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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Regie op het plan van aanpak in dit overlastgebied ligt bij de burgemeester (opgave Veilige Stad), 
met verantwoordelijkheden van de collegeleden op de eigen portefeuilles. Er is intensieve 
samenwerking met verschillende partijen zoals onder andere buurtwerk, het Leger des Heils, 
Trivire, politie het OM, maar uiteraard ook de inwoners van het gebied. 

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In maart dit jaar is het integrale plan van aanpak leefbaarheid Kromhout-Kasperspad besproken in 
uw raad. Afgesproken is dat u twee keer per jaar door middel van een raadsinformatiebrief op de 
hoogte wordt gehouden van de voortgang van dit plan van aanpak. Daarnaast heeft u gevraagd om 
een tijdspad bij dit plan van aanpak. Dit tijdspad is als bijlage toegevoegd. 

Wat is de te delen informatie?
Sinds begin dit jaar voeren we het integrale plan van aanpak Leefbaarheid Kromhout/Kasperspad 
uit. Per 1 mei is de aandachtsregisseur voor het gebied van start gegaan. De regisseur heeft de 
afgelopen maanden sterk geïnvesteerd in het netwerk van partners en inwoners. Hieronder 
bespreken we per lijn in het plan van aanpak (Fysiek, Sociaal, Veilig en Overig) de stand van zaken 
en lichten soms voorbeelden toe. Voor de leesbaarheid zal niet elke afgeronde actie worden 
behandeld. In het bijgevoegde tijdpad is weergegeven wat er verder aan acties plaats heeft 
gevonden (groen), wat in voorbereiding is (oranje) en wat nog opgestart moet worden (rood).  

Fysiek
Er zijn een aantal zaken aangepakt in de fysieke leefomgeving, zoals het verbeteren van de 
verlichting op het Kasperspad en het aanleggen van enkele geveltuinen. De omgeving zal op 
termijn een andere uitstraling krijgen door alle nieuwbouw die op dit moment gerealiseerd wordt. 
We zijn ons er van bewust dat dit op dit moment juist zorgt voor lawaai en zwaar verkeer en 
proberen dit zoveel mogelijk te beperken en de klachten uit de buurt hierover zorgvuldig op te 
lossen. 
Afval en verkeer zijn thema's die voor veel frustratie in de buurt. Middels de afvalcoaches, extra 
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inzet op het Vrieseplein door het BuurtServiceTeam en onderhoud door HVC en aannemers op 
kwaliteitsniveau A proberen we overlast door afval te voorkomen. De bewoners hebben verder 
aangegeven graag mee te willen denk over een nieuw verkeerscirculatieplan voor het moment 
waarop de nieuwbouw bewoond wordt. In september staan we in één van de overleggen met 
bewoners en partners langer stil bij de thema's afval en verkeer. Hierbij zullen ook collega's uit de 
vakgroepen verkeer en afval aanschuiven. 

Sociaal
De afgelopen maanden is er veel contact geweest met de bewoners van het gebied. Een kleine 20 
bewoners hebben gezamenlijk een onafhankelijk bewonersplatform gevormd, bestaande uit 
verschillende overleggroepen onder één paraplu (de Buurtplu). Het zijn vijf verschillende 
overleggroepen, waarbij we als gemeente vooral overleg voeren met de overleggroepen 'Plan van 
aanpak' (PvA), de 'Beheergroep' en overleggroep het Leger des Heils. In overleggroep PvA gaat het 
over de (voor buurtbewoners) wenselijke invulling van de onderdelen van het integrale plan van 
aanpak. In de beheergroep wordt ook juist de huidige stand van zaken besproken en worden 
gemeente, maar ook de wijkagent, buurtwerk, het Leger des Heils en Trivire, actief op de hoogte 
gesteld van de huidige situatie door bewoners. Andersom geven de genoemde partijen nieuws en 
informatie uit hun organisatie mee aan de bewoners. Andere overleggroepen die onder de Buurplu 
vallen zijn 'Straatpraatje' voor activiteiten door en voor de buurt en de overleggroep de Vlindertuin. 
De Buurtplu zet zich voortvarend in om uit te breiden qua ledenaantal en andere bewoners te 
enthousiasmeren voor deelname.
Hiernaast zijn ook de banden met het actiecomité weer aangehaald. Zij voeren gesprekken met de 
aandachtsregisseur en het Leger des Heils. Daarnaast worden zij op de hoogte gehouden over de 
visie 'van opvang naar wonen' 2020-2025. We hopen op deze manier een zo breed mogelijke kijk 
op het plan van aanpak op te halen en tot een uitvoering te komen waar het grootste deel van 
bewoners van het gebied tevreden mee is. 

