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Notulen – Vierde bijeenkomst werkgroep parkeren Iroko/Marowijne 
Polderwiel, Dudok-Erf 85, Dordrecht, 19:00-21:00u, 19 november, 2019 

Agenda 

1. Opening 
2. Behandeling binnengekomen stukken 
3. Nalopen notulen vorige bijeenkomst 
4. Nalopen acties 
5. Keuze opties nettolijst 

 

Opening 
De voorzitter heet de aanwezige leden welkom.  

Binnengekomen stukken 
 
De concept-uitnodiging wordt aangepast op de volgende punten:  

 Het doel van de (inloop-)avond wordt duidelijk verwoord.  

 De rol van bezoekers (en digitale inzenders) wordt ook duidelijk omschreven.  

 Het woord ‘We’ wordt veranderd in ‘werkgroep’ 

 In de brief wordt gezet dat handhaving en politie worden uitgenodigd.  
De aangepaste uitnodiging komt de volgende keer terug op agenda. 
Het streven is om de uitnodiging begin januari brief te versturen en in de derde week van januari de 
bewonersbijeenkomst te houden. 
 
Ervaren parkeeroverlast Marowijne 110 
Het feit dat bij deze woning auto's worden geparkeerd, lijkt strijdig met de voorschriften uit het 
bestemmingsplan. Besloten wordt dat de heer Jacobs namens de werkgroep een melding doet bij de 
Omgevingsdienst van deze situatie.  
 

Notulen vorige bijeenkomst 
 
Optie 25 wordt wel als optie overwogen.  
Voor optie 7 bestaat de wens om na te gaan op basis van welke regelgeving de politie parkeren voor 
eigen oprit niet wil. Dit is een nieuw actiepunt. 
Optie 18: De levering van de onderborden heeft vertraging opgelopen. 

Optie 5 : In de randvoorwaarden is € 20.000,- als budget opgenomen. Als op termijn blijkt dat in de 

andere 4 buurten in Oudelandshoek budget over is, dan kan dit ingezet worden voor dit gebied. 
De brutolijst is ingekort tot een nettolijst: optie 7 hoort daar niet op. 
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Actielijst 
 

 Actie: uitnodigen van handhaving op bewonersavond om toelichting te geven bij wetgeving. 

(Gemeente) 

Wordt gedaan. In de uitnodiging wordt dit ook vermeld. 

 Actie: intekenen van bloembakken in kaart 

Gedaan en rondgemaild. Inmiddels is gebleken dat ze geplaatst kunnen worden, mits de 

bewoners het groen zelf onderhouden (adoptiegroen). 

 Actie: opnemen in voorstel om uniforme indicatie toe te passen bij situatie van optie 20.  

De gemeente kan op termijn tegen betaling zorgen voor uniforme huisnummertegels en, 

desgewenst, aanbrengen.  

 Actie: op de bewonersavond wordt toegelicht dat parkeerplaatsen in voortuin of achtertuin 

niet opgeofferd mogen worden. Dit zal ook worden toegelicht in een brief.  

(Werkgroep).  

Punt blijft staan.  

Ook de concept-uitnodiging heeft het over bewustwording van de regels.  

Verspreiding van een aparte brief met de belangrijkste regels na de bewonersavond/oplevering 

maatregelen is ook nog een optie. 

 Actie: brutolijst inkorten. (Dhr. Jacobs) 

Gedaan. 

Keuze opties uit nettolijst 
 
De 17 opties worden op basis van onderstaande 2 manieren gescoord. 
A: Nr 1 krijgt 17 punten, nr 2 krijgt er 16 tot en met de minst aantrekkelijke optie die 1 punt krijgt. 
B: De leden verdelen 60 punten over in ieder geval 2 opties in Iroko en 2 opties in Marowijne. Ze  

kunnen maximaal 10 punten per optie verdelen. 
 
Uitkomst ranking keuzes methode A: 
Optie 5 
Optie 19 
Optie 4 
Optie 3 
Optie 6 
Optie 21 
Optie 15/optie 25a 
Optie 29 
Optie 11 
Optie 28 
Optie 8 
Optie 10 
Optie 9 
Optie 23 
Optie 31 
Optie 32 
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Uitkomst ranking keuzes methode B: 
Optie 19 
Optie 21 
Optie 5 
Optie 15 
Optie 25a 
Optie 3 
Optie 4 
Optie 31 
Optie 11 
Optie 28 
Optie 29 
Optie 23 
Optie 6 
Optie 32 
Optie 8 
Optie 10 
Optie 9 
 

Agendapunten volgende keer: 
 Besluit of een extern bureau wordt ingeschakeld om de opties op hun effectiviteit te 

onderzoeken.  

 Keuze welke opties worden voorgelegd aan alle bewoners. 

 Nieuwe versie uitnodiging bewonersavond; 

 Inhoud en organisatie bewonersavond januari. Ook aandacht voor bewoners die niet kunnen 
komen (digitaal reageren);  

 
De volgende bijeenkomst is dinsdag 3 december van 19– 21 uur in dezelfde zaal in het Polderwiel. 

 

 


