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Gemeente Dordrecht
T.a.v. het College van B&W
Postbus
3300 AA DORDRECHT
J^^^^^ gemeenteraad

Den Haag, 22 november 2011
Geacht college, geachte dames en heren.
De Partij voor de Dieren heeft met veel zorgen kennis genomen van de verkoopplannen van
de locatie De Dordrechtse Manege te Dordrecht. Naar aanleiding van deze plannen van de
gemeente hebben wij de volgende vragen aan u:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Is het juist dat de gemeente Dordrecht het huurcontract per 1 juni 2012 heeft
opgezegd van De Dordrechtse Manege, momenteel gehuurd door de Vereniging
Dordrechtse Manege? Zo ja, wat is hiervan de reden?
Welke bouwplannen zijn er voor 2012 gepland op de betreffende locatie?
Welke urgentie is er om het pand volgend jaar te verkopen en welke mogelijkheden
zijn er om het pand later te verkopen?
Hebt u de Vereniging Dordrechtse Manege een andere geschikte locatie ter
vervanging aangeboden? Zo nee, waarom niet?
Bent u bereid om om de manege de gelegenheid te geven een andere geschikte
locatie te vinden?
Bent u met ons van mening dat het welzijn van de manegepaarden betrokken dient te
worden bij het besluit om het huurcontract op te zeggen? Zo nee, waarom niet?
Wij hebben vernomen dat veel van de paarden mogelijk in het slachthuis zullen
belanden omdat de manege-activiteiten niet kunnen worden voortgezet. Bent u
bereid om te helpen bij het zoeken van een oplossing om de gang van de paarden
naar het slachthuis te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
Welke handreikingen heeft u reeds gedaan om een oplossing te vinden voor de
ontstane problemen en welke handreikingen gaat u nog bieden?
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende
sportfaciliteiten binnen haar gemeente. Op welke wijze heeft u deze
verantwoordelijkheid betrokken bij dit voorgenomen besluit?

Met veel belangstelling zien wij uw reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Hoogachtend,
Carla van Viegen,
fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten van Zuid-Holland.

