kunnen we de voedselomgeving gezonder maken en vergroten we kennis over 

gezond leven en voedsel in onderwijs en onder de inwoners van onze stad? 

• Hoe werken we aan de verbinding met de regio en de productie en distributie van 

gezond en duurzaam voedsel. Welke rol is er voor afhaalpunten en buurtmarkten?  

• Hoe vergroten we het aanbod van gezond en duurzaam voedsel in supermarkten, 

restaurants en zorg-, onderwijs- en gemeentekantines? 

• Hoe kunnen voedselinitiatieven het beste ondersteund worden? 
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• Welke rol kunnen bestaande en toekomstige initiatieven hierbij spelen? 

 

Dit is dan ook meer dan een verzoek, het is tevens een aanbod tot samenwerking 

met de gemeente als belangrijke partner; een aanbod vanuit kracht en de 

overtuiging dat voedsel de prominente plek verdient die het nu nog niet heeft. Een 

aanbod dat de stad veel kan en zal opleveren op het gebied van leefbaarheid, 

gezondheid, duurzaamheid, werkgelegenheid, economie en betrokkenheid 

van burgers. 

 

Drechtstadsboer heeft het voortouw genomen om partijen, organisaties, 

instellingen, onderzoekers en ondernemers bijeen te brengen in een gezamenlijke 

opgave. 

 

Wij verzoeken de gemeente deze duurzame zoektocht te faciliteren met 

toereikende financiële middelen. 

 

Ter attentie van  

Commissie Fysiek 

Gemeente Dordrecht 

 

Robert Klaassen 

Stichting (Drecht)Stadsboer 

Dordrecht 13 december ’22 

 

 


