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Doel:
Eind 2012 zijn de doelstellingen voor het sociaal programma in Dordrecht West
vastgesteld. Daarmee is de aanpak voor deze vier wijken definitief ingekleurd. Het
advies is dan ook om tijdens de themabijeenkomst “de Dordtse Wijken” breder te
kijken. Tijdens deze avond wordt in een informele setting gekeken wat de
ontwikkelingen zijn in alle wijken van Dordrecht, wat werkt en wat beter kan op het
gebied van fysieke ingrepen, sociale ingrepen en wijkeconomie?
Zo zijn er steeds meer signalen dat bijvoorbeeld ook de Vogelbuurt en Sterrenburg 1
onder druk komen te staan. Wat is bijvoorbeeld nodig om ook de aandacht te richten op
de jaren ’70-’80 wijken? Maar ook de vraag naar de betekenis van de decentralisaties
voor de doorontwikkeling van de wijkaanpak zijn voor deze avond van belang?
Doel van de avond is om de raad in gelegenheid te stellen zich te laten informeren en
inspireren over het onderwerp de Dordtse Wijken. De raad wordt daarbij ruim in de
gelegenheid gesteld om “professionals” te consulteren op diverse onderwerpen.
Globale opzet van de avond:
Onderdeel 1 (60 minuten)
Ontwikkelingen in Nederland, Dordrecht en de Dordtse Wijken; Waar
stonden we? Waar staan we? Wat komt er op ons af? (40 minuten)
Presentatie van onderzoeken naar de wijkaanpak. Hiervoor zal Atlas van de
Nederlandse gemeente een presentatie verzorgen.
Wat is de toekomst van de Nederlandse wijken en wijkaanpak en wat
betekent dat voor Dordt? (20 minuten)
Centrale gedachte: Waar staan we als Dordrecht in landelijk perspectief. Wat is
de ontwikkeling die plaatsvindt in de wijken. Als spreker wordt uitgenodigd René
Scherpenisse (Directeur TIWOS, oud directeur van ondermeer Artrive, Portaal en
de SEV en voorzitter van de rijksvisitatiecommissie aandachtswijken)
Pauze 20 minuten
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Onderdeel 2: (2x 30 minuten)
Wat doen wij al in Dordrecht? (keuzeworkshops, 2 maal 30 minuten of
1x 45 minuten onder leiding van deskundige ambtenaar)
A. Wijkeigenaren van de toekomst (Trivire, Woonbron, belegger, zorginstellling,
VVE’s, etc.)
B. De decentralisaties in de wijk (MEE Drechtsteden, Sociaal Wijkteam WIP)
C. Wijkeconomie (bijv. Cees van de Poel/AH Wielwijk of Dordt Onderneemt)
D. Inspiratie Wijkkantelpunten (bijv. Alkmaar met vroegtijdige signalering van
kantelpunten). Participatie Dordrecht in project “Vitale wijken”

Onderdeel 3: (30 minuten)
Wat nemen we mee? Toekomst van de wijken in Dordrecht?
Verder uitwerken met dagvoorzitter en voorbereidingscommissie.
Het is ook mogelijk om na de workshops een informele setting te creëren, waar
gelegenheid is om verder te praten over de onderwerpen die aan bod zijn
geweest. Een alternatief voor de plenaire afsluiting.
Gevraagd besluit: instemmen met de verdere uitwerking van de thema-avond zoals
beschreven in dit stuk.
Met vriendelijke groet,
Namens de voorbereidingscommissie,
Aydin Gündogdu
Mehmet Safranti/Jacqueline van den Bergh
Ambtelijk ondersteund door:
Evert Peereboom/Henk van Gurp
Wim van den Engel
Karin de Graaf
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