
De COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

b e s l u i t :

Diverse fracties zijn van mening dat het proces nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, 
namelijk substantieel meer parkeerplaatsen. Het betrekken van bewoners en hen het voortouw 
laten nemen wordt belangrijk gevonden, maar de sturing en ondersteuning vanuit de gemeente op 
het proces en op de opdracht van de raad is onvoldoende geweest. Onduidelijk is welk draagvlak er 
nu in de wijk is voor de voorstellen van beide werkgroepen en hoe representatief de werkgroepen 
waren. Ten aanzien van bedrijfsbussen wordt gevraagd om bezitters alternatieve parkeerlocaties te 
bieden. 

Wethouder Van der Linden geeft aan dat er echt een parkeerprobleem is.  Er zijn eerder voorstellen 
voor een oplossing door de gemeente gedaan, maar de wijk zag die niet zitten. Daarom is het 
vervolgens aan de wijk zelf gevraagd. De eerste werkgroep heeft er uitgebreid werk van gemaakt 
met begeleiding vanuit de gemeente. Uiteindelijk is er een heel gebalanceerd verhaal opgeleverd. 
De wethouder is heel tevreden over het proces qua aanpak. De tevredenheid over het resultaat 
hangt af hoe je er naar kijkt. Het resultaat is wel gedragen door een fors deel van de wijk. Het is 
belangrijk dat elk voorstel draagvlak heeft in de wijk. De maatregelen van de werkgroep 2.0 zijn 
eerder in de wijk besproken en zijn toen afgewezen. Die opnieuw voorleggen levert veel weerstand 
op. Het college gaat nog wel netjes reageren op de voorstellen van de werkgroep 2.0. De 
wethouder wil graag doorgaan met het proces in de andere delen van de wijk. De APV kan 
gewijzigd worden, zodanig dat busjes geparkeerd moeten worden op parkeerplaatsen bij o.a. 
onderwijsgebouwen aan de Chico Mendesring. 

De wethouder zegt toe dat hij een enquête in het betreffende deel van de wijk gaat houden over 
het verschil van inzicht in de wijk. De uitkomst wil hij ook kunnen gebruiken in lopende en 
komende gesprekken. Ook zegt de wethouder toe dat hij nog met een RIB komt over hoe het 
college het proces heeft aangepakt.

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de vergadering van woensdag 3 februari 2021.


