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‘Smaakjes’
et zal wel een gevalletje beroepsblindheid zijn, maar
ik kan me nu al verheugen
op de gemeenteraadsverkiezingen
die nog zo’n 14 maanden van ons
verwijderd zijn.

H

Aan die verkiezingen gaan in

Dordt namelijk minstens drie,
voor deze stad, ‘nieuwe’ partijen
deelnemen. Dat zijn de Piratenpartij, de Veteranenpartij en de
Partij voor de Dieren. Daar komen
er misschien nog wel een paar bij,
want ik hoor geluiden over een
Dordtse PVV en het zou me verder
ook niet verbazen als de ‘afscheidingsbewegingen’ van Beter voor
Dordt (Gemeentebelangen Dordrecht/Wagemakers) en de SP
(fractie Meijer) in maart 2018 op
eigen kracht een gooi naar een zeteltje gaan doen.
Los van mijn persoonlijke politieke voorkeur vind ik dat een
boeiende ontwikkeling. Stel je
toch eens
voor: vijftien
politieke
partijen die
een ritueel
dansje
gaan
maken
om 39
stoeltjes in
de
Dordtse

gemeenteraad. Welke journalist
smult daar nou niet van? Trouwens, voor ons kiezers is het altijd
prettig om uit veel smaakjes te
kunnen kiezen toch?
Van die nieuwkomers weet ik nog
maar weinig. Ik zoek naar websites
en lijstjes met standpunten en
kom daar veel ‘open deuren’ en
cryptische zinnetjes tegen. Zo
heeft de Piratenpartij veel op met
de privacy van burgers en wil men
graag, ik citeer, ‘verbindingen leggen dwars door alle partijen heen
met mensen die staan voor progressieve verandering’. Dit soort
teksten zeggen me weinig, maar ik
vind de aanstaande lijsttrekker
Gertjan Kleinpaste (ex GroenLinks) wél een leuke gozer en gun
hem van een harte een plekje in de
toekomstige Dordtse gemeenteraad. De Veteranenpartij (‘Vrede,
Veiligheid en Vooruitgang’) profileert zich als een partij die ‘niet
louter voor veteranen’, ‘wars van
politiek’ en vooral ‘oplossingsgericht’ is. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, net zoals naar die
Dordtse tak van de Partij van de
Dieren, die zich vooralsnog louter
als werkgroep heeft aangediend.
BVD-voorman Piet Sleeking zit
kennelijk niet op concurrentie te
wachten. ‘Volgens mij is er ook
wel ruimte voor een partij voor de
koekoeksklokken. Die zitten maar
de hele dag opgesloten en mogen
slechts af en toe naar buiten’, zo
twitterde hij onlangs wat cynisch.

Vijftien politieke partijen
die een ritueel dansje
maken om 39 stoeltjes

Delrinfabriek DuPont
herstart de productie
DORDRECHT DuPont neemt vandaag de twee stilgelegde productielijnen van de Delrinfabriek weer in
gebruik. De provincie heeft daarvoor gisteren groen licht gegeven.
Die productie werd vorige maand
stilgelegd na een lekkage van de
kankerverwekkende stof formaldehyde.
De fabriek mocht van de provincie Zuid-Holland pas weer opgestart worden als DuPont kon aantonen dat die veilig kon draaien. Uit
vorige week afgerond onafhankelijk
onderzoek is gebleken dat dat inmiddels weer het geval is, zo meldt
de provincie.

Er ontsnapte een kilo van de stof
tijdens het reinigen van een leiding.
Dat incident werd direct opgemerkt. Maar in augustus kon in
twee dagen tijd meer dan 2.700 kilo
van het spul ongemerkt ontsnappen, zonder dat de beveiligingsinstallatie van het bedrijf dat opmerkte. Sliedrecht en Dordrecht reageerden furieus.

DORDRECHT

Vuurwerk trekt
spoor vernielingen
Vandalen hebben gisternacht vermoedelijk met
zwaar vuurwerk een ovoplaadpunt op station
Zuid in Dordrecht vernield. Ook de gemeente
Molenwaard kampt met
vandalisme door vuurwerk. In Nieuw-Lekkerland zijn diverse vuilnisbakken opgeblazen. In
Alblasserdam werd een
minderjarige knul gearresteerd, nadat er meer
dan 15 kilo illegaal vuurwerk was gevonden.

Redactie AD De Dordtenaar
Hoofdredacteur AD Regio: Paul van den Bosch (p.vandenbosch@ad.nl)
Chefs: Bram Verbrugge (b.verbrugge@ad.nl) en Jos Verlegh (plv, j.verlegh@ad.nl)
Adres: Burgemeester De Raadtsingel 49, 3311 JG, Dordrecht
Internet: www.ad.nl/dordrecht, www.ad.nl/rivierenland
Twitter: @ADdeDordtenaar, @ADRivierenland
Volg ons ook via Facebook: www.facebook.com/addedordtenaar,
www.facebook.com/adrivierenland

‘Stel ons
Horecazaken
zijn bevreesd
door het
onderzoek naar
kroeg. ‘Een
waarschuwing
is ook een straf’.
Niels Dekker
Dordrecht

HARDINXVELD

Installatie Heijkoop
op andere plek
De installatie van burgemeester Dirk Heijkoop
aanstaande donderdag
om 19.30 uur is wegens
overweldigende belangstelling verplaatst naar
restaurant Kampanje aan
de Troelstrastraat 5 in
Hardinxveld-Giessendam.
Er kwamen meer dan
200 aanmeldingen binnen voor de bijeenkomst.
In de raadzaal van het
gemeentehuis passen
maximaal 140 personen.

