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 Evelyne Snoeijs, 27 jaar oud een woonachtig in Dordrecht. Ik
werk als projectleider bij de gemeente Dordrecht en heb daarnaast
mijn eigen bedrijf echtEEF.interieurstyling.

Waarom heb je voor Dordrecht gekozen?
Ik ben hier geboren en mijn moeder, zussen en meeste directe
contacten wonen hier. Dordt is verder een fijne stad, het is
overzichtelijk en het station en de snelweg liggen voor mij om de
hoek. Daarnaast heb je hier 'meer woning voor hetzelfde geld' in
vergelijking met omliggende steden. Ook tijdens mijn studententijd in
Eindhoven en Utrecht ben ik altijd in Dordrecht gebleven. Ik ging hier
toen ook samenwonen met mijn vriend.

Welke kansen zie jij voor Dordrecht?
Het centrum wordt steeds leuker! Er is meer levendigheid,
bedrijvigheid en er zijn veel leuke en hippe winkeltjes. Nu komen ook
steeds meer vriendinnen een dagje naar Dordt en kan ik ze de mooie
plekken laten zien. Met name de Voorstraat-Noord en –West vind ik
leuk. In Dordrecht kun je gewoon leuk kleinschalig winkelen. Voor de
grote winkelketens moet je hier niet zijn, dan ga ik eerder naar
Rotterdam of Breda. De mensen zijn hier zijn ook erg betrokken, dat
merk ik omdat ik een eigen bedrijf heb. Mensen willen je altijd wel
helpen door elkaars netwerk in te zetten. Daarnaast hebben jongeren
ook vaak een gunfactor. Als jonge ondernemer heb ik daar veel
voordeel bij.

Welke uitdagingen zie jij voor Dordrecht?
Er zijn weinig scholingsmogelijkheden op HBO- of WO-niveau.
Starters studeren bijna altijd ergens anders en het is daarom moeilijk
om deze mensen vast te houden, dit is een grote uitdaging.
Daarnaast is hier niet echt een uitgaansleven, er zijn wat weinig
gezellige cafés vind ik. Nu mis ik dat niet meer. Maar in mijn
studententijd ging ik altijd naar Breda of Rotterdam. De nachttreinen
zaten toen altijd propvol. Ik weet eigenlijk niet meer of deze
nachttreinen er nog steeds zijn. Dordrecht is wel goed bezig vind ik.
We hebben onszelf goed op de kaart weten te zetten met
Koningsdag en met de intocht van Sinterklaas. Maar wat betreft
ruimtelijke vernieuwing.. dat kan sneller. We moeten meer knallen,
bijvoorbeeld door de Spuiboulevard sneller te vernieuwen. Meer
durven en doen; nu komt vernieuwing (te) langzaam op gang. Wat ik
wel heel tof vind is de graffitimuur bij het Stadskantoor!

Wat is je favoriete plek?
Ik heb er eigenlijk meerdere; mijn eigen straat (De Marnixstraat), Dit
is gewoon een heel leuk straatje. Het lijkt een beetje op klein
Amsterdam. Fijne buren en een goede ligging. Daarnaast natuurlijk
de oude Dordtse havens; heerlijk om daar in het weekend rond te
struinen. Tot slot het Centraal Station, niet omdat ik het mooi vind
maar wel omdat deze plek mij het gevoel geeft van echt thuiskomen.
Oh en niet te vergeten het Energiehuis natuurlijk!

Maak de volgende zin af..
"Jonge starters in Dordrecht… kunnen een waardevol netwerk
creëren waardoor zij zich in deze authentieke stad volop kunnen
ontplooien en zich verbinden aan de stad".

