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 Dennis Dolderman, 25 jaar oud en woonachtig in Dordrecht.

Waarom heb je voor Dordrecht gekozen?
Ik ben opgegroeid in de wijk Stadspolders, later zijn mijn ouders naar
het centrum verhuisd. Op een gegeven moment wilde ik op mezelf
wonen en het liefst ook in het centrum van Dordt blijven. Dat is
gelukkig ook gelukt! Rotterdam vind ik ook leuk, maar tegelijkertijd
ook te druk. Hier is het overzichtelijker, Dordt is een mooie stad met
leuke evenementen. Het is als het ware een kleine stad of een groot
dorp. Ik ben gaan kijken naar huurmogelijkheden en toen ik zag dat
het Tomadohuis (appartementencomplex bij het Centraal Station)
eraan kwam is het heel snel gegaan.

Welke kansen zie jij voor Dordrecht?
Veel jongeren verlaten Dordrecht, dit komt naar mijn mening vooral
doordat hier weinig uitgaansgelegenheden zijn en door weinig
aansprekende en betaalbare huizen/ appartementen in het centrum.
Ik zie het dus als een kans dat hier meer mee gedaan wordt. Onder
het voormalige V&D pand zat bijvoorbeeld een discotheek, deze
moest alleen snel weer sluiten en dat is echt zonde. Daarnaast mag
er wat mij betreft meer worden ondernomen op het gebied van
water. Zo kunnen er bijvoorbeeld meer terrasjes langs het water
worden gecreëerd, hier liggen zoveel kansen, waarom worden die
niet gepakt? Zo zouden we meer gebruik kunnen maken van
(evenementen aan) het water zoals de filmvoorstelling die vorige
zomer is georganiseerd. Zonder dit soort evenementen worden we
een slaapstad.

Welke uitdagingen zie jij voor Dordrecht?
Zoals ik hierboven heb gesteld zie ik het als uitdaging dat er wordt
geïnvesteerd in evenementen en in uitgaangaansgelegenheden.
Daarnaast zou het helpen om jongeren aan te trekken door meer
woningvoorraad in het centrum te creëren, bijvoorbeeld betaalbare
huurwoningen van ongeveer 60 m2. Waarom wordt het
belastingkantoor aan de Spuiboulevard bijvoorbeeld niet gebruikt om
deze woningen te creëren? Ook ligt er een uitdaging op het gebied
van werk voor jongeren. De meeste bedrijven zitten toch in de grote
steden en de grote overheidsinstellingen in Den Haag. Qua overheid
houdt het hier bij de gemeente dan ook wel op, in dat kader is het
dan ook jammer dat er minder intercity's rijden. Ik hoop dat
Dordrecht over een aantal jaren meer bekendheid heeft, dat er meer
levendigheid is en dat Dordrecht zich als een volwaardige stad kan
presenteren.

Wat is je favoriete plek?
Het Groothoofd (bij het drierivierenpunt), daarnaast de binnenstad in
zijn geheel en het Centraal Station, dit is toch het verbindingspunt
vanuit Dordrecht.

Maak de volgende zin af..
"Jonge starters in Dordrecht… moeten de kansen zien die hier liggen,
maar verdienen beter".

