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ACTIECOMITE KROMHOUT KASPERSPAD          email: actiecomitekk@gmail.com        facebook: niet nog meer overlast, geen dagopvang erbij 

Aan:  
Leden commissie Sociale Leefomgeving en commissie Bestuur en Middelen 
 
 
Tevens verzonden aan: 
 
 
 
Datum:   28 februari 2021 
Onderwerp:  plan van aanpak leefbaarheid Kromhout/Kasperspad 
Bijlage:  
 
 
 

Geachte commissieleden, 

De gemeente Dordrecht weet al meer dan een jaar dat de gemeenteraad heeft gevraagd om een inventarisatie  

van panden en activiteiten, die in het Kromhout/Kasperspadgebied voor overlast zorgen. Ook het comité  heeft 

daar meerdere malen om gevraagd. Nu de commissie sociale leefomgeving opnieuw een integraal plan van 

aanpak van de gemeente verlangt, is het comité door de wijkmanager gevraagd om daarvoor, binnen een paar 

dagen, de nodige input aan te leveren.  

Het comité heeft besloten daar niet aan mee te werken. Wij willen dat de gemeente eerst zijn huiswerk gaat doen 

en o.m. komt met een lijst van panden, van waaruit overlast veroorzaakt wordt en/of die een negatieve impact 

hebben op de buurt. Te denken valt aan, al dan niet legale, kamerverhuur, drugspanden, horeca, leegstaande 

panden, locaties in beheer bij aan sociale zorg-gerelateerde instanties e.d. Daarnaast willen wij ook cijfers van het 

aantal personen, dat in de buurt onderdak vindt op basis van begeleid wonen, onder toezicht staat van de 

reclassering, gebruik maakt van kamerverhuur, etc. en hoe die cijfers in verhouding staan tot andere buurten. 

De burgemeester, dhr. Kolff, heeft toegezegd met een plan van aanpak te komen, dat hier nu geprobeerd wordt om 

de buurt hierbij te betrekken is onjuist, de gemeente is nu echt aan zet. 

Overigens zijn wij van mening dat de gemeente met structurele oplossingen voor de aanpak van de overlast moet 

komen, de zgn. beheermaatregelen lossen niets op en zij houden de problemen in stand. Wij willen dat de meest 

overlast gevende groep(en), m.n. met verslavings- en/of psychische problemen, elders worden ondergebracht en 

behandeld.  

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Afzender: 
Actiecomité Kromhout Kasperspad 
email: actiecomitekk@gmail.com  
facebook: niet nog meer overlast, geen dagopvang erbij 


