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Notulen – Zesde bijeenkomst werkgroep parkeren Iroko/Marowijne
Polderwiel, Dudok-Erf 85, Dordrecht, 19:00-21:00, 3 december, 2019
Vragen, opmerkingen en constateringen vanuit de deelnemers van de werkgroep worden voorafgegaan
door het symbool ●. Reacties vanuit de gemeente, in de persoon van dhr. Jacobs of dhr. Ballegooijen
worden voorafgegaan daar het symbool ○.

Agenda
1.
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3.
4.
5.
6.
7.

Opening en nalopen notulen
Nalopen acties
Besluit betrekken extern bureau
Selectie opties bewonersavond
Invulling bewonersavond
Rondvraag
Afsluiting

Opening en nalopen notulen
Men wordt welkom geheten, voorzitter en notulist worden aangewezen.
De volgende opmerkingen/vragen komen naar boven naar aanleiding van het doornemen van de
notulen van de vorige bijeenkomst:
-

Bij melding over parkeerproblemen bij Marowijne 110 bij officiële meldlijn wordt verwezen naar
werkgroep en er vervolgens niet opgepakt. Hoe zit dit?
o Inderdaad, er wordt nu niet gecontroleerd i.v.m. werkgroep.
o Er wordt voorgesteld om te handhaven met focus op Marowijne.
• Niet iedereen vindt dit een goed idee, omdat we nog in een proces zitten, maar wel
excessen aanpakken.
• Wat is een exces?
o Als de hulpdiensten er niet langs kunnen.

❑ Actie: handhaving vragen om strenger te handhaven met focus op excessen en de meldingen
vanuit de buurt op te pakken. (Gemeente)
-

Vraag aangaande budget: Mocht er budget over zijn, dan kan er gebruik van gemaakt worden? Op
basis waarvan is budget opgesteld?
o G: Verdeling over de wijken is voorgesteld
• We hoeven ons niet te laten beperken bij het suggereren van opties, maar het
budget zal beperkt zijn.
• We zijn het erover eens dat het budget een richtlijn is en dat we ons er nu niet door
laten limiteren.
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Nalopen acties
-

Actie uitnodigen handhaving bij bewonersavond: afgerond.
Actie intekenen bloembakken: afgerond.
• Er zijn wat vragen bij of dit wel een succes wordt als men zelf moet onderhouden
• Er wordt ook bespaard doordat groen verdwijnt

❑ Actie: Nagaan of het inleveren van groen betekent dat er budget vrijkomt voor het onderhoud van
bloembakken. (Dhr. Jacobsen)
-

-

Actie invoering uniforme nummertegel: afgerond
Actie toelichting bewonersavond over parkeerplaatsen in voortuin: deze actie blijft staan
o Bewonersavond toelichten dat parkeerplaatsen in voortuin niet alleen behouden moeten
worden, maar ook gebruikt moeten worden.
• Er wordt voorgesteld op de bewonersavond ook de onderborden toe te lichten.
o Dit is iets voor op de bewonersavond.
Actie brutolijst inkorten: Is gedaan.
Ontbrekende actiepunt: toelichting van de politie is niet opgenomen als actiepunt. Maar is wel
afgerond.
• Heel uitgebreid beantwoord, maar het staat open voor interpretatie.
o Het is gebaseerd op de wet.
• Of veiligheid in beding is, hangt van interpretatie.
• Het versterkt inderdaad de optie van het weghalen van 2 parkeerplaatsen (Optie 25a).
• Hoe wordt deze observatie nu meegenomen?
• Optie staat nu wel op de lijst.
• Waarom moeten we hier nog over discussiëren als de politie aangeeft dat
dit soort parkeerplaatsen ongewenst zijn?

