4e Bijeenkomst bewonerswerkgroep parkeren
Amazone/Branco/Colorado/deel Chico Mendesring
Dinsdag 1 februari 2022
Aanwezig:

5 bewoners
Roger Buurstee (verkeerskundige, gemeente Dordrecht)
William Jacobs (wijkmanager Stadspolders; gemeente Dordrecht)

William opent de bijeenkomst.
1. Bespreking binnengekomen reacties bewoners
24 bewoners reageerden op het voorstel. Ze reageerden niet allemaal op de voorstellen.
De werkgroep bespreekt de reacties die binnenkwamen op de 6 verschillende
locaties/maatregelen.
1. 3 extra parkeerplekken aan de Colorado. Hier kwamen 3 positieve en 1
negatieve reactie op binnen. Roger en William gaan in gesprek met de bewoner
die een negatieve reactie stuurde.
2. Extra borden op verschillende plekken in de hele buurt. Hierop kwamen wat
aanvullende verzoeken.
3. Houten paaltjes bij 3 plekken aan de Colorado en Branco om te
voorkomen dat bewoners op het gras parkeren. Hierop zijn geen bezwaren
gekomen. De gemeente plaatst houten palen met reflectoren in de grasstroken.
Op dit moment parkeert er met name visite. Daarnaast schat de werkgroep dat de
meeste buurtbewoners bescherming van het groen waarderen.
4. Colorado 146 – 148: 3 plantenbakken. Hiertegen kwamen geen bezwaren. In
overleg met de bewoners plaatst de gemeente de bakken.
5. 7 extra parkeerplekken langs de Amazone. Hierop kwamen 3 reacties binnen
van bewoners die zich zorgen maken over de veiligheid en overzichtelijkheid van
deze nieuwe situatie. De gemeente heeft de plaatsen ingetekend volgens de
verkeersnormen po het gebied van veiligheid. Ook komen de plaatsen op de weg
te liggen, zodat auto's uit beide richtingen niet naast elkaar kunnen rijden. Ze
moeten op elkaar wachten. De gemeente onderzoekt aanvullend of de fietsroute
ten noorden van de groene dijk veiliger en aantrekkelijker kan worden gemaakt.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat fietsers niet over de Amazone rijden. Dit is wel
afhankelijk van budget en capaciteit bij de gemeente.
6. 5 extra parkeerplaatsen langs de Amazone, dichtbij Yulius de Steiger. Ook
hier tekende de gemeente de plaatsen in volgens de veiligheidsnormen. We
houden ook rekening met de opstelplaats voor containers.
2. Verdere planning:
Roger en William geven de werkgroep door wat de uitkomst is van het gesprek met de
bewoner over locatie 1. Daarna neemt de werkgroep een besluit voor een definitief
voorstel. Dit leggen Roger en William voor aan wethouder Van der Linden. Hij neemt het
definitieve besluit. Daarna voert de gemeente de maatregelen uit. Naar verwachting is dit
in april. Misschien zorgen de gemeenteraadsverkiezingen voor wat vertraging.
Alle buurtbewoners krijgen een brief over de uitkomst van de inspraakronde. De
werkgroep kijkt in een afrondend gesprek met wethouder Van der Linden terug op het
verloop van de werkgroep.

Actielijst:




Roger en William gaan in gesprek met de bewoner die het niet eens is met de 3
extra parkeerplaatsen aan de Colorado;
William gaat na waarom Handhaving niet verder kan gaan met het aanpakken van
de vrachtwagenchauffeur die 24/7 verkeerd geparkeerd staat bij het Dijckhuis. Hij
geeft de situatie ook door aan politie;
William en Roger geven alle bewoners een persoonlijke reactie op hun zienswijze.

