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Aanvullingen randvoorwaarden: 

Graag vooraf zo veel mogelijk duidelijkheid over de precieze belemmeringen die in de grond 

aanwezige kabels en leidingen veroorzaken. Dit om efficiënt met tijd en vinden van uitvoerbare 

oplossingen te waarborgen. 

Het waarborgen van de aanrijdtijden van nood- en hulpdiensten betekent concreet dat een bepaalde 

ruimte nodig is tussen geparkeerde auto's.  Zo kunnen de voertuigen van de diensten door de straat  

rijden. Dat betekent dat de hulpdiensten ook de concept-oplossingen toetsen. 

Voor de gehele collegeperiode is een budget beschikbaar van € 400.000 voor de aanpak van 

parkeerproblemen in heel Dordrecht. Ongeveer € 100.000 daarvan is bestemd voor Oudelandshoek, 

dat in 5 buurten is verdeeld. In deze 5 buurten werken bewoners de komende jaren zelf oplossingen 

uit. Iroko/Marowijne is als eerste aan de beurt. 

Doel werkgroep 

Het doel wordt bewust breed geformuleerd:  

niet alleen extra parkeerplaatsen (kern van de aangenomen motie), maar ook aanpak van bebording, 

belijning e.d. en inzet van handhaving.  

 

Uit het rapport van het verkeerskundig onderzoeksbureau blijkt dat er per straat behoefte is aan  

ongeveer 10 - 15 extra parkeerplekken. 

De problematiek in beide straten is in hoofdzaak als volgt te omschrijven: 

-De bewoners van Marowijne ervaren voornamelijk overlast door foutparkeerders; 

-De bewoners van Iroko ervaren met name een tekort aan parkeerplaatsen. 

Werkwijze 

Er zijn 4 werkgroepen van ieder 3 deelnemers geformeerd, 1 voor Marowijne en 3 groepjes voor 

Iroko, omdat de meeste werkgroepleden aan de Iroko wonen. 

De werkgroepleden houden een schouw om te komen tot voorstellen voor oplossingen. Deze eerste 

ideeën worden in de volgende bijeenkomst besproken. 

De gemeente ondersteunt door kaartmateriaal en relevante inhoudelijke informatie aan te leveren.  

Daarnaast begeleidt de gemeente het gehele proces. 

De volgende bijeenkomsten worden voorgezeten en genotuleerd door de werkgroepleden zelf.  

De uiiteindelijke oplossingen worden gepresenteerd aan de andere bewoners van Iroko en 

Marowijne. 



Het college van burgemeester en wethouders neemt een beslissing over de uiteindelijk gekozen 

plannen. 

Planning 

De werkgroep komt iedere 2 weken op dinsdagavond bij elkaar. Vooralsnog is de vergaderlocatie in 

het Polderwiel voor de volgende 4 data vastgelegd: 

24 september 

8 oktober 

22 oktober 

5 november. 

Het tijdstip is 19.30 – 21 uur. 

Communicatie 

Op een projectpagina, via de site van de gemeente Dordt te bereiken, wordt alle relevante info 

gedeeld. De vraag Wie beslist over welke informatie naar buiten gaat? moet nog worden 

beantwoord binnen de werkgroep. 

Dit is het eerste deel van het url: 

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/Onderhoud en 

herinrichting/Parkeren Oudelandshoek 

 

 

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/Onderhoud

