Motie onderzoek upgrade station van Dordrecht met Work Art.
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 24 oktober en 14 november 2017,
Constaterende dat:
•

•
•

Tijdens het Jongerendebat donderdag 12 oktober j.i. fractie A een initiatief voor het
aantrekkelijker maken van het station van Dordrecht indiende om de veiligheid te verbeteren
en het gevoel van eigenaarschap te vergroten nl. ons station.
De nadere uitwerking na het debat aansprekend is. (beschikbaar als bijlage)
Er naast upgraden van het station ook genoemd zijn het schoonhouden van het station, de
veiligheid aan de zuidzijde en de verkeersonveiligheid bij de rotonde richting Transvaalstraat,
Toulonselaan en Dubbeldamseweg.

Overwegende dat:
•
•
•

Dit initiatief verder onderzoek nodig heeft, daar het overleg met NS nog gevoerd moet
worden.
De jongeren voorstellen met kinderen en jongeren de uitvoering tot stand te brengen.
Dat zo'n initiatief ondersteuning van de Raad nodig heeft.

Verzoekt het college:
•

Te onderzoeken of het mogelijk is dit initiatief tot realisatie te brengen tezamen met de
jongeren van fractie A.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wij zijn Fractie A

Bijlage bij Motie upgrade station van
Dordrecht met Work Art

Wij hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het stationsgebied. Wij voelen ons
hier niet veilig. Dit komt mede door de sfeer en de infrastructuur.
Vaak stinkt het op de perrons en in de tunnel, zwerft er afval rond in het stationsgebied en
sommige plekken zijn somber en zorgen voor een slechte sfeer. Een goede sfeer zorgt
onbewust voor een veilig gevoel.

De artwork wedstrijd:
Om de sfeer op en rond het station te verbeteren willen wij een artwork wedstrijd
organiseren. Bij deze wedstrijd willen wij alle scholen van Dordrecht betrekken. Van
basisschool tot HBO.
We vragen de leerlingen en studenten van de deelnemende scholen om een artwork te
ontwerpen. Dit kan in allerlei vormen zijn bijvoorbeeld: Gedichten, graffiti, fotografie,
tekenen, schilderen of 3D kunstwerken welke doormiddel van fotografie kunnen worden
vastgelegd.
Bij goedkeuring van dit concept willen wij als fractie langsgaan op scholen om dit project te
introduceren. Het doel daarvan is het enthousiast maken van de potentiële deelnemers. Een
fractielid met een grafische achtergrond zal posters, flyers en ander promotiemateriaal
ontwerpen om de wedstrijd kenbaar te maken op de scholen. Onze doelgroep staat er om
bekend heel actief te zijn op social media. Natuurlijk spelen wij hierop in, door middel van
een Facebookpagina en een Instagram account houden we de deelnemers en andere
geïnteresseerden op de hoogte van dit project. Dit zal veel positieve publiciteit opleveren
voor alle betrokken partijen. Zo wel de NS als de gemeente Dordrecht komen op een nieuwe
verfrissende manier in de media.
In de tentoonstelling willen we een thema laten terugkomen. Dit thema willen we graag in
overleg met alle betrokken partijen in een volgend gesprek bepalen. Wij denken nu
bijvoorbeeld aan thema's als duurzaamheid, de seizoenen, reizen, een veilig gevoel en de
gedachte bij Dordrecht.
Jongeren kunnen zich inschrijven door middel van een inschrijfformulier en ontvangen
vervolgens nog meer informatie over hun deelname. Er zal een einddatum worden gesteld
voor het inleveren van de artworks.
Vervolgens zal een jury, naar onze voorkeur bestaand uit de directeur van de NS, Meneer
van de Burgt, de burgemeester van Dordrecht en een lid van onze fractie, de artworks
beoordelen. Er zal vervolgens een selectie worden gemaakt van de beste artworks. Het
aantal artworks wat tentoon wordt gesteld zal later worden vastgesteld in overleg met de NS
en de gemeente Dordrecht.

