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Bijlage 1

Geachte heer Groenhuijsen,
In uw bovenvermelde brief vraagt u aandacht voor de veiligheid en de verloedering van de Kon.
Wilhelminastraat en omliggende straten. Intussen zijn al veel acties door de diverse gemeentelijke
organisaties uitgevoerd. Uw brief is echter nog niet in formele zin beantwoord. Dat doen wij hiermee
met een overzicht van de activiteiten, de gemaakte afspraken en de inmiddels bereikte resultaten.
1.

Overleg 20 november 2002
Naar aanleiding van de overval aan de Blekersdijk en de moord in de Wilhelminastraat op resp.
30 en 31 oktober 2002 heeft op 20 november een overleg plaatsgevonden met een groot aantal
bewoners uit genoemde straten. Dit overleg is voorbereid door Politie en Wijkbeheer Binnenstad.
Tijdens dat overleg, vooral bedoeld om de emoties rond de moord als buurt te verwerken, werd
een aantal knelpunten genoemd dat de veiligheidsbeleving in de straten belemmert. U hebt
daarvan als bewoner al een verslag en een stand van zaken overzicht ontvangen bij de
uitnodigingen voor de schouwronde op 4 december en de plaatsing van lantaarnpalen op
23 januari jl. Voor de volledigheid zijn deze geactualiseerde afspraken bijgevoegd.

2.

Schouwronde 4 december 2002
Op de avond van 4 december jl. heeft een groep bewoners en ambtenaren een schouwronde
gelopen om ter plekke de problemen te bezien en daarvoor mogelijke oplossingen aan te dragen.

3. Afspraken
Uit het overleg en de schouwronde kwamen de volgende zaken aan de orde. Cursief ziet u de
stand van zaken met betrekking tot gemaakte afspraken:
•

•

•

Straatverlichting bezien op donkere plekken.
Hiervoor zijn inmiddels lichtmasten geplaatst in Kon. Wilhelminastraat en Adriaan van
B/eijenburgstraat (zie ook punt 4).
Onderzoek naar verplaatsen container.
Dit gebeurt niet omdat het geen verbetering oplevert. Wel zo spoedig mogelijk containerisatie
in Schil doorvoeren. Ook is extra licht vanaf de kerk gerealiseerd.
Afsluiten achterplein Postkantoor.
Politie heeft overlegd met TPG Post. De wil tot afsluiten is er, afdwingen is lastiger.
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•

•
•

•

•

•
•

Nis in Postkantoor die veel wordt misbruikt voor menselijke behoeften.
Politie kaart dit aan met TPG Post en suggereert afsluiting of schuine wand. Wijkbeheer zal
dit blijven volgen en er op toezien dat de nis wordt ingevuld.
Verplaatsing schutting achter flat Kon. Wilhelminastraat.
Wijkbeheer probeert dit te regelen met eigenaar flat.
Extra schoonmaak Kon. Wilhelminastraat ter hoogte van het postkantoor.
Politie en Stadswerken zullen het gebruik op uitbetaaldagen nauwlettend volgen en waar
nodig maatregelen treffen. Dit geldt ook voor Blekersdijk. Contactpersoon Politie is Peter
Kempeneers 0900-8844 (vragen naar bureau binnenstad). Contactpersoon Stadswerken is
Dinco Vos 0654383193.
Onderhoud speelplaats Cornelis Van Beverenstraat.
Stadswerken heeft een brief rondgestuurd met voorstellen en zal zodra mogelijk op basis van
de reacties verbeteringen doorvoeren. Extra alen op achtergelaten rommel van
drugsgebruikers.
Illegale bewoning in Waterbeekstraat.
Politie is op de hoogte, maar kan alleen optreden tegen excessen. Dat gebeurt ook. Inmiddels
wordt gemeentebreed beleid voorbereid.
Alpenkuiser in Adriaan van Bleijenburgstraat.
Is inmiddels door eigenaar verwijderd.
Betrekken bewoners westelijke zijde Blekersdijk in overleg Leger des Heils.
Wijkbeheer heeft dit aangemeld en contact is al tot stand gekomen.

4.

Symbolische start maatregelen 23 januari 2003
Wethouder Kamsteeg van wijkgericht werken heeft donderdag 23 januari in het bijzijn van een
aantal bewoners een symbolische start gemaakt met de maatregelen die zijn afgesproken met de
bewoners. In verband met vorst kon deze actie niet eerder plaatsvinden.
De wethouder plaatste een extra lantaarnpaal op een plek die door velen als onveilig werd
ervaren. Het bestuur van de Wilhelminakerk verleende ook haar medewerking aan het plaatsen
van een extra sterke lamp op de gevel van de kerk.

5.

Positionering Buurtcomité Blekersdijk e.o.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de positie van het buurtcomité weer wat te
versterken. Het comité is betrokken bij de uitnodigingen en de contacten met de buurt en zal
ook in het nazorgtraject worden betrokken. Hiermee is ook langs deze weg een bijdrage geleverd
aan de leefbaarheid in deze overigens zeer plezierige buurt.