Er volgt een algemene discussie in opvolging van het doornemen van actielijst:
o

Iroko/Marowijne zijn aangelegd als autoluwe wijken. Het toevoegen van extra parkeerplaatsen zou
in principe aan de randen van de wijk moeten gebeuren.
• Men voelt zich er toch niet prettig bij het opheffen van groenvoorzieningen in de wijken.
Liever aan de randen, tegen de C. Mendesring aan, en bijvoorbeeld de schapenweide.
• Voorstel om de optie van het verwijderen van parkeerplaatsen als beslist op te nemen, in
plaats van optie.
• Observatie: we vervallen in een doorlopende discussie over opties
o Vanuit gemeenteraad is aangegeven dat we moeten doorpakken
o Rond 16 januari moet er een inloopavond zijn
• Suggestie: foto’s met doorlopende PowerPoint met opties
• Men is het erover eens om het als optie te behouden.
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Besluit betrekken extern bureau
Er vindt een discussie plaats over het nut van het inschakelen van een extern bureau om in te schatten
wat de effectiviteit is van de opties die de werkgroep heeft geformuleerd.
•

•

We moeten zelf met opties komen, dat is de taak van de werkgroep.
• Gaat dat dan om populariteit?
• Het gaat om de meeste stemmen. Bij de selectie hebben deelnemers van de
werkgroep individueel beoordeeld wat effectieve oplossing zouden kunnen zijn.
We zijn het erover eens dat het geen goed idee is om een extern bureau in te schakelen.

Selectie van opties bewonersavond
-

We hebben nu twee rankings. We moeten tot een selectie van opties komen om te presenteren
tijdens de bewonersavond.
• We moeten wel oppassen dat we de selectie niet te klein maken, want er bestaat het risico dat
zaken afvallen
• We kunnen wel een prioriteitenlijst voorleggen, maar moeten geen opties weghalen.
o Laat die mensen wat zien, haal de reacties op en hak vervolgens knoop door
o Reactieformulier laten invullen door deelnemers en daarna gebruiken om keuzes te maken
• Elevator pitch per optie en dan reacties ophalen
o Over kosten mee laten praten is geen goed idee, werkgroep met initiatief houden
• Hoeveel mensen waren er aanwezig bij eerder bewonersavonden?
o 50-60
• Is het een idee om bij de uitnodiging een kaart toe te voegen om reactie uit te lokken
o Voorgesteld om link in de brief naar kaart op website op te nemen
• In de brief ook opnemen welke ranking we hebben?
• Op bewonersavond moet duidelijkheid komen over invulling van opties. Hoe het wordt
uitgevoerd maakt een groot verschil.
• Er zijn parkeerplaatsen waar weinig discussie over zal zijn: moeten we daar geen prioriteit aan
geven?

-

De twee lijsten (A en B) worden bestudeerd:
• Optie 5 staat helemaal bovenaan
• Men verwacht wel dat er tegenspraak komt
• We moeten dit gaan zien tijdens de bewonersavond
• De eerste 8 opties komen grotendeels op beide lijsten voor.
• Kunnen we niet kijken naar het gemiddelde van de twee lijsten?
• Focus op overeenkomsten:
• Optie 1 en 18 zijn sowieso opgenomen.
• Er is onduidelijkheid over optie 15:
• Aan zuidzijde van Flamingopad
• Daar zal niemand tegen zijn
• Beide lijsten worden als het ware opgeteld om tot een gemiddelde lijst te komen: zie
verderop.
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De opties op de samengevoegde lijst (Sommatie A+B) worden op volgorde van ranking
doorgenomen:
- Optie 19:
• Duidelijk.
- Optie 5:
• Aangeven dat het aantal en plaatsing nog nader bepaald moet worden: dit is een
variabele optie.
o Er zal een maximaal aantal worden ingetekend.
o Het zal deels betonklinkers en grastegels worden.
- Optie 21:
o Tegels worden rood i.p.v. grijs.
• Buiten project: verplaatsen van fietspad.
- Optie 4:
o 1 tot 2 extra parkeerplaatsen mogelijk, huidige plus 2 erbij.
- Optie 3:
o 6 plaatsen, waarschijnlijk 3 over.
o Eénrichtingsverkeer wordt geschrapt.
o Met stedenbouwer wordt overlegd hoe dit het beste ingetekend kan worden.
- Optie 15:
o Waarschijnlijk maar 1 parkeerplaats i.v.m. kabels in de grond
- Optie 25a:
• Geen discussie
- Optie 6:
o Aan beide kanten 2 plaatsen. Torens blijven staan.
- Optie 11:
o 4 parkeerplaatsen erbij
o Parkeren blinde muur en éénrichtingsverkeer zijn komen te vervallen
- Optie 29:
o 4 plekken, maar meer plekken mogelijk.
o Er zal worden gekeken of dit goed mogelijk is. De stedenbouwkundige gaat hier naar
kijken.
• Er wordt hier veel weerstand verwacht van bewoners aan grasveld.
• Is dit aan beide kanten mogelijk?
• Ja, zo wordt dat nu voorgesteld.
• Is het verkeerstechnisch een goede optie?
• Dhr. Ballegooijen gaat dit bekijken met stedenbouwkundige.

