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Voorzitter van de raad van Dordrecht
Ingrid Klein-Hendriks
22 november 2021

Geachte voorzitter van de raad,
‘De inwoners van Dordrecht hebben recht op goede en kundige bestuurders.’ Dit is voor mij
eind 2017 een belangrijk motief geweest om me verkiesbaar te stellen voor de lokale
ChristenUnie.
Op 29 maart 2018 ben ik geïnstalleerd als lid van de raad. Vlak daarna heeft de
gemeenteraad unaniem ingestemd met een amendement op een bestemmingsplan. Als lid
van de raad heb ik mij vervolgens steeds actief ingezet rondom thema’s als prettig wonen en
werken, een gezonde, duurzame, groene en natuurinclusieve stad, en een stad die is
voorbereid op klimaatveranderingen. Ik heb vaak aandacht gevraagd voor bomen in de stad,
de adem die de stad nodig heeft. Met veel plezier kijk ik terug op het gesprek met de boeren
van het Eiland van Dordrecht en ambtenaren van de gemeente. Constructief, luisterend naar
de verschillende opvattingen over het maaibeheer in het buitengebied. Een gesprek waarbij
de stadsecoloog en boer elkaar vonden in hagen of landschapselementen.
Raadslidmaatschap doe je naast je ‘gewone’ werk. In mijn geval naast een praktijk als
advocaat in het omgevingsrecht en een deeltijd dienstverband bij het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Het politieke werk motiveerde echter om me daarnaast
maximaal en zo effectief mogelijk in te zetten als lid van de raad. Als vrouwelijk raadslid,
behoorde ik overigens tot de minderheid. Zowel binnen het college als bij de
fractievoorzitters van de coalitie zaten geen vrouwen. Voor een stad met ongeveer 120.000
inwoners was dat een vreemde gewaarwording. Een betere afspiegeling van de inwoners
van de stad, zorgt nu eenmaal voor een aansprekender stadsbestuur.
Na de verkiezingen in maart 2022 zou mijn raadslidmaatschap eindigen. Er zijn echter
persoonlijke redenen waardoor ik eerder moet stoppen met het raadswerk. Een moeilijke
beslissing, maar een noodzakelijke. Moeilijk, omdat ik heb ervaren dat inzet voor je idealen
een inzet is vanuit je hart. Loslaten roept emotie op. Noodzakelijk, omdat het
raadslidmaatschap intensief is en er recent zaken bijkwamen die meer van me vergden, dan
ik kon opbrengen.
Met het onderhavige schrijven geef ik u te kennen per 1 december a.s. ontslag te nemen als
lid van de gemeenteraad.
Ik wens u en de raad het goede toe. En veel bomen.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Klein-Hendriks

