
 
Dordrecht 5 maart 2023. 
 
Geacht College, 
 
We willen u de volgende artikel 40 vragen stellen. 
 
Op het Vogelplein staat sinds 2016 “Het Vogelnest”. 
Sinds 2018 staat de container van “Het Vogelnest” midden op het Vogelplein. De ondernemers op het 
Vogelplein zijn altijd tegen deze plek geweest. Dit mede omdat er op die plek mogelijkheden zijn voor 
parkeerplaatsen. Vlakbij, aan de Bankastraat, is de locatie van het Sociaal wijkteam. Volgens de 
website is het doel van de Sociale wijkteams zorgen, namens de gemeente, voor ondersteuning, zorg 
en welzijn van de inwoners van een wijk. Sinds 01 januari 2023 vormt het Sociaal wijkteam samen met 
Buurtwerk Dordrecht en R-newt jongerenwerk, Dordrecht Sociaal. 
Het doel van “Het Vogelnest” is om mensen elkaar te laten ontmoeten en er worden activiteiten 
georganiseerd, voor jong en oud. 
 
1. Wat zijn de totale kosten geweest in 2022, die zijn uitgegeven voor “Het Vogelnest”? 
2. Kunt u deze kosten specificeren? 
3. Zijn de taken van het Wijkteam en “Het Vogelnest” niet dezelfde? Zo nee, kunt u het verschil 
 duiden? 
4. Is er overleg of contact tussen het Wijkteam en de mensen van “Het Volgelnest”, en waar 
 bestaat dat contact of overleg uit? 
5. Waarom staat “Het Vogelnest” midden op het plein en niet bijvoorbeeld naast de locatie van 
 het Wijkteam?  
6. Waarom is deze locatie gekozen en is niet naar de ondernemers geluisterd, die bezwaar 
 hadden tegen deze locatie?  
7. Is het u bekend dat bezoekers van de winkels op het Vogelplein soms worden afgeschrikt 
 door de mensen die rondhangen bij “Het Vogelnest”? 
8. Denkt u dat een aantrekkelijk winkelaanbod de leefbaarheid van het Vogelplein ten goede 
 komt?  
9. Is het u bekend dat de ondernemer van de Plus, dit jaar wil gaan uitbreiden? 
10. Waarom is er tot nu toe geen duidelijkheid gegeven aan de ondernemer van de Plus m.b.t. 
 uitbreiding van parkeerplaatsen? 
10. Overweegt u om op het Vogelplein meer parkeerplaatsen toe te voegen? Zo ja, waar dan? Zo 
 nee, waarom niet? 
 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
John van der Net  Alexander Kuhlmann  Luca van Ballegooien  
 
VVD Dordrecht 
 


