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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 16 en 17 juli 2013 ter vaststelling van de
kadernota 2014
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Constaterende dat:

-iedereen gebaat is bij een schone leefomgeving en schone lucht, is het van belang hiervoor de
aandacht en een bijdrage te vragen van de Dordtse inwoners. Veelal wordt dit gedaan door het
organiseren van activiteiten met het doel aandacht te vragen voor luchtvervuiling en bewust
gebruik van energie op meerdere terreinen. De Europese week van de mobiliteit past binnen deze
activiteiten. Tijdens de Europese week van de mobiliteit worden de bewoners van vele landen
opgeroepen na te denken over hun mobiliteitsgedrag en om zich te bezinnen op het gebruik van
brandstoffen/energie.
-dat er nog veel reductie van het gebruik van energie is te behalen wanneer de Dordtse burgers
hierbij hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten om minder energie te gebruiken
-dat nog veel mensen niet op de hoogte zijn hoe zij op het gebruik van energie kunnen besparen en
wat dit oplevert voor zichzelf (financieel) en voor de samenleving op de korte (C02 reductie) en
langere termijn (een schoner milieu)
Overwegende dat:

-De Europese week van de mobiliteit een goede manier is om mensen op te roepen stil te staan bij
hun gedrag omtrent mobiliteit
-Het interessant is dat deze activiteit grensoverschreidend is en daarmee mensen uit allerlei landen
verbindt

-het positieve effect van de Europese week van de beweging, in termen van bewustwording en
mogelijke effecten van bewust handelen van mensen, op korte en langere termijn erg belangrijk en
noodzakelijk is
- Het mogelijk positieve besluit van de Regionale projectgroep verkeersveiligheid Drechtsteden (RPV)
om deze activiteit onder hun vlag te organiseren, zodat de voortgang is gewaarborgd,af te wachten
-Verzoekt het College dit bezuinigingsvoorstel tot dat hierover is besloten, te verplaatsen naar
categorie C
-De kadernota dienovereenkomstig aan te passen