Onder de cliënten van het Leger des Heils bevindt zich een groep met een niet-westerse migratie 
achtergrond met specifieke problematiek. Een deel van deze groep veroorzaakt overlast. Om deze 
groep goed te kunnen helpen en te voorkomen dat zij overlast veroorzaken, is aanvullende 
expertise ingehuurd bij 'Budle Zorgt'. Deze organisatie heeft met een aantal cliënten al 
informatieve gesprekken gevoerd. Daarnaast zal gekeken worden of 'Budle Zorgt' preventief iets 
kan betekenen voor cliënten waarbij het risico op overlastgevend gedrag hoog is. Er zal een 
persoonsgerichte aanpak worden ingezet om te voorkomen dat deze personen overlast geven. 
Deze aanpak wordt gefinancierd vanuit de Blokhuisgelden voor de aanpak van dakloosheid. 

Veilig 
Notoire overlastgevers zijn goed in beeld gebracht en er wordt in een persoonsgerichte aanpak 
goed samengewerkt met onze partners, waaronder het Openbaar Ministerie en het Leger des Heils. 
Op dit moment lopen er suswachten in het gebied, die zorgen voor extra toezicht en die mensen 
aanspreken op hun gedrag. Daarnaast zijn er nu twee vaste wijkboa's zodat de continuïteit van de 
handhaving beter geborgd is en zij een herkenbaar gezicht voor de buurt zijn. 

Begin juli heeft een deel van de bewoners van het gebied bezwaar ingediend tegen het opnieuw 
verlenen van de vergunning van Coffeeshop 't Geeltje. De bezwaarcommissie doet uitspraak 
wanneer een overzicht van de klachten is aangeleverd. Aan dit overzicht wordt op dit moment 
gewerkt.

Overig 
Begin dit jaar is de nieuwsbrief verbeterd. De gemeente, partners en inwoners dragen hier aan bij. 
Via deze nieuwsbrief wordt de buurt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het gebied. 
Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar clusterwijken@dordrecht.nl

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Het integrale plan van aanpak heeft een looptijd van vier jaar. Samen met de bewoners wordt de 
uitwerking van het plan van aanpak steeds concreter en zo goed mogelijk passend bij de behoeften 
en wensen uit de buurt. Om die reden is in het bijgevoegde tijdpad te zien dat er, in tegenstelling 
tot het jaar 2021, bij de jaren 2022, 2023 en 2024 nog weinig concrete acties zijn genoteerd. Hier 
wordt de komende maanden nadere invulling aan gegeven en dit zal worden verwerkt in de 
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raadsinformatiebrief van januari 2022. Bij elke raadsinformatiebrief zal ook een bijgewerkt tijdpad 
worden toegevoegd. In het derde kwartaal van dit jaar zal er een onderzoek plaatsvinden door het 
Onderzoekscentrum Drechtsteden. Hierbij staat de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving van 
bewoners centraal. We streven ernaar de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in de 
raadsinformatiebrief van januari 2022. Het onderzoek zal voor de looptijd van het plan van aanpak 
jaarlijks worden herhaald. 

Concrete acties die de komende tijd nog op stapel staan zijn de opruimdag en het verbeteren van 
het cameratoezicht.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Zie hiervoor het kostenoverzicht in de bijlagen. Deze begroting is eerder gecommuniceerd met de 
commissie bestuur en middelen. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Motie 210428/M1: Integraal plan van aanpak aanvullen met tijdpad;

Toezegging 210323/T2: 2 maal per jaar een raadsinformatiebrief met stand van zaken integraal 
plan van aanpak;

Raadsinformatiebrief 'Reactie op motie M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid omgeving Sint Jorisweg, 
Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en Kasperspad';

M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid omgeving Sint Jorisweg, Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en 
Kasperspad;

Toezegging 210113/T4: Integraal plan leefbaarheid en veiligheid in de buurt Kromhout cf. motie 
van maart 2020;

Motie 200310/M2: Motie leefbaarheid en Veiligheid Kromhout en omgeving.

Het college van Burgemeester en Wethouders


