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 Merin de Does, 28 jaar oud en woonachtig
in Dordrecht.

Waarom heb je voor Dordrecht gekozen?
Ik ben hier geboren en wil niet meer weg. Mijn vrienden en familie
wonen hier. Ik vind het de ideale uitvalsbasis tussen de Randstad en
de Biesbosch en daarnaast ook nog dicht bij Breda en Rotterdam. Er
zijn hier ook steeds meer cafés en winkeltjes, net als de Post. Dat is
echt Dordts. We hebben in Dordrecht veel monumentale panden. In
de Wijnstraat kun je bijvoorbeeld veel meer leuke dingen doen.

Welke kansen zie jij voor Dordrecht?
Een kans voor Dordrecht is nog wel om betere verbindingen te
maken, zodat het leuker wordt om uit te gaan. De
uitgaansgelegenheden liggen bijvoorbeeld ver uit elkaar. De weg van
Groothoofd naar de stad, via de Wijnstraat, is héél saai (terwijl
Groothoofd zo mooi is). Er zijn daarnaast ook weinig kansen voor
hoger opgeleiden, hier kan dan ook nog een slag in worden gemaakt.
Er zijn wel veel kansen voor jongeren, maar er zouden ook wel meer
kansen bij kunnen komen. Jongeren moeten dan ook wel hun best
doen. Er zijn bijvoorbeeld niet echt veel grote kantoren in Dordrecht
(nu wel steeds meer in Wielwijk). Het is goed zoeken om de kansen
te vinden.

Welke uitdagingen zie jij voor Dordrecht?
Het creëren van aantrekkelijkere huizen voor starters is een
uitdaging. Ik woon nu in Stadspolders en ik huur, omdat kopen echt
onbetaalbaar is. We kunnen niet sparen, omdat alleen m'n vriend
goed verdient, maar we willen wel kopen. Meer variatie in
starterswoningen zal goed zijn. Dordrecht kent ook veel oude huizen
en deze hebben daarom veel onderhoud nodig. Ik vind dat er
regelingen getroffen moeten worden voor die mensen die een oud
huis kopen, zoals in de wijk 'het Land van Valk'.

"Dordtenaren zijn behulpzaam als je
hun hart hebt veroverd!"
Wat is je favoriete plek?
Mijn favoriete plekje in Dordrecht is moeilijk te kiezen, maar het
Groothoofd, met zijn prachtige oude stadspoort, het uitzicht op het
drierivierenpunt, en de vele terrasjes daar, is er toch wel één van.

Maak de volgende zin af..
"Jonge starters in Dordrecht… hebben hier een prima uitvalsbasis
om te wonen en te werken - tussen Randstad en natuur (de
Biesbosch) - en kunnen samen Dordrecht nóg mooier maken."

