De gemeente in de wijk
Wijkgericht werken
Hard werken aan leefbare en
veilige wijken. Dat doet de
gemeente Dordrecht samen met
bewoners, ondernemers, scholen
en maatschappelijke organisaties:
‘Wijkgericht werken’.

Fotografen in de prijzen
Een sfeerplaat van vijf nonnen op de Pottenkade. Die opname van Kees van den Tol heeft
de publieksprijs gewonnen bij de verkiezing van de Foto van het Jaar 2013. De prijs van
de vakjury ging naar Douwe Flier. Hij vereeuwigde kleindochter Tara in het Dordrechts
Museum. Donderdag 12 juni vond in het Stadskantoor de prijsuitreiking plaats.

Waar vindt u wat?
Internetsite
De laatste informatie
over de Binnenstad
vindt u op de wijkwebsite
www.wijkendordrecht.nl/binnenstad
Wilt u zelf nieuws of foto’s
plaatsen op uw wijkwebsite? Word
wijkverslaggever en meld u aan via
wijken@dordrecht.nl!

Jan Tito (tweede plaats).
Prijs vakjury
De vakjury, gevormd door de Dordtse
fotografen Ronald van den Heerik en
Cees Schilthuizen, koos de foto van
Douwe Flier als favoriet. Hij maakte
tijdens een bezoek aan het Dordrecht
Museum - met zijn mobieltje - een foto
van kleindochter Tara. De jury: ‘De foto
refereert sterk aan het verleden, de
compositie is echter geheel van deze
tijd. De focus van Tara, het meisje op
de voorgrond, is gericht op iets wat we
niet kunnen zien. Het geheel maakt een
spannende indruk en geeft de indruk
dat het verleden van Dordrecht ook aan

jonge mensen iets te bieden heeft.’ De
tweede plaats was voor de nonnenfoto
van Kees van den Tol. Derde werd
een opname van een reiger voor het
Stadhuis van Dordrecht, gemaakt door
Patrizia Schiozzi.

U kunt het nieuws ook volgen via
Twitter: @wijkendordrecht
Meldingen
Voor meldingen, vragen en
opmerkingen over onder meer
onderhoud aan wegen, groenvoorzieningen en straatverlichting, bel
de Wijklijn: 14 078. Of ga naar www.
dordrecht.nl/wijklijn
Gebiedsmanager
Els van Leeuwen is gebiedsmanager
van de wijken Binnenstad, Noordflank,
Reeland en Staart.
Het algemene telefoonnummer van de
gemeente is 14 078 (lokaal tarief).

Douwe Flier (links) met kleindochter Tara en Kees van den Tol met de winnende foto’s
van de verkiezing Foto van het Jaar 2013. (Foto: Jarko De Witte van Leeuwen)
De gemeente doet elke week op haar
website en Facebookpagina een oproep
aan fotografen om bijzondere foto’s van
de stad in te zenden. De foto met de
meeste ‘likes’ op Facebook wordt Foto
van de Week. Dat levert steeds prachtige
plaatjes van Dordrecht op. De mooiste
foto’s van 2013 waren de afgelopen
weken te bewonderen in de hal van
het Stadskantoor. Bezoekers konden
meteen hun favoriete foto kiezen. Er
werden meer dan zeshonderd stemmen
uitgebracht.
Nonnen

De foto die Kees van den Tol maakte
van vijf nonnen op de Pottenkade kreeg
de meeste stemmen. ‘De juiste plek op
het juiste moment en zo karakteristiek
voor Dordt. Mooi tegenlicht, mysterieus’,
schreef een van de stemmers op
het formulier. Danny den Braber van
Dordrecht Citymarketing overhandigde
de winnaar een prijzenpakket bestaande
uit (foto)boeken en een cadeaubon.
Eervolle vermeldingen waren er voor de
nachtelijke opname van de Grote Kerk
van Alvin Aarnoutse (derde plaats) en
voor de foto ‘Stadhuis in avondzon’ van

