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Voorzitter laten we gelijk met de deur in huis vallen. Het
openbaarvervoer 65+ hier worden verschillende varianten
geopperd, maar hoe je het ook wend of keert het zijn maatregelen
die 65+ geld gaan kosten en dat vinden wij onaanvaardbaar.
65+sers met enkel AOW en een klein pensioentje worden toch al
gepakt .
De vaste kosten stijgen de pan uit eigenbijdrage ziektekostenEnergiekosten huren identiteitskaarten dat zijn kosten die niet
voorzien zijn in de AOW.
Wij willen de 600.000 euro beschikbaar houden en na de evaluatie
zal blijken dat de afrekening misschien best voordelen opleveren.
Wij willen zelfs nog verder gaan ook mensen met en minimaal
inkomen moeten kunnen profiteren van gratis openbaarvervoer
Voorzitter het voornemen een stadsstrand te maken op
stadswerven vinden we weggegooid geld. Tevens is het gevaarlijk
aan een rivier met snelstromend water voor zwemmers . Waarom
in zand liggen zonnen als de Biesbosch het mooiste groene strand
heeft van Nederland.’Dit geld zouden we willen besteden aan meer
bankjes in de stad voor mensen die slecht kunnen lopen en
kunnen uitrusten.
De ouderenbond heeft hierover ook al een signaal afgegeven en
willen we honoreren.

Zwembad de Dubbel mag van de VSP open blijven het is een
goede zwemschool makkelijk te bereiken en met gratis parkeren.
Ook de Bibliotheek Dubbeldam moet open blijven.
Stadsvernieuwing zoals de plannen voor Dordt-West is een goede
investering het woongenot en de sociale structuur zal hier mee
gebaat zijn.
Wat de reserves en het weerstandsvermogen van de stad betreft

Heeft het CDA en D66 reeds in beeld gebracht en sluiten ons daar
bij aan .
Voorzitter toch nog even terugkomend op de gemiste kans voor
een nieuw stadion
Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat met een goede dialoog
meer had kunnen worden bereikt dan het door het stof kruipen
van de Wethouder. Wegens ondoordacht handelen.
Wat is door het stof kruipen voorzitter. Ja de Wethouder is
verantwoordelijk maar waar waren de topambtenaren en de
adviseurs, komen die er nu zonder kleerscheuren van af.
Of blijkt achteraf dat ze de wethouder hebben gewaarschuwd.
Voorzitter als er meer integraal gedacht zou worden door het
college. Dan zou er al aan het stadion gebouwd worden. En
Dordrecht alleen maar mooier worden en beter voor de
werkgelegenheid.
Als er meer integraal gedacht zou worden door het college dan
zou er nu al aan het stadion gebouwd worden en vele Dortenaren
van werk kunnen worden voorzien maar helaas.
Tot zo ver.
Voorzitter ;
Het niet verhogen van de OZB is een goede zaak ook mee werken
aan het bestaan van RTV Dordrecht steunen we. Extra
fietsparkeerplaatsen bij station zuidzijde is een goede zaak.
Maar een vaste jaarlijkse bijdrage aan het onderwijsmusea
vinden we niet nodig. De investering van dik 4 miljoen vinden wij
aan de forse kant. Maar hiervoor komt weer een mooi stukje
architectuur terug. Wij stemmen in met het plan maar niet met
de jaarlijkse bijdrage.
Het uitvoeren van de plannen Nieuwe Dordtse Biesbosch met
name het natte gedeelte vraagt om terughoudendheid niet alleen
de vraagtekens bij de ecologische kant maar zeker de financiële
kosten van het onderhoud moeten we net onderschatten.

Het uitvoeren van de grote projecten voorzitter zoals
Stadswerven, Maasterras, Belthurepark vraagt vraagt naast een
snelle start ook om een snelle heroverweging. En wij vragen dan
ook met de reeds vastgestelde plannen en aantal woningen
gefraseerd van start te gaan. Voorzitter zeker de Stadswerven met
de recente aanpassingen vragen om een snelle evaluatie. De
Verenigde senioren Partij vreest dat door de bioscoop en het
minderbouwen van woningen de verliezen op dit project alleen
maar groter worden.
Voorzitter een parkeergarage in het Kromhout vinden we
overbodig nu er een parkeergarage bij de bioscoop wordt
gerealiseerd. De kosten van de parkeergarage Kromhout worden
door de tunnel en de grondstructuur volgens de VSP
onbetaalbaar.
Wij vrezen een faillissement van de bouwer. En hoe gaat de
gemeente dat dan oplossen.
Daarbij voorzitter is de VSP tegen het verhogen van de
parkeertarieven. Dit werkt belemmerend voor de economische
groei.
Straten en wegen met een 30km zone moeten meer gecontroleerd
worden op snelheidsovertredingen. Vele klachten bereiken ons
gisteren nog verontruste bewoners uit de Bankastraat waar zelfs
de stadsbus met hoeksnelheid door de straat rijd. Voorzitter pak
het aan voor er ongelukken gebeuren.
Het verplaatsen van station zuid voorzitter moet nader worden
bekeken Verplaatsen heeft geen meerwaarde voor bewoners van
Crabbenhof en Sterrenburg .Het is goed hier aandacht aan te
besteden.
De taskforce overlast en huisvesting voorzitter daar vinden wij
teveel belastinggeld naar toe gaan. De VSP denkt dat het zelfde
effect bereikt kan worden met minder geld.

Tot slot voorzitter. Aandacht voor de mensen die de van de
voedselbank moeten leven ook hier wordt meer en meer gebruik
van gemaakt. Hoe komt men uit de schulden.
Meer aandacht voor werkgelegenheid en economie.
Dit zou een van de prioriteiten moeten zijn om de stad gezond te
houden.
Wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning betreft hierover
zullen we terugkomen in de Drechtraad.
Voorzitter onze standpunten en wensen zijn zo duidelijk dat
hierover geen moties hoeven te worden ingediend en verwachten
dn ook dat u alles in het werk stelt om tot uitvoering over te gaan.

Voorzitter wij nemen kennis van de kadernota en wensen U allen
een goede vakantie toe en kijken uit naar vernieuwing.

