Aan de informateur College Sliedrecht
De heer Ir. M. Houtman

Hendrik-Ido-Ambacht, 27 maart 2014,

Geachte heer Houtman,
De verkiezingsuitslag en het proces van de vorming van een nieuw college vereisen momenteel uw
volledige aandacht. Belangen van burgers en organisaties worden in deze periode gewogen en
omgezet naar college- of raadsprogramma, die het beleid in de komende 4 jaar zullen bepalen.
Daarom willen wij u aan de voorkant van dit proces vriendelijk verzoeken een moment stil te staan
bij de betekenis van het Beeldenpark Drechtoevers voor de inwoners van uw gemeente.
Het Beeldenpark is belangrijk voor uw gemeente en de regio. Het Beeldenpark vormt in aanleg een
lint van natuur en cultuur aan de oevers van de rivieren van de Drechtsteden. Het park beoogt de
Drechtsteden met elkaar te verbinden door beeldende kunst, met het water als grote
gemeenschappelijke deler.
De initiatiefnemers van het park hebben destijds onderkend dat de Drechtoevers de gemeenten een
unieke kans bieden om zich gezamenlijk te profileren met behoud van de eigen identiteit. In deze zin
kan de naamgeving “Beeldenpark Drechtoevers” in 1996 visionair worden genoemd.
In 2016 hopen wij ons 20 jarig bestaan te vieren. Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om de
positie van het Beeldenpark regionaal en landelijk te versterken. Wij menen dat het Beeldenpark een
belangrijke maatschappelijke- en economische impuls aan uw gemeente kan bieden. Wij zien kansen
en mogelijkheden in Dordrecht, de nieuwe Zwijndrechtse Boulevard, de nieuwe Waterbus-halte in
Hendrik-Ido-Ambacht, de Sophiapolder en aan de rivier De Noord naar Kinderdijk. U vindt onze
gedachten en uitgewerkte plannen in de bijlage, “Samenwerken en verbinden met beeldende kunst”.
Onze kernwaarden voor de komende jaren zijn ambitieus:
-

Verbinden met beeldende kunst;
Belang van de eigen identiteit van inwoners en gemeenten;
Een leefomgeving om trots op te zijn;
Rondom de Drechtoevers;
Educatie van jongeren/studenten;
Een iconisch lichtspel, als een parel op het drie rivierenpunt.
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De gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Alblasserdam participeren momenteel met raad en
daad. Het Beeldenpark wordt verder financieel gesteund door o.a. Oceanco B.V. uit Alblasserdam,
Fokker Technologies in Papendrecht en donateurs. Daarnaast zijn veel vrijwilligers in de Stichting
Vrienden van het Beeldenpark met 150 leden actief.
Wij verzoeken u het Beeldenpark Drechtoevers in uw plannen en budgetten op te nemen. Wij willen
onze plannen en ambities met u als de gemeente realiseren, gezamenlijk met bedrijven en
particulieren. U kunt ons per mail bereiken via info@beeldenparkdrechtoevers.nl, voor meer
informatie vindt u ons op http://www.beeldenparkdrechtoevers.nl/
Hoogachtend,
Stichting Beeldenpark Drechtoevers

Bas den Hartog
Voorzitter
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