Wij gaan er van uit u op deze wijze naar genoegen te hebben geantwoord.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Dordrecht,
de secretaris
de burgepaeester
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Overleg bewoners Wilhelminastraat / Blekersdijk
d.d. 20 november 2002

Afspraken:
1. Op 4 december om 16.00 uur schouwronde met deputatie van bewoners en ambtelijk
betrokkenen. Hierbij ook betrekken de inrichting en het onderhoudsniveau van de speelplek
Cornelis van Beverenstraat. Mevrouw Philjps zorgt voor bewonersvertegenwoordigers en
eventueel tweede ronde 's avonds?
2. Schouwronde onderwerpen van de afgelopen jaren betrekken bij deze inventarisatie.
3. Verlichtingsniveau bekijken op donkere plekken.
4. Mogelijkheid van verplaatsen of beter belichten container onderzoeken.
5. Extra schoonmaak gebied tussen postkantoor richting Wilhelminastraat in verband met
ongewenst gedrag na betaalronde postkantoor.
6. Toegangshek binnenplaats postkantoor afsluiten. Politie neemt contact op.
7. Contactpersoon Politie Binnenstad: Peter Kempeneers, 0900 8844 of vragen naar
wijksecretariaat Politie Binnenstad.
8. Aandacht van Politie voor dit gebied niet beperken tot Wilhelminastraat, ook Blekersdijk
betrekken.

Bij schouwronde in ieder geval betrekken:
• mevrouw G.J. Philips, A. van Bleijenburgstraat 38, 3311 GJ Dordrecht,
tel. 6399696/0655155163
• de heer drs. P.A.M. Groenhuijsen, Kon. Wilhelminastraat 6, 3311 LN Dordrecht
• de heer K. van der Waal, Blekersdijk 7, 3311 LD Dordrecht
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Veiligheid en verloedering van de Kon. Wilhelminastraat en omliggende
straten

Geachte dames en heren,

Bijgaand gelieve u aan te treffen een aan u gerichte brief d.d. heden betreffende de
bovengenoemde problematiek, vergezeld van handtekeningenlijsten met de naam en
handtekening van circa 127 buurtbewoners.
De verdeling van de adhesiebetuigingen is als volgt
Uit de Koningin Wilhelminastraat:
Uit de Comelis van Beverenstraat:
Uitde Adriaan Van Bleijenburgstraat:
UitdeBlekersdijk:

39 ondertekenaars
16 ondertekenaars
26 ondertekenaars en
46 ondertekenaars

Totaal

127 ondertekenaars

Een kopie van de brief, zonder een kopie van de handtekeningenlijsten, is met gelijke post
verzonden naar Dagblad De Dordtenaar.

Namens de initiatiefnemers,

Drs. P.A.M. Groenhuijse
Koningin Wilhelminastraat 6
3311 LN Dordrecht

Bijlagen

:
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3311 GR Dordrecht

Dordrecht
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Veiligheid en verloedering van de Kon. Wilhelminastraat en omliggende
straten

Geachte dames en heren,
Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in onze buurt (roofoverval en moord)
verzoeken wij u op korte termijn gepaste maatregelen te treffen die de sluipende verloedering van onze buurt daadwerkelijk kunnen stoppen.
Onze buurt omvat de Koningin Wilhelminastraat, de Adriaan van Bleijenburgstraat, de
Cornelis van Beverenstraat en de Blekersdijk. Een kleinschalige woonbuurt in de negentiende eeuwse schil die zich de laatste jaren wederom verjongd heeft, zodat hier weer veel
jonge gezinnen wonen.
Onze buurt is in zich zelve niet crimineel doch lijdt in toenemende mate aan de - criminele gevolgen van drugsgebruik en - handel door derden. Met name de Koningin Wilhelminakerk
en het Postkantoor zijn "hot spots* geworden in de drugsscene. De negatieve gevolgen van
het ontstaan van dergelijke plekken voor de woon- en leefomgeving zijn inmiddels bekend.
Wij willen deze sluipende verloedering een halt toeroepen. Om echter de door Staat en
Overheid zo gevreesde "eigen richting" te voorkomen lijkt ons actief handelen van de
Gemeente Dordrecht in de rede te liggen.
Wij stellen u dan ook voor:
1
2
3

De verlichting in de straten, in het bijzonder bij de "hot spots" aanmerkelijk te
verbeteren (preventieve werking),
De vuilcontainers die thans als dealer/alcoholbar fungeren naar de hoek van de
Blekersdijk te verplaatsen en
Een vast aanspreek/meldpunt bij de politie te creëren, waar meldingen omtrent de
drugsscene direct verwerkt worden en op basis waarvan direct actie ondernomen
kan worden.
Hiermee is de grondslag gelegd voor een effectief lik op stuk beleid dankzij een
gerichte interactie van buurt en politie.

Gaarne vernemen wij op korte termijn uw reactie,
Ondertekend door: zie de bijgaande handtekeningenlijst

