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DORDTENAAR VAN HET JAAR VERTEL ONS WIE DE TITEL IN 2016 VERDIENT

Nomineer uw kandidaat!
Wie verdient de
titel Dordtenaar
van het jaar?
Draag nu uw
kandidaat voor. Dus
nog niet stemmen,
maar nomineren!

DORDRECHT Marco Boogers
was de eerste die de verkiezing
van Dordtenaar van het Jaar won.
Een jaar later werd Lydia Paus
door het publiek verkozen tot de
persoon die het meeste voor de
stad had betekend.
Maar wie heeft volgens u het afgelopen jaar het meest betekend
voor de stad?
Net als voorgaande jaren kunt u
met ons meedenken bij het samenstellen van een top 10 van
mensen die kans moeten maken

op deze titel. Om u op weg te helpen, zetten wij alvast enkele totaal verschillende mensen op een
rijtje die afgelopen jaar het
nieuws haalden. Soms is het onderdeel van hun werk, soms is het
geheel belangeloos.
Voordragen

Maar het is aan u om met ons mee
te denken en te laten weten wie
absoluut thuishoort in het rijtje
van tien kandidaten. U kunt ons
dat laten weten door te mailen of

Piet Jiskoot

Hülya Celik

Piet de Meer

Strijd voor
pil van Drion

Stichting Wezenlijk

Strijdbaar
ondanks ziekte

Hij schoof aan bij De
Wereld Draait Door en
pleitte openlijk voor
legalisering van de pil
van Drion. Die pil kan
op een humane manier, op een zelfgekozen tijdstip, een einde
maken aan het leven.
,,Het niet verstrekken
van de pil is misdadig.
Ik spreek namens
meer dan honderdduizend senioren’’, verkondigde Jiskoot. Hij
deed een oproep aan
de Tweede Kamer. ,,Ik
wil voorkomen dat het
laatste stuk ondraaglijk wordt.’’

De Dordtse Hülya Celik ontving eerder dit
jaar al de persoonlijke
VrijwilligersPas uit
handen van wethouder Rik van der Linden
voor haar belangeloze
inzet voor vrijwilligerssteunpunt SSKW.
Ook is ze genomineerd voor de Mensa
Fonds Awards, omdat
ze zich sinds 2010 met
haar Stichting Wezenlijk inzet voor de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving. Ze is voorzitter van die stichting.

Al meer dan 30 jaar
verslaat Piet de Meer
in Dordt het lokale
nieuws. Met gigantische betrokkenheid,
bevlogenheid, ontembare nieuwsgierigheid
en liefde voor de stad
en voor alle sportclubs, verenigingen en
wat al niet meer. De
journalist is getroffen
door een ernstige
vorm van huidkanker,
waardoor hij al enkele
ingrijpende operaties
moest ondergaan.
Honderden mensen
stuurden hem een beterschapskaartje.

bellen (zie kader).
Kandidaten voordragen kan tot
en met dinsdag 23 december.
Daarna tellen we alle voordrachten en stellen we een top 10 samen. Op 28 november starten we
met de stemronde, waarbij mensen via de mail en op onze website ad.nl/dordrecht hun favoriet
kunnen kiezen.
U maakt daarbij kans op schitterende prijzen!De uitreiking
vindt plaats op de eerste dag van
kerstmarkt.

Jan en Ineke
van Genderen

HOE?
Iemand nomineren voor
Dordtenaar van het jaar? Mail
de naam van uw kandidaat
o.v.v. DVHJ naar dd.redactie@ad.nl of bel op werkdagen naar 078-6324722. Vergeet niet uw naam te vermelden en uw motivatie waarom
hij/zij moet winnen.

Gerrit Drenth

Verburg en
Roestenberg

Dupont

Aapjes terug
naar Dordt

Jan en Ineke van Genderen uit Dordrecht
waren de eersten die
hun bloed lieten prikken om te controleren
of ze concentraties C8
in hun bloed hadden.
Jan werkte jarenlang
in de fabriek van DuPont met Teflon. Met
zijn vrouw woonde hij
pal naast de fabriek op
De Staart. Met de test
maakte het echtpaar in
één klap de noodzaak
van nader onderzoek
duidelijk: in hun bloed
zaten zorgwekkende
concentraties mogelijk
schadelijk C8.