Het stationsgebouw van centraal station Dordrecht staat bekend als een mooi, authentiek
en karakteristiek gebouw. Helaas is het jammer dat de reizigers langs het gebouw worden
geleid. Alleen wanneer mensen specifiek opzoek zijn naar bijvoorbeeld reisinformatie bij de
servicebalie zullen zij dit gebouw betreden. Dit vinden wij zonde. Wij willen de
tentoonstelling ook doortrekken tot in het gebouw. Door middel van een wisselende
tentoonstelling en een route hierna toe die duidelijk wordt aangegeven door pijlen,
voetstappen of verfspetters op de grond willen wij reizigers uitnodigen het mooie gebouw
vanbinnen en natuurlijk te bewonderen. Natuurlijk is het stationsgebouw niet de enige
ruimte die wij willen aankleden. Denk bijvoorbeeld ook aan de perrons, de tunnel, het
busstation enz. Dit moet natuurlijk worden vastgesteld in een volgend overleg tussen alle
betrokken partijen.
Deze artworks vragen om een grote opening. Een feestelijk moment zal de nieuwe sfeer van
het station onthullen. We maken reizigers en andere bezoekers attent op de voorstelling en
het station. Dit zorgt voor veel publiciteit voor de gemeente Dordrecht en de NS. De
tentoonstelling zal een nieuwe dimensie geven aan het reizen met het openbaar vervoer.
Ook de leerlingen en studenten van verschillende scholen worden op deze manier gehuldigd
met hun winnende artworks. De tentoonstelling zal de goede samenwerking tussen de
jongeren en de gemeente van Dordrecht en de NS weerspiegelen.

Interactie op het station:
Zoals in het debat naar voren is gekomen hebben wij ook ideeën om op een interactieve
manier jongeren en reizigers te betrekken bij het schoonhouden van het station. Denk
bijvoorbeeld aan de fles automaten van kleine petflesjes die ook op het centraal station
Rotterdam te vinden zijn. Wanneer de reiziger een flesje inlevert kan hij kiezen voor een
tegoedbon of om het geld te doneren aan een goed doel.
Duurzaamheid is momenteel een grote trend die naar onze mening nog een lange tijd zal
aanhouden. Naast dat dit onderwerp momenteel veel speelt is het natuurlijk ook ontzettend
belangrijk. Alleen al het scheiden van afval maakt een groot verschil voor onze planeet. Door
prullenbakken met verschillende vakken te plaatsen kan het afval makkelijk worden
gescheiden. Tv-schermen met touch screen bieden de mogelijkheid om leuke weetjes te
bekijken over wat er met het afval gebeurd. Deze manier zorgt ervoor dat het leuker is om je
afval te scheiden en weg te gooien. Ook willen we door deze informatie de reizigers bewust
maken waarom afval scheiden zo belangrijk is. Op deze manier zijn wij ervan overtuigd dat
er in de toekomst minder zwerfafval zal zijn in het stationsgebied.

De infrastructuur:
Ook naar voren gekomen in het debat zijn problemen binnen het verkeer. Neem als
voorbeeld het park wat achter het station ligt. Het is daar zeer slecht verlicht. Dit zorgt
ervoor dat hangjongeren en junks in de avond rondhangen in het park. Wanneer het park
goed verlicht is zal dit veel minder aantrekkelijk voor hen zijn. Zeer recent zijn er al camera's
geplaatst. Dit is een goed idee, maar omdat ze niet het hele park overzien is dit nog niet
genoeg. Naar onze mening is alleen al het verlichten van het park en vooral de zitplaatsen
genoeg om een veiliger gevoel te creëren.

Ook is de rotonde aan het einde van het busstation ter sprake gekomen. Dit kruispunt is
onoverzichtelijk ingericht en zorgt voor gevaarlijke situaties voor alle weggebruikers. Zeker
voor mensen die niet bekend zijn in Dordrecht is dit kruispunt zeer onoverzichtelijk.
Automobilisten gaan twijfelen en zorgen daarvoor voor nog meer gevaarlijke
verkeerssituaties. Naar onze mening kan dit verbeteren door alleen al het duidelijk aangeven
van de voorrangsregels.
M. Stam.

