
Verslag 1ste bijeenkomst Parkeren Oudelandshoek 

Buurt Amazone, Branco, Colorado, Chico Mendesring 

8 juli 2021, basisschool De Atlas 

 

Opening 

De gemeente opent de bijeenkomst en heet ieder van harte welkom 
 

Korte Voorstelronde 

Na de opening is er tijd voor een korte voorstelronde. Namens de gemeente zijn aanwezig 
William Jacobs en Roger Buurstee. William is wijkmanager van Stadspolders. Hij heeft 
eerdere werkgroepen over parkeren in Oudelandshoek begeleid. Roger is verkeerskundige 
voor Stadspolders. De aanwezige bewoners stellen zich kort voor en geven aan waarvoor zij 
in de werkgroep zitten. Dit varieert. De een zit in de werkgroep voor het behoud van groen in 
de buurt, de ander geeft aan dat er parkeeroverlast is. 
 

Achtergrond/aanleiding 

De gemeente licht toe dat Beter voor Dordt (BvD) een motie heeft ingediend in de raad. Deze 
is aangenomen. Dat betekent dat er in Oudelandshoek parkeerplaatsen moeten worden 
aangelegd. Oudelandshoek is opgedeeld in 5 verschillende buurten om de motie uit te 
voeren. 

Problematiek 

De bewoners praten met elkaar over het parkeren in de buurt. De volgende onderwerpen 
zijn genoemd: 
• Meer handhaving. Toen de buurt net gebouwd was, was handhaving er vaak. Dat is in de 

loop der jaren minder geworden.  De aanwezigheid van handhaving zorgt niet alleen voor 
net parkeergedrag, maar ook voor ander net gedrag: niet te hard rijden, goede 
omgangsvormen en geen bouwmateriaal in de voortuin/het perkje/ brandgang/op 
parkeerplaatsen.  

• Willen bewoners verder lopen naar openbare parkeerplaatsen? 
• Gebruiken bewoners hun garage en/of voortuin als parkeerplaats of richten ze die in als 

extra kamer/tuin? 
• Sommige bewoners parkeren auto's buiten de vakken in het groen of in een bocht. 
• Mensen ervaren overlast van busjes, caravans, bouwcontainers op openbare 

parkeerplaatsen. De gemeente legt uit dat de parkeerplaatsen bij het Dijckhuis 
binnenkort worden aangewezen om er grote voertuigen te laten parkeren. 

• Asvz heeft 2 woningen in de buurt. Het personeel parkeert niet op eigen terrein, maar op 
openbare parkeerplaatsen.  

• De poefs zijn lelijk en soms slecht te zien. Op diverse plekken staan er bloembakken op, 
zodat ze beter te zien zijn. 

• Meer bewoners zouden openbaar vervoer moeten gebruiken als de normale manier van 
vervoer. 

• Groen behouden. 



 
Roger deelt kaartjes uit. Hierop is te zien waar overlast is gemeld. Ook staan plekken voor 
mogelijke oplossingen op de kaart. Deze kaarten zijn ook in de bijlage te vinden. 
 

Randvoorwaarden 

De gemeente legt de randvoorwaarden uit. Ook de ervaring met de eerdere werkgroepen in 
de andere buurten zijn hierin verwerkt. Deze randvoorwaarden staan ook in de bijlage. 
 

Vervolgafspraken 

Enkele bewoners gaan de komende periode in deelgroepjes de buurt in om te kijken waar de 
problemen zijn. Ook denken ze na over goede oplossingen. Deze ideeën worden in de 
volgende bijeenkomst in de werkgroep besproken. 
 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 30 september . 
 

Sluiting 

De gemeente dankt iedereen voor de inbreng en sluit de eerste bijeenkomst af. 
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