Jong, Drecht & Famous. In deze serie presenteren jongeren in de Drechtsteden zichzelf en laten zij hun licht schijnen over de
kansen en uitdagingen van deze regio. Deze serie is een productie en het eindresultaat van de Drechtsteden Trainees
(jaargang 2016/2017), waarmee zij jongeren in de regio een stem geven om politici, beleidsmakers, ondernemers en
iedereen die zich betrokken voelt aan te spreken en zich te laten inspireren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

Even voorstellen, wie ben je?
Ik ben Dani Sanchez Lema, 29 jaar oud en woonachting
in Dordrecht.
Waarom heb je voor Dordrecht gekozen?
Ik woon mijn hele leven al in Dordrecht. Ik ben geboren in de
wijk Wielwijk, verhuisd naar de wijk Crabbehof en woon
momenteel in het centrum van Dordrecht. Ik heb mijn leven in
Dordrecht opgebouwd. Hier wonen mijn familie en vrienden.
Welke kansen zie jij voor Dordrecht?
Ik zie dat in de wijk Crabbehof weinig voorzieningen voor
jongeren zijn, het zou mooi zijn als daar meer voor wordt
georganiseerd. Een voetbalkooi zou een mooie kans zijn. Ook
zou ik graag zien dat er minder lege winkelpanden zijn.
Daarnaast zie ik op het gebied van werk dat niet alle jongeren
dezelfde kansen hebben, want anders had iedereen hier wel
werk. Ik heb nu bijvoorbeeld geen werk en zoek dan ook een
baan in deze of een andere gemeente.

Meer terrasjes, langere openingstijden en meer
geluid trekt jongeren naar Dordrecht

Welke uitdagingen zie jij voor Dordrecht?
Meer terrasjes, langere openingstijden en meer
(omgevings)geluid zal het centrum kunnen helpen levendiger
te worden en daarmee meer jongeren kunnen trekken. Ik
denk dat het kan helpen om hierbij een voorbeeld te nemen
aan grote steden zoals Rotterdam. Daarnaast zie ik dat op het
gebied van wonen er wel voldoende mogelijkheden zijn om
een geschikt koophuis te vinden, maar dat op het gebied van
huurhuizen nog een flinke uitdaging ligt.
Wat is je favoriete plek?
Het uitzicht op Dordrecht, vanuit Zwijndrecht, vind ik heel
mooi. Het zou ook goed zijn om een mooie slogan voor
Dordrecht te hebben, zoiets als 'je bent er'.
Maak de volgende zin af..
"Jonge starters in Dordrecht.. verdienen gewoon een kans,
met inzet en moed"

