
 
Bijlage 3 
 
Reewegpark (recreatie park) 
 
Doelgerichte advertentie op facebook Dordrecht, op postcodegebied Oudelandshoek en Reeland. 
Periode: 24 tot en met 30 juni 2021. 
Hier is een compleet overzicht van. 

 Resultaten 
o Berichtweergaven: 12.271 
o Bereikte personen: 11.670 
o Betrokkenheid bij bericht: 1.482 (totaal aantal interacties) 

 
Vermelding van het bericht op de facebookpagina van: 

 SC Emma 
o 24/6 Gespreksplaat SC Emma  

 Opgeleverd: 1 duimpje 

o 10/9 Start werkzaamheden aanleg fietsbrug 
 Opgeleverd: 6x gedeeld, 26 Leuks 

o 30/9 Vermelding werkzaamheden fietsbrug 
 Opgeleverd: 2x gedeeld, 1 opmerking, 33 Leuks 

 Fortius en SV Oranje Wit 
o Bericht niet gedeeld helaas 

 Vogelnest 
o 27/6 Gespreksplaat  

 Opgeleverd: 5x gedeeld, 10 Leuks, 4 reacties met ideeën 

o Gespreksplaat als kopij in Vogeltjeskrant, huis aan huis bezorgd in de Vogelbuurt. 
 2 reacties ontvangen 

 Wijkmanager Reeland 
o Gedeeld artikel Dordt Centraal interview Nieuw Stadspark in de maak + oproep ideeën 

https://dordtcentraal.nl/actueel/nieuw-stadspark-in-de-maak-het-reewegpark/ 
 Opgeleverd: 17 leuks, 5 betrokken reacties, 2x gedeeld 

 
Er is een webpagina gemaakt om bewoners op de hoogte te houden van de voortgang. 
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/Onderhoud_en_herinrichting/Re
ewegpark_van_sportveld_naar_stadspark 
 
Veel reacties ontvangen via het e-mailadres wijkmanagers@dordrecht.nl 
E-mailadres wordt genoemd op de webpagina, maar ook in de doelgerichte advertentie. 
 
Hieronder een greep van de ideeën die zijn ontvangen: 
- Theetuin 
- Natuurspeelweide 
- Picknickbankjes 
- Voldoende prullenbakken 
- BBQ plek 
- Diverse beplanting, pluktuin 
- Voedselbos 
- Tiny Forest 
- Overdekte plek voor buitengym, yoga 
- Voorkeur voor licht om ook in de avond te kunnen sporten 



- Hardlooproute die de verschillende parken aan elkaar verbind (Wantijpark, Land van Valk en 
Reewegpark) 

- Waterpartijen (ook voor kinderen) 
- Sloot verbreden, stapstenen 
- Iets om voor kinderen om kennis te maken met dieren 
- 'Gewoon' een voetbalplek op gras 
- Een leeshoek waar jong en oud leeservaring kunnen opdoen, via een doorgeef kast, samen 

kunnen lezen 
- Buurtcamping, Circulaire Urban Farm - doorgestuurd aan Initiatieven 

https://cms.dordrecht.nl/Onze_stad/Overzicht_Onze_stad/Initiatieven 
- Buurttuin 
- MTB Parcours 
- Aangelegde visplekken 
 


