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Stichting Het Wantij, duizenden  handtekeningen voor Minister, actie gaat door!. 
 
Ruim drieduizend handtekeningen voor de actie ”Red het Wantijpark’, als protest tegen de 
aantasting van het Wantijpark ten gevolge van de geplande aanleg van twee bruggen, 
werden de afgelopen maanden verzameld. Honderden mensen hebben de bon van de 
advertentie uit Dordt Centraal opgestuurd. Anderen hebben uit eigen initiatief een 
handtekeningenlijst gedownload van de site www.hetwantij.com.  
 
Om al de mensen die tot nu toe hebben getekend recht te doen, heeft het Stichtingsbestuur 
besloten de Minister van VROM te vragen de handtekeningen in ontvangst te nemen. 
Intussen krijgt de handtekeningenactie, nu de vakanties zijn afgelopen, weer een nieuwe 
impuls. Tot eind oktober wordt zeker door gegaan. 
 
Opvallend is dat de Dordtenaren graag bereid zijn te tekenen en velen de moeite hebben 
genomen de bon uit te knippen en op te sturen. Dit bevestigt het oordeel van het 
Stichtingsbestuur dat de enigen die deze brug echt willen deel uit maken van het college van 
B&W en de raad. Er zijn namelijk geen goede argumenten meer voor deze bruggen, de 
schade aan dit kostbare gebied is al groot en dreigt nog groter te worden.  
Desondanks wil dit college koste wat kost door gaan. 
 
De burger krijgt de rekening voor een brug die hij niet wil en voor de gevolgen van een 
volledig uit de hand gelopen project met een projectleiding die blunder op blunder stapelt. De 
kosten van dit project, zullen nu zijn opgelopen tot 3 miljoen euro en zullen ongetwijfeld nog 
verder toenemen. In plaats van enige kritische blik naar binnen, probeert men de Stichting 
zwart te maken. 
 
Gezien de door de Stichting aangespannen procedures waaronder een hoger beroep, eind 
oktober, bij de Raad van State, zijn er nog volop mogelijkheden de bouw van de brug tegen 
te gaan. In feite gedraagt deze gemeente zich zeer onfatsoenlijk en legt een eventueel 
afwijzend oordeel van de Raad van State bij voorbaat naast zich neer. 
 
Er is nog steeds een koninklijke weg terug: géén brug en gewoon 5 minuten omfietsen óf, 
zoals de Stichting heeft voorgesteld, de aanleg van een echte fiets/voetgangersbrug, voor 
slechts 100.000 euro! (die ook open kan voor de scheepvaart!)  
De Stichting is altijd bereid tot overleg en het geven van een deskundig advies. 
 
 
Namens het bestuur van de Stichting Het Wantij, C.Goosen, secretaris 


