De gemeente in de wijk
Wijkgericht werken
Hard werken aan leefbare en
veilige wijken. Dat doet de
gemeente Dordrecht samen met
bewoners, ondernemers, scholen
en maatschappelijke organisaties:
‘Wijkgericht werken’.

Waar vindt u wat?

Buurtpreventie: ogen
en oren van de wijk

U kunt het nieuws ook volgen via
Twitter: @wijkendordrecht.
Meldingen
Voor meldingen, vragen en opmerkingen over onder meer onderhoud
aan wegen, groenvoorzieningen en
straatverlichting, bel de Wijklijn:
14 078. Of ga naar
www.dordrecht.nl/wijklijn.
Gebiedsmanager
Jan Wind is gebiedsmanager van de
wijken Sterrenburg, Stadspolders en
Dubbeldam.
Het algemene telefoonnummer van
de gemeente is: 14 078 (lokaal tarief).

Meer informatie en ervaringen
van vrijwilligers vindt u op
www.dordrecht.nl/sterrenburg
bij het onderdeel Buurtpreventie.

In Sterrenburg II en III zijn sinds een paar jaar vrijwilligers van buurtpreventie
actief om de wijk veiliger, leefbaar en netjes te houden. Bij toerbeurt gaan de
vrijwilligers de straat op om te surveilleren. Zaken die hen opvallen op het gebied
van veiligheid worden genoteerd en later doorgespeeld aan de politie. Ans Varik
is vrijwilliger bij buurtpreventie en vertelt haar ervaring.

Internetsite
De laatste informatie over
Sterrenburg vindt u op de
wijkwebsite
www.dordrecht.nl/sterrenburg
Wilt u zelf nieuws of foto’s
plaatsen op uw wijkwebsite? Word
dan wijkverslaggever en meld u
aan via wijken@dordrecht.nl!

contact op met wijkagenten Simone
van den Enden of Marc Dolmans via
dordrecht.oost@zuid-holland.politie.nl
of met de gemeente via (078) 770 47 91.

“Ik loop nu ongeveer vier jaar mee
met buurtpreventie. Een kennis van
mij was al langer vrijwilliger bij
buurtpreventie en via haar ben ik
er terecht gekomen. Wij lopen met
een groep bewoners uit Sterrenburg
een keer in de twee weken door
Sterrenburg II of III. We gaan dan
op pad met een mobiele telefoon,
zaklamp en pen en papier.
Als we iets zien dat ons opvalt geven
wij dat door aan de wijkagent. Laatst
zagen we een brommer met veel te
hoge snelheid door de wijk rijden,
staartverlichting die defect was en
fout geparkeerde auto’s. We zagen
ook dat er in een geparkeerde auto
nog het navigatiesysteem aanwezig
was. We hebben de eigenaar van de
auto er op geattendeerd dat dat
inbraakgevoelig is.”

Betrokkenheid
Het project buurpreventie is begonnen
in Sterrenburg II. Omdat het daar
zo’n succes was, wilde de politie het
project graag uitbreiden naar
Sterrenburg III. Sinds 2011 is daar
nu ook een groep vrijwilligers actief
bezig. Door deze wandelingen krijgt
men een grotere betrokkenheid bij
de wijk en het levert ook nog eens
contacten op.
Bewoners, politie en gemeente
bespreken gezamenlijk het resultaat
van de buurtpreventie. Bij deze
evaluatie wordt niet alleen gekeken
naar wat er is bereikt op het gebied
van veiligheid, maar ook naar de
betrokkenheid van de bewoners en
de samenwerking tussen bewoners,
politie en gemeente.
Versterking gezocht
Uw Buurtpreventieteam zoekt
versterking. Bent u geïnteresseerd en
wilt u zich aanmelden als vrijwilliger
voor buurtpreventie? Neem dan

Wijkwens: Sterrenburgers
voor Sterrenburgers

Inloopspreekuur wethouder
Wethouder Rinette Reynvaan houdt
regelmatig spreekuur in de wijken.
Zij vindt het een goede manier om in
contact te komen met bewoners van de
stad. Inwoners vinden het prettig dat
de wethouder naar hen toekomt.

Het wijkspreekuur is voor inwoners
uit alle wijken. Tussen 16.30 en 17.30
uur kunt u zonder afspraak langskomen
om de wethouder te spreken.
Het eerstvolgende wijkspreekuur
is op woensdag 5 september in
Wijkcentrum Staart-West,
Maasstraat 25 op de Staart.
Heeft u een vraag aan mevrouw
Reynvaan of wilt u iets kwijt, dan
bent u van harte welkom.

