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Burgerinitiatief ‘Wijkraad Sterrenburg’. 

Dit initiatief van bewoners uit de wijk Sterrenburg beoogt het oprichten van een wijkraad in de wijk 
Sterrenburg.  De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat bewoners meer invloed hebben op wat er 
gebeurt in de wijk Sterrenburg. De belangrijkste taak van de wijkraad is dan ook het versterken van 
de samenhang in de wijk, het uitvoeren c.q. bevorderen van participatie-activiteiten en het 
behartigen van de belangen van de bewoners van Sterrenburg. De wijkraad is een zelfstandig 
onafhankelijk (advies)orgaan.  
 
1. De wijk Sterrenburg toegelicht (1.): 

In de wijk wonen 22.060 inwoners (2021) in 9.968 woningen. Van deze woningen is 63% koop en 37% 
huur, 30% is van de woningcorporatie. 36,7% is een eenpersoonshuishouden. NB. Het merendeel van 
de woningen is gebouwd in de jaren 1970-1980. De Sterrenburgers geven gemiddeld een 7,4 voor het 
prettig wonen in de wijk. 

Er zijn in Sterrenburg 995 bedrijven gevestigd verdeeld over zeven sectoren: handel en horeca; 
landbouw; financiële diensten en onroerend goed; zakelijke dienstverlening; nijverheid en energie; 
informatie en communicatie; cultuur en recreatie.  

Bevolkingssamenstelling: ca. 25% van de inwoners is 0-25 jaar, ca. 25% is 25-45 jaar, ca. 25% is 45-65 
jaar en ca. 25% is 65 jaar en ouder. En ca. 25% heeft een westerse en niet westerse allochtone 
achtergrond.  
De dichtheid van de bevolking is het aantal inwoners per vierkante kilometer: 5.654. Het aantal 
auto’s per vierkante kilometer bedraagt 2.483. 
 
Het aantal personen met een inkomen vanuit een uitkering (bijstand, AO, WW) is 8,5% en 28% heeft 
een AOW- uitkering. 21% van de Sterrenburgers heeft moeite rond te komen met het inkomen dat 

men verkrijgt. 

Van de inwoners geeft 47% aan eenzaam te zijn en 12% zegt geen regie te hebben over het eigen 

leven. 36% heeft een langdurige ziekte of aandoening. 

2. De wijkraad wil het volgende bereiken: 
- Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. Middels de bevordering van participatie van 
bewoners en het mobiliseren van bewoners om initiatieven te nemen, waarbij een verband ligt 
tussen de woonomgeving, het samenleven en voorzieningen. Kortom het wonen in een prettige, 
vertrouwde en veilige omgeving. 
 
- Het bevorderen van de communicatie tussen de gemeente Dordrecht en de burgers van 
Sterrenburg, waardoor een grotere betrokkenheid ontstaat van bewoners met het gemeentelijk 
beleid. Daarnaast adviseert de wijkraad over allerlei plannen. Kortom: versterking van de lokale 
democratie door bij te dragen aan de democratie.  
 
- De wijkraad fungeert als de ogen en oren Sterrenburg. Signaleert problemen en misstanden in de 
wijk, ondersteunt burgers bij het vinden van gehoor bij de gemeente voor hun zorgen en klachten.  
 
3. Het oprichten van de wijkraad Sterrenburg: 
De gemeente Dordrecht stelt de kaders vast o.a. in de vorm van een verordening. De initiatiefnemers 
dienen na vaststelling verordening een schriftelijk verzoek in om erkenning tot wijkraad Sterrenburg. 
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De wijkraad Sterrenburg bestaat uit 7 leden. De leden zijn inwoners van de wijk Sterrenburg en zijn 
geen commissie- of gemeenteraadslid. 
 
Kandidaten voor het lidmaatschap voor de wijkraad melden zichzelf aan en tonen draagvlak voor hun 
kandidaatschap door het leveren van 15 handtekeningen van Sterrenburgers. 
 
De leden van de wijkraad worden gekozen op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, voor het 
eerst in 2022 nl. op 16 maart. De leden worden voor vier jaar aangesteld. 
 
4. Vergaderingen wijkraad: 
De wijkraad vergadert 10 keer per jaar. In de maanden juli en augustus wordt er niet vergaderd. Het 
dagelijks bestuur vergadert 14 dagen voor de vergadering wijkraad en stelt de agenda op. De 
vergaderingen zijn openbaar.  
De wijkraad heeft een betaalde wijksecretaris die met het dagelijks bestuur de vergaderingen 
voorbereidt en maakt de notulen van de vergaderingen. De wijksecretaris is verantwoordelijk voor de 
verbinding met de gemeente Dordrecht om de inspraak en participatie goed te laten verlopen en 
verzorgt de communicatie met de gemeente. 
 
De leden van de wijkraad krijgen een vergoeding. 
 
5. Het Wijkkantoor wordt de plaats van vergaderen: 
Om vindbaar en bereikbaar te zijn voor de bewoners van Sterrenburg wordt er een wijkkantoor 
ingericht. Om ogen en oren te zijn, participatie en inspraak te faciliteren, bewoners te stimuleren en 
een servicepunt voor de wijk en gemeente te zijn is een vast adres met vergaderruimte nodig. 
Denkbaar is het te huisvesten nabij of in het winkelcentrum Sterrenburg. 
 
6.Toerusten van de wijkraad: 
Naast het hebben van een wijkkantoor is het van belang dat er een website komt voor de wijkraad, 
het instrumentarium voor participatie en inspraak eigentijds ingevuld wordt met een bewonerspanel 
(voor korte termijn peilingen) en een burgerforum (voor lange termijn uitspraken). 
 
7. Financiën 
Incidentele bijdrage gemeente Dordrecht: 
Kwartiermaker Wijkraad Sterrenburg: voor ca. een half jaar inzet om het burgerinitiatief uit te 
werken naar een concreet plan.  
Ambtelijke inzet en inzet griffie om te komen tot een plan tot erkenning van de Wijkraad 
Sterrenburg, het inrichten van de Wijkraad en het  berekenen van een structurele bijdrage voor vier 
jaar t/m maart 2026. 
 
We gaan uit van een half jaar uitwerken en voorbereiden verkiezingen in maart 2022. We denken 
aan 15 uur p.w. oftewel 390 uur totaal.  
De subsidie aanvraag betreft dan ook € 25.000,00. 
 
8. Fasering 
1e fase: Indienen Burgerinitiatief woensdag 28 april 2021. 
2e fase: Van september 2021 t/m maart 2022 uitwerken concreet plan en uitvoering verkiezingen, 
oprichten Wijkraad. 
3e fase: Structureel maken van het functioneren van de Wijkraad. 
 
Dordrecht, 22 april 2021.              Milco Hoffmann, Rob Roelofs en Bert van de Burgt. 