De eigenaar van café
’t Bevertje besloot zelf
de portemonnee te
trekken voor de bimbobox met dansende
aapjes die vroeger bij
de V&D in Dordrecht
stond. Voor maar
liefst 33.000 euro
werd de muziekkast
geveild om zo in
‘thuisstad’ Dordrecht
te blijven. Inmiddels
is de box bezig met
een tour langs diverse
zorgcentra met ouderen in Dordrecht. ,,Ik
dacht: wat zonde, die
aapjes moeten hier
blijven’’, zei Drenth.

Oude postkantoor
Het oude postkantoor
was veel Dordtenaren
een doorn in het oog.
Een leegstaand gebouw op een prominente plek. Ondernemers Alex Verburg en
Edwin Roestenberg
verbouwden de boel
tot het restaurant en
café Post. Hoewel
sommigen twijfelden
over de plek, is het op
de looproute naar het
station een goedbezocht etablissement.
Ongetwijfeld goed
voor hun portemonnee, maar ook voor het
aanzien van de stad.

Piratenpartij aast op
zetels in Dordtse raad

Doorsteek op Damplein verdwijnt:
presentatie ontwerp in oude bieb

DORDRECHT De Piratenpartij
hoopt over anderhalf jaar een plek
in de gemeenteraad van Dordrecht te veroveren. Dordtenaar
Gertjan Kleinpaste, ooit gemeenteraadslid voor GroenLinks in
Apeldoorn, is bezig met de oprichting van een plaatselijke afdeling. Binnenkort hoopt hij op een
informatieavond voldoende gelijkgezinden te vinden.
Volgens Kleinpaste is het in
Dordrecht nog te veel de politiek
die ‘wel even bepaalt wat goed
voor de stad is’. Beleid en plannen
zouden meer vanuit de burgers
moeten komen: ,,Organiseer een
burgerforum. Laat jongeren het
plein bij de bioscoop inrichten.’’
Hij raakte politiek geïnspireerd

Het ontwerp voor het nieuwe
Damplein in de Dordtse wijk
Dubbeldam wordt vanavond gepresenteerd aan bewoners van
het voormalige dorp.

door Hans van Mierlo: ,,Maar ik
denk dat de Piratenpartij dichter
bij het gedachtegoed van Hans
van Mierlo staat dan het D66 van
nu.’’
De Dordtenaar pleit ook meer
transparantie in het gemeentebestuur, al wil hij niet van achterkamertjespolitiek spreken: ,,Maar
insprekers zitten hier bij gemeenteraadscommissies uren op hun
onderwerp te wachten en dan
wordt er eerst nog gehakketakt
over de vraag of men het onderwerp die avond wel zal bespreken.’’ Hij pleit voor een vergadersysteem zoals in Zwijndrecht,
waarbij vooraf precies vastligt om
welke tijd er over een onderwerp
gesproken wordt.

moet het nieuwe Damplein
er uit komen te zien. FOTO GEMEENTE

die aan het werk werd gesteld
omdat de bestrating van het plein
aan vervanging toe is.
Eén van de meest opmerkelijke
veranderingen is het schrappen van
de doorsteek tussen de Elzenlaan/Dubbelsteynlaan Oost en de
Rechte Zandweg. Pal langs onder
meer de slager, bloemenzaak en opticien. ,,Die weg gaat er uit. Speerpunt is dat het plein door iedereen
van 8 tot 80 gebruikt kan worden.’’
Wel blijft het aantal parkeerplaatsen gehandhaafd: ruim honderd.
Alleen bij ‘fundamentele’ bezwaren wordt het plan aangepast.

Daar is dit ontwerp uit gekomen.
Volgens ons is het goed gelukt’’,
zegt Floris Klink van de werkgroep,

Reageren? dd.brieven@ad.nl
Bekijk de illustratie in zijn geheel
op ad.nl/dordrecht

Niels Dekker
Dordrecht

Vanaf 18.30 tot 21.30 uur kunnen
Dubbeldammers binnenlopen bij
het gebouw van de voormalige bibliotheek aan de Dubbelsteynlaan
West, tegenover het park. Daar
kunnen bezoekers aan leden van de
werkgroep hun mening geven over
het plan.
,,We hebben twaalf vergaderingen gehad en het plan tussendoor al
aan een klankbord voorgehouden.

Z Zo