Een Wijkwens tegen eenzaamheid in de buurt. Gies van Tooren, Anja Matena en Tini Noorlander organiseren activiteiten
met wijkbewoners.
Gies van Tooren is sociaal wijkbeheerder van woningcorporatie Trivire, Anja
Matena zat tot december 2011 in de
huurdersraad. Tijdens de bijeenkomsten kwam vaak naar voren dat er
onder wijkbewoners veel eenzaamheid
is. “Niet alleen onder ouderen; ook
onder jongeren”, vertelt Anja. “Ik ben
toen met Gies om de tafel gaan zitten
om hier iets op te verzinnen. Toen het
idee op gang was gekomen, heeft Gies
het aan ons overgelaten om verder te
gaan met de groep, met Gies op de
achtergrond.
Iedere donderdagochtend organiseren
we activiteiten in het Cultureel
Centrum in Sterrenburg.
Deze activiteiten bieden we aan in
groepsverband. De invulling is divers:

een creatieve activiteit, of gewoon
een praatje bij een kopje koffie. Net
wat de mensen zelf willen. Niets
moet, alles mag.”
‘Sterrenburgers voor Sterrenburgers’
onderhoudt contacten met Dynamo,
de Dordtse Welzijnsorganisatie en
de Zichtbare Schakel. “De Dordtse
Welzijnsorganisatie stelt ruimte
beschikbaar maar wij betalen voor de
koffie”, vertelt Anja. “We trekken er ook
regelmatig op uit. Dan brengen we een
bezoek aan een winkelcentrum buiten
de wijk of we gaan naar een tuincentrum om plantjes te kopen. Het lijkt
heel simpel, maar veel mensen komen
zonder de hulp van anderen nooit
buiten hun wijk.” De aanpak werkt. De
eenzame wijkbewoners leren nu ook

Initiatiefneemster Anja Matena (midden) met Tini Noorlander (links) en Jolanda van
Rijswijck, van de regiegroep Oost: “Als je de mensen glunderend weer naar huis ziet
gaan, daar word je zelf gelukkig van!
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elkaar kennen, ze gaan elkaar groeten
en maken praatjes.
Mooi initiatief
“De uitjes zijn heel belangrijk. Zo
hebben we eens een bezoek gebracht
aan winkelcentrum Walburg in
Zwijndrecht. Daar komen ze anders
nooit. Als je ze dan ziet shoppen en
met tassen volgeladen glunderend
weer huiswaarts ziet keren, daar
word je zelf gelukkig van!”. Jolanda
van Rijswijck knikt instemmend.
Zij zit in de regiegroep Oost, die
ingediende Wijkwensen voor
Sterrenburg, Stadspolders en
Dubbeldam beoordeelt. “Wij zagen
ook de mensen vereenzamen en zijn
daarom heel blij met deze Wijkwens.
Het is een mooi initiatief van burgers
voor burgers en we hebben het dan
ook van harte goedgekeurd.”
Ook een Wijkwens indienen?
Sterrenburgers voor Sterrenburgers
kan rekenen op financiële steun van
de gemeente. Ook woningcorporatie
Trivire sponsort deze Wijkwens. De
gemeente steunt bewonersinitiatieven
om de wijk mooier, aangenamer en
leefbaarder te maken van harte. Wilt u
ook een Wijkwens indienen? Graag! Ga
naar www.dordrecht.nl/wijkwensen
voor meer informatie en het indienen
van een aanvraag.

De wethouder vindt de meningen en
ideeën van u als wijkbewoner erg
belangrijk, omdat u heel goed weet
wat er nodig is om prettig te kunnen
leven en wonen.

Wijkschouw 2012
Samen straten, verlichting en groen inspecteren
Tijdens een schouwronde inspecteren de gemeente, professionals die
werkzaam zijn in de wijk en bewoners samen de onderhoudstoestand van
de openbare ruimte.
De eerstkomende wijkschouwen in Sterrenburg zijn op donderdag
30 augustus door het gebied tussen de Jagerweg en de Galileïlaan (start
om 14.00 uur vanaf restaurant Rasa Senang) en op donderdag 13 september
rondom de Minnaertweg (start om 14.00 uur voor De Meteoriet).
De volledige route van de wijkschouwen en de overige data vindt u op
www.dordrecht.nl/sterrenburg

Geef uw mening met het
Bewonerspanel Dordrecht
Voelt u zich betrokken bij uw wijk en buurt? Meldt u dan aan bij het digitale
Bewonerspanel Dordrecht. Geef via internet uw mening over uw buurt,
de woonomgeving en andere onderwerpen.

Bewonerspanel

Dordrecht hoort graag wat u er van vindt
www.dordrecht.nl/bewonerspanel