Afsluiting Oranjelaan

Foto: Douwe Flier

Foto: Kees van den Tol

Kunstkoning krijgt
108.277 bezoekers
De succesvolle tentoonstelling Willem II - Kunstkoning is zondag 16 juni
afgesloten. Het Dordrechts Museum heeft maar liefst 108.277 bezoekers
mogen verwelkomen. En dat werd gevierd. Peter Schoon overhandigde
een fles champagne aan RTL 4 royaltyverslaggever Antoin Peeters. Die had
gewed dat er zeker honderdduizend bezoekers op de tentoonstelling zouden
afkomen.

in verband met aanleg warmtenet
Vanaf woensdag 25 juni is de westelijke rijbaan van de Oranjelaan afgesloten voor het
doorgaande verkeer. De afsluiting duurt tot en met donderdag 18 september 2014.
In die periode legt HVC een warmteleiding aan als onderdeel van het warmtenet
Dordrecht.
Het verkeer op de Oranjelaan zal in
continu cameratoezicht op de Oranjelaan.
die periode over de oostelijke rijbaan in
Dit is om het doorgaande verkeer in de
beide richtingen rijden. Hiertoe worden
gaten te kunnen houden. Ook dient het
de twee rijstroken van de oostelijke
voor de afstemming met de bus- en hulprijbaan ingericht voor
diensten.
tweerichtingsverkeer. Tijdens de
inwerkingstelling begeleiden verkeersAfsluiting kruising Oranjelaan–Stooplaan
regelaars het verkeer stap voor stap naar In juli is de kruising Oranjelaan-Stooplaan
de nieuwe tijdelijke wegsituatie.
voor circa vier weken afgesloten.
De afsluiting gaat in op maandag 7 juli vanaf
Cameratoezicht
6.00 uur en duurt tot en met maandag 4
Tijdens de gedeeltelijke afsluiting is er
augustus 6.00 uur.

Tijdens deze afsluitingen worden met
tekst- en routeborden de omleidingen
aangegeven.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.warmtenetdordrecht.nl
Vragen over de werkzaamheden
kunt u per e-mail sturen naar:
warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl
U kunt ze ook telefonisch voor-leggen
aan de klantenservice van HVC energie,
bereikbaar via telefoonnummer (0800)
82 36 37.

De buurt mooier maken
Wethouder Rinette Reynvaan plantte
onlangs met bewoners van de Torenstraat
de eerste buxus in de straatbloembakken.
Dit voorjaar heeft de gemeente brieven
verstuurd naar omwonenden van wisselperken en bloem- en boombakken. De
gemeente stelt de planten beschikbaar en
omwonenden verrichten het onderhoud.
Een van die locaties is de Torenstraat.
Wethouder Rinette Reynvaan (links op de
foto) plantte samen met bewoners van deze
straat de eerste buxus na het ondertekenen
van het ‘samen de buurt mooier maken’
contract.

Foto: Thymen Stolk
Ook wethouder Piet Sleeking was bij
de feestelijke afsluiting aanwezig. Hij
overhandigde een bos bloemen aan
Peter Schoon om hem en het hele
museumteam te feliciteren met het
succes van de tentoonstelling.
Weddenschap
Nog voor de opening van de
tentoonstelling sloot Antoin
Peeters een weddenschap af met
Peter Schoon. Schoon ging vooraf
uit van hooguit zeventigduizend
bezoekers voor de tentoonstelling.
De Dordtse royaltyverslaggever was
er echter van overtuigd dat Willem
II - Kunstkoning de magische grens
van honderdduizend bezoekers
moest kunnen halen. Woensdag 11
juni was het zover. Toen ontving het
Dordrechts Museum inderdaad de
honderdduizendste bezoeker. Hiermee

verloor de museumdirecteur zijn
weddenschap. “Dit zijn overigens
weddenschappen die ik graag
verlies”, liet Peter Schoon met
een dikke knipoog weten. Tijdens
het overhandigen van de fles
champagne aan Antoin Peeters bleek
duidelijk dat de museumdirecteur
niet rouwig was om zijn verlies.
Op 5 maart opende koning WillemAlexander de tentoonstelling, toen
al onder zeer grote belangstelling
van media en publiek. Het
uiteindelijke bezoekersaantal is dus
uitgekomen op 108.277. Tijdens
de tentoonstelling waren er 398
rondleidingen en 205 activiteiten en
lezingen. 134 scholen brachten een
bezoek aan de tentoonstelling.

