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Beste leden van de Gemeenteraad, beste leden van het College van B&W,
In maart 2015 heb ik voor mijn profielwerkstuk een debat tussen politici en jongeren
georganiseerd. Dit debat heeft er in juni 2015 voor gezorgd dat er een burgerinitiatief werd
ingediend voor een Jongerenraad in Dordrecht. Nu in mei 2017 is de Jongerenraad
Dordrecht nog steeds volop in ontwikkeling en worden er elke week nog steeds stappen
gezet om de stem van jongeren aan u te kunnen laten horen.
Echter na bijna 2,5 jaar intensief betrokken te zijn geweest bij dit project, vind ik dat het tijd
wordt voor een frisse wind en heb ik besloten uiterlijk 1 juli a.s te stoppen bij de
Jongerenaad.
Miereest omdat naar mijn mening de fundering voor de Jongerenraad zo goed als af is en de
discussies waar de Jongerenraad aan meedoet steeds inhoudelijker worden. Naar mijn
mening kan de Jongerenraad daar alleen op een volledige manier aan meedoen, wanneer
de raad een voorzitter heeft die Dordrecht volledig meemaakt in zijn dagelijks leven. Als
inwoner van Amsterdam, doek ik dit niet, en maak ik daarom plaats voor mijn Dordtse
collega’s.
Ten tweede ben ik verheugd om te melden dat ik per 1 september ook een nieuwe uitdaging
aanga. Op 13 april 2017 jl. ben ik als lijstrekker van mijn studentenpartij verkozen voor de
Universitaire Studentenraad van de VU, waarin ik het College van Bestuur ga adviseren en
ook over besluiten die betrekking hebben op de VU ga meebeslissen. Aangezien deze
functie niet met mijn functie als coördinator van de Jongerenraad valt te combineren, is ook
dit reden mijn werk bij de Jongerenraad neer te leggen. Dus enerzijds vind ik dat er een
frisse wind nodig is om de Jongerenraad verder te laten groeien, anderzijds heb ik een
nieuwe uitdaging gevonden die ik vol enthousiasme aanga.
Mijn taken met betrekking tot de Coördinatie van de raad zullen worden overgenomen door
Jeroen Heijjer en Jetske van Veen, zij zullen door Thom Roelofs ondersteund worden, en
mijn taak als penningmeester doorTine Hodzelmans. Aangezien ik in januari mijn mogelijke
nieuwe uitdaging heb aangekondigd, zijn wij al enige maanden bezig met de overdracht. Dit
gebeurt allemaal in zeer goed overleg zorgt ervoor dat de Jongerenraad gewoon door kan
blijven draaien. Ook blijft de raad gewoon bereikbaar via ionqerenraad.dordt@amail.com en
via de huidige social media kanalen.
Ik wil graag de Gemeenteraad en ook het College van B&W bedanken voor het vertrouwen
en de steun die mij en ook de andere leden van de Jongerenraad is gegeven. Zonder dit
vertrouwen waren we nooit zover gekomen, als we nu zijn. Ook wil ik iedereen bedanken
voor de fijne en prettige samenwerking. Ondanks dat ik niet in Dordrecht woon, heb ik mij
altijd thuis gevoeld in uw gemeente. Ik hoop dat de Jongerenraad zich zal blijven
ontwikkelen.
De komende weken zullen vooral in het teken staan van het overdragen van al mijn taken.
Mocht ik u de komende periode niet meer treffen, dan wens ik u veel succes met alles wat u
nog gaat doen en hoop ik u ooit nog eens tegen te komen.
Het ga u goed,
Koen van Dijk
Initiatiefnemer Jongerenraad Dordrecht
Vertrekkend Coördinator

