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Dordrecht,

16 april 2015

Geachte Gemeenteraad,

zoals aan u bekend, organiseer ik als initiator
16 april 2015 een thema-avond.
dit burgerinitiatief

van het burgerinitiatief

te onderstrepen.

beschikbaar gesteld door de Provincie Zuid-Holland
maritiem

draagvlak van

En om het signaal af te geven dat indien er op 21 april 2015 door u

ingestemd wordt met de aanvraag van de Erfgoedlijnsubsidie
levensvatbaar,

Leefwerf De Biesbosch donderdag

Het doel van deze avond is het brede maatschappelijke

burgerinitiatief

vanuit de Waterdriehoek,

welke is

ad 167.500 euro, Leefwerf De Biesbosch een

is.

Uiteraard heb ik het bestuur van Stichting Dordtse Wateren ook voor deze thema-avond
omdat een integrale samenwerking

noodzakelijk

lijkt voor het slagen van mijn burgerinitiatief.

reactie die ik gekregen heb was de brief die u ook is toegezonden
Raadsinformatiesysteem

uitgenodigd,

en ondertussen

De enige

op het

geplaatst is. Deze brief schetst een onjuist beeld van de situatie en kan leiden

tot schade voor aile betrokken

partners. De stand van zaken is dat ik nog steeds formeel

bij Stichting Dordtse Wateren, niet aileen als enig initiatiefnemer

betrokken

ben

en oprichter.

In de afgelopen maanden is er vanuit mijzelf, vanuit Stichting Leefwerf De Biesbosch en vanuit de
Waterdriehoek
Wateren.

gepoogd om te komen tot mediation

fnet de bestuursleden

van Stichting Dordtse

Deze pogingen stranden iedere keer op het feit dat de bestuursleden

willens en wetens

weigeren samen te werken. Indien er op 21 april aanstaande ingestemd wordt om door te gaan met
Leefwerf De Biesbosch, wordt er vanuit de Transitieagenda
een van de icoonprojecten

Dordtzaam, waarvan Leefwerf De Biesbosch

is, een nieuwe poging ondernomen

om te komen tot mediation.

In het kader

/
van de 'Rode Loper' wil ik u verzoeken om deze poging te ondersteunen,
steun kan doorslaggevend
vereisten van behoorlijk

zijn om het bestuur van Stichting Dordtse Wateren aan te sporen conform de
bestuur te handelen.

De kwetsbaarheid

van dit grate burgerinitiatief

burgerinitiatieven

van Amsterdam

en haar initiator

van de Erfgoedlijnsubsidie,

en initiator

onderstreept

te ondersteunen

die ik zelf heb aangesteld.

geweest voor het voortbestaan

van

helaas de noodzaak van deze ad hoc beslissing.

door een motie over het indienen van de aanvraag

om Leefwerf De Biesbosch in het te hernieuwen

op te nemen en ter ondersteuning

van de voorgenomen

daarvoor te stemmen.

en tijd, hartelijke groeten,

l-/

op de

De wijze waarop hierna door het bestuur van Stichting Dordtse Wateren is

Hierbij vraag ik u dit burgerinitiatief

Elio Barone

mijn burgerinitiatief

wat ik had in de bestuursleden,

van Stichting Leefwerf De Biesbosch is noodzakelijk

omgegaan met haar oprichter

'Stadswerven'

voor de haalbaarheidsstudie

Ik ben niet in staat

enerzijds vanwege tijdsdruk en anderzijds vanwege het, naar het zich

laat aanzien mogelijk misplaatste, vertrouwen
mijn burgerinitiatief.

zijn mij tijdens de excursie naar de

Noord, op 21 november 2014, duidelijk geworden.

geweest om vooraf aan de subsidie-verstrekking
juiste wijze juridisch te funderen,
Het oprichten

middels een motie daartoe. Uw

bestemmingsplan

mediation

in te brengen danwel

