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Dordrecht, 17 maart 2014
Geachte dames en heren,
Onder het motto belofte maakt schuld maken we u er nogmaals op attent dat verkeersknelpunten
in onze wijk vragen om oplossingen.
Wij vinden het ronduit ongehoord dat we op 27 februari van gedachten wisselen met raadsfracties
over de noodzaak om onveilige verkeerssituaties aan te pakken, dat er dan vervolgens een discussie
ook de oplossingen voor de knelpunten in Oud-Krispijn over de verkiezingen van de gemeenteraad heen te
tillen. Dat vinden we ongehoord en niet vertrouwenwekkend richting burgers.
Wij hebben behoefte aan afspraken met u over de aanpak van dit soort problemen en
anderen op het gebied vanleefbaarheid en veiligheid gedurende de komende 4 jaar. Met het oog hierop
organiseren we een ontbijtsessie op zaterdagmorgen 12 april in wijkcentrum De Koloriet. Op basis daarvan
leggen we vast wat we aan elkaar hebben.
Want aan loze beloften hebben we niets, wel aan oplossingen.
Uw reactie zien we belangstellend tegemoet
Hoogachtend,
Arie van Zanten
voorzitter
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Bijlagen:

brief raad knelpunten en 12 april.doc

Collega,
bijgevoegd document graag inboeken in Mozaiek tbv de raad.
Gr.
Hennie
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Onderwerp: brief raadsfracties verkeersknelpunten en ontbijtsessie

Geachte dames en heren,
Hierbij verzoeken wij u bijgevoegde brief door te sturen naar alle raadsfracties.
Daarin vragen we aandacht voor een 2-tal zaken:
1. Oplossingen verkeersknelpunten in de wijk op korte termijn.
2. Deelname aan een ontbijtsessie op 12 april om afspraken te maken voor de
komende 4 jaar op het gebied van leefbaarheid en veiligheid met betrekking
tot Oud-Krispijn.
Met vriendelijke groet,
Namens Oud-Krispijn Bewoners Zelforganisatie
Arie van Zanten,
VOO rzitter
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