‘Oprotten uit onze zaak. Levenslange uitsluiting voor mafkezen die
onze zaak kapot proberen te maken’. In niet mis te verstane bewoordingen wordt in pamfletten
aan de deur van café Sebes aan de
Krispijnseweg in Dordrecht gewaarschuwd voor mensen die
drugs verhandelen of gebruiken.
Ook in de kroeg hangen papieren
met daarop het grote verbodsbord
met daarin het woord ‘drugs’.
Met de actie willen kroegeigenaar
Hubèrt Sebes en zijn vrouw Bianca
duidelijk en openlijk afstand nemen van alles wat met drugs te maken heeft. ,,Want we willen daar
ook niks mee te maken hebben’’,
stelt Hubèrt. ,,We zijn er fel op tegen. Onze klanten en bekenden
weten dat ook van ons.’’

DORDRECHT

Hevige buikgriep
in het Parkhuis
In verpleeghuis het Parkhuis in Dordrecht is afgelopen week buikgriep uitgebroken. Of het om het
norovirus gaat, kan het
Parkhuis niet bevestigen.
Bewoners en medewerkers kampen met hevige
klachten als braken en
diarree. Volgens een
woordvoerder komt het
besmettelijke virus een
paar keer per jaar voor.
Bezoekers dienen hun
handen na bezoek uitgebreid te wassen.

Z Sebes

bij een groepje vaste
gasten dat kaart onder de rook
van de waarschuwingen.
FOTO RINIE BOON

Cocaïne
Toch is het café op dit moment vanwege drugs onderwerp van onderzoek. Op de warme zomeravond
van 21 juli, en niet in september zoals eerder in deze krant werd verondersteld, hield de politie om 20.30
uur in het café een controle en werden alle bezoekers gefouilleerd. In
een politierapport staat dat bij één
bezoeker zes ponypacks met cocaïne werd gevonden, goed voor 3
gram cocaïne. Na de vondst werd de
blik van de autoriteiten door het
handhavingsbeleid direct gericht
op de kroegeigenaren. ‘Als exploitant bent u verantwoordelijk voor
hetgeen er in en nabij de horeca-inrichting plaatsvindt’, staat in een
brief die later bij Sebes op de deurmat valt.
In een advies stelde de politie

voor om de zaak voor vier weken te
sluiten. Normaliter, zo schreven ze,
staat er zes maanden sluiting bij
zo’n vondst in een zaak. Maar omdat de eigenaar hierdoor ook automatisch zijn drank- en horecavergunning zal verliezen, stelden ze
voor het te beperken tot die maand.
Een advies dat de omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid in de wind
slaat. Reden: de onberispelijke reputatie van het café. ‘Van eerdere
incidenten is niet gebleken en de
politie heeft aangegeven dat uw
café niet bekend staat als plek
waarin of van waaruit gedeald
wordt’, schrijft de dienst.
Daarmee is de kous voor kroegtijger Sebes nog niet af. Vier maanden
na de grote controle heeft Sebes
nog slapeloze nachten van de kwes-

COFFEESHOPS

Aangifte
De provincie heeft om die reden
aangifte gedaan tegen DuPont.
Daarnaast krijgt het bedrijf voortaan meer onaangekondigde controles door de provincie.

HANDHAVINGSBELEID KROEGBAAS:

Ontslagen man
krijgt kranten niet
Een ontslagen krantenbezorger heeft gisterochtend voor problemen gezorgd op de
Snelliusweg in Zwijndrecht. De man wilde
toch zijn ronde doen ,
maar kreeg zijn kranten
niet mee. De politie
moest erbij komen om
de boel te sussen.

‘Ik voer vastgesteld beleid uit’
Net zo streng als hij is voor de
horeca, treedt burgemeester
Arno Brok op tegen coffeeshops in de stad die zich niet
aan de regels houden. Sinds
zijn aantreden in 2010 is de helft
van het aantal coffeeshops verdwenen. Er zijn er nu nog welgeteld vier over, inclusief de bijzondere recente rentree van coffeeshop ’t Geeltje, dat volgens de
Raad van State door Brok ten

onrechte is gesloten. Het betekende het eerste barstje in het
beleid van Brok. Beleid overigens dat volgens hem meestal
wordt goedgekeurd door de
rechter en bovendien is vastgesteld door de lokale politiek. Hij
voert die alleen maar uit, zegt hij.
,,Ik ben helemaal niet streng, ik
ben gewoon consequent’’, herhaalt hij keer op keer in gesprekken en interviews.

