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Standaard informatieborden op
locatie bij herinrichtingen '
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 13 september 2022, behandelend
het agendapunt Weizigtpark,

Constaterende, dat:
• Duizenden Dordtenaren pas op de hoogte raakten van de herinrichting van het Weizigtpark toen

er in nnei 2022 een informatiebord bij de hoofdingang van het park werd gezet;
• De plan- en besluitvorming over de herinrichting toen al was afgerond;
• Er ook in 2018 informatieborden over de herinrichting bij het park gestaan hebben, volgens het

college "meer dan een week" tang;
• Het college aangeeft dat tijdens het participatieproces "de aandacht [...] wellicht te veel gericht

is geweest op het betrekken van bestaande instituties en georganiseerde partijen";
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Overwegende, dat:
• Burgers, ook burgers die het lokale nieuws niet volgen, het verdienen om betrokken te worden bij

de lokale plan- en besluitvorming;
• Informatieborden op locatie een essentieel onderd eel vormen van de lokale democratie, omdat

deze borden burgers die het lokale nieuws niet volgen kunnen informeren over en betrekken bij
wat er speelt in hun buurt;

• De informatieborden die in 2018 een week tang bij het Weizigtpark gestaan hebben, ruim onvol-
doende zijn geweest om Dordtenaren te betrekken bij het plan- en besluitvormingsproces voor
de herinrichting dat van 2015 tot 2021 gelopen heeft;

• De genneente hier lessen uit moet trekken en burgers intensiever moet betrekken bij toekomstige
herinrichtingen en andere grote plannen;

Verzoekt het college:
• Bij herinrichtingen en andere grote plannen standaard informatieborden op locatie te plaatsen,

waarop burgers kunnen zien hoe zij betrokken kunnen worden bij de plan- en besluitvorming;
• Deze borden gedurende langere periodes te laten staan en op gepaste monnenten te actualise-

re n;

En gaat over tot de orde van de dag.
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