❑ Actie: Met de stedenbouwkundige bepalen wat de beste mogelijkheden zijn bij optie 29. (Dhr.
(Ballegooijen)
-

Optie 28:
o 4 plekken. Haakse parkeerplaatsen.
Optie 31:
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o 2 plekken
Optie 8:
o 2 plekken
Optie 23:
o 6 plekken, maar waarschijnlijk 2. Zit dicht tegen huizen aan en daarom veel
weerstand verwacht.
Optie 10:
o Max. 4 plekken
Optie 9:
o 1 parkeerplaats
• Geen goed idee, gezien optie 25a.
• Er wordt besloten deze optie te laten vervallen.
Optie 10:
o 1 parkeerplaats, maar privéparkeerplaats

Wanneer is er genoeg draagvlak om een optie niet door te laten gaan?
o dit hangt van verschillende factoren af. Dit is maatwerk: aard van bezwaar, aantal,
prioriteiten.
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Invulling bewonersavond
-

-

Locatie: waarschijnlijk Polderwiel.
Tijd: van 19 tot 21u?
Deelnemers:
▪ Twee ambtenaren van de gemeente
▪ Twee van handhaving
▪ Een gedeelte van de werkgroep
Vorm?
▪ Voorbereiding
• Mensen moeten goed geïnformeerd naar de avond komen
• Brief: 2 januari
o Tijd om stukken te bestuderen 2 weken
o Bewonersavond: 16 januari
• Informatiepakket:
▪ Tekeningen
• Terugkoppeling door werkgroep is gewenst: 17 december
tekeningen klaar.
▪ Tijdlijn van selectie en realisatie van opties
▪ Instemmingsmogelijkheden

❑ Actie: Stuur tekeningen rond, bij voorkeur uiterlijk 16 december. (Dhr. Jacobs)
▪

▪

▪

Avond zelf:
• Parallelsessies in groepjes
o Formulieren voor reacties
• Toelichten en mogelijk proberen te overtuigen
• Toelichting geven van proces
o Bijvoorbeeld bij schapenweide dat er mogelijk is om bezwaar te maken via
kruimelmethode (8 weken)
o Bewoners worden geïnformeerd over opties
o Inspraak tot 1 week na bewonersavond
Terugkoppeling van werkgroep 04-02: 19-21u
• Reacties van bewoners zullen worden gescand en digitaal worden gedeeld met
werkgroepsleden
• Uitkomst is een concreet uitvoerplan
o Grijs bestemde plekken kunnen uitgevoerd worden
o Opties waar kruimelregeling van toepassing is (schapenweide) zal aan
wethouder worden voorgelegd.
Besluitvorming vanuit gemeente
• Wanneer kunnen we de bewoners informeren?

❑ Actie: Schrijf een korte, pakkende brief om de bewoners te informeren en uit te nodigen voor de
bewonersavond. (Dhr. Ballegooijen)
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Rondvraag
•

Hoe is de situatie rond de bloembakken, nu nog niet duidelijk is wie de kosten voor het onderhoud
op zich neemt?
o Nu nog even twijfel, omdat de kosten voor onderhoud bij bewoners komen te liggen.
o Suggestie om implementatie van de optie op te splitsen: eerst plaatsing van bloembakken
en daarna discussie over onderhoud.

Afsluiting
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 17 december.

Actielijst
❑ Actie: Nagaan of het inleveren van groen betekent dat er budget vrijkomt voor het onderhoud van
bloembakken. (Dhr. Jacobsen)
❑ Actie: Met de stedenbouwkundige bepalen wat de beste mogelijkheden zijn bij optie 29. (Dhr.
(Ballegooijen)
❑ Actie: Stuur tekeningen rond, bij voorkeur uiterlijk 16 december. (Dhr. Jacobs)
❑ Actie: Schrijf een korte, pakkende brief om de bewoners te informeren en uit te nodigen voor de
bewonersavond. (Dhr. Ballegooijen)
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