
 

Dordrecht 18 januari 2022. 
 
Geacht College, 
 
 
De Dordtse VVD is zeer betrokken bij de buurt rond het Kromhout/Kasperspad. Tijdens een overleg en 
schouw met het actiecomité hebben we gezien dat de nieuwbouw opschiet. De verwachting is dat 
deze nieuwbouw samen met de nog te verwachten nieuwbouw op de nog te slopen oude locatie van 
Julius de buurt een positieve impuls zal geven. Ook het nieuws dat er op de Vrieseweg een politiepost 
komt, is goed nieuws. 
Desondanks willen wij u toch nog enkele art. 40 vragen stellen m.b.t. de huidige situatie. 
 

1. Te veel kamerverhuur heeft invloed op de sociale samenhang in de buurt. Heeft u inzicht in 
hoeveel panden er in het Kromhout/Kasperspad/Sint Jorisweg kamerverhuur plaats vindt 
(onttrekkingsvergunningen)? En zo ja, hoeveel zijn dat er? 

2. Wordt er bij aanvraag van nieuwe onttrekkingsvergunningen in de buurt rekening gehouden 
met de leefbaarheid? 

3. Wordt er gehandhaafd indien er illegale kamerverhuur plaats vindt?  En zo ja, kunt u 
aangeven of er de laatste 3 jaren illegale kamerverhuur is vastgesteld in bij vraag 1 genoemde 
straten? 

4. Rond het hek van de Wilhelminastichting is er nog steeds sprake van een woud aan fietsen, 
ondanks de bordjes dat er geen fietsen mogen worden geplaats. Gezien het feit dat het trottoir 
op deze wijze niet begaanbaar is, ontstaat een onveilige situatie. Bent u bereid om daar te 
gaan handhaven? 

5. We hebben informatie dat er nog steeds jeugdigen worden opgevangen op de 
crisisopvanglocatie van het Leger des Heils. Kunt u aangeven hoeveel jeugdigen (16 tot 25 
jaar) in 2021 zijn opgevangen op de locatie Kromhout?  

6. Indien er in 2021 jeugdigen opgevangen zijn op de locatie Kromhout, binnen welke termijn 
worden deze dan op een andere, meer geschikte, locatie opgevangen? 

7. Op de raadsvergadering van 10 maart 2020 is motie 3 aangenomen. In deze motie wordt het 
college opgeroepen om contact op te nemen met de regiogemeentes met het verzoek  dat 
deze gemeentes ook extra locaties aanbieden voor opvang nadat mensen in de crisisopvang 
zijn gekomen. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is? 

8. Er zou na de verbouwing van de locatie van het Leger des Heils worden onderzocht of er ook 
een gebruikersruimte kon worden ingepast op de locatie Kromhout. Kunt u aangeven of er nu 
een gebruikersruimte is, of dat dit nog moet worden gerealiseerd en wanneer deze dan klaar 
is? En zo nee, wat de reden is om geen gebruikersruimte in te richten? 
 

 
Met vriendelijk groet, 
 
 
 
John van der Net  Peter Kwaak 
 
VVD Dordrecht 
 


