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?
Internetsite
De laatste informatie over
de Binnenstad vindt u op
de wijkwebsite www.
dordrecht.nl/binnenstad
Voor de laatste informatie
over de Noordflank gaat u
naar de wijkwebsite
www.dordrecht.nl/
noordflank .
Wilt u zelf nieuws of foto’s
plaatsen op uw wijkwebsite? Word
dan wijkverslaggever en meld u
aan via wijken@dordrecht.nl!
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
Jacqueline Gommans is (tijdelijk)
gebiedsmanager van de wijken
Binnenstad, Noordflank, Reeland en
Staart. U kunt haar bereiken via
telefoonnummer (078) 770 47 76 of
e-mailadres je.gommans@
dordrecht.nl.
Het algemene telefoonnummer van
de gemeente is: 14 078 (lokaal tarief).

Doe mee met
Dordrecht Schoon
Dordrecht doet ook dit jaar weer mee aan de landelijke Week van Nederland Schoon. Van
zaterdag 10 maart tot en met vrijdag 16 maart organiseert de gemeente op diverse
locaties activiteiten om Dordrecht schoner te maken. Helpt u ook mee?
De aftrap vindt plaats op zaterdag
10 maart tijdens de Landelijke
Opschoondag. Dit is de dag
waarop in heel Nederland bewoners,
verenigingen en ondernemers de
handen uit de mouwen steken om
hun gemeente weer een stuk schoner
te maken. Hoe meer Dordtenaren
meehelpen, hoe schoner Dordrecht
wordt. Doe dus ook mee!
Doet u mee?
Vorig jaar deden honderden
Dordtenaren in alle wijken mee aan de
actieweek. Ook dit jaar is iedereen
weer welkom. Kinderopvang, inwoners
van de Dordtse wijken, leden van
sportclubs en andere verenigingen,
werknemers van bedrijven, iedereen
kan meedoen aan deze week.
Straatjutten, prikacties, schoonmaakacties, alle initiatieven voor een
schone leefomgeving zijn welkom. In
de Noordflank en het Reeland is al het
initiatief genomen om mee te doen.
Schoonmaakactie
U kunt zelf met buurtbewoners

bijvoorbeeld het afval uit een
plantsoen of speelplek halen. Grote en
kleine acties, alle initiatieven zijn
welkom. Misschien kunt u hulp vragen
of samenwerken met bijvoorbeeld de
Dordtse Welzijnsorganisatie,
woningcorporaties, de Twern of
bewonersgroepen in uw buurt?
Het staat u vrij een actie te bedenken
zolang het maar om een schoonmaakactie gaat.
Bij Duurzaamheidscentrum Weizigt is
het mogelijk om materialen zoals
veiligheidhesjes en afvalgrijpstokken
te lenen. In overleg met Duurzaamheidcentrum Weizigt is het mogelijk
om een kleine subsidie aan te vragen
voor de activiteit.
Meer informatie
Voor vragen en advies over de
actieweek Dordrecht Schoon kunt u
contact opnemen met Duurzaamheidscentrum Weizigt, Saskia den
Ouden. Per mail s.den.ouden@
dordrecht.nl of bel (078) 770 44 13.

Duurzaamheidscan
monumenten
De gemeente heeft een oproep gedaan aan particuliere monumenteneigenaren om deel te nemen aan de duurzaamheidscan. Veertien enthousiaste
bewoners/eigenaren hebben hierop gereageerd. Drie van deze veertien
particuliere zijn geselecteerd voor een scan. Daarnaast zijn drie gemeentelijke
panden en drie panden van Trivire geselecteerd.
De gemeente gaat nu onderzoeken
welke kansen er zijn om energiebesparende (duurzame) maatregelen in
monumenten toe te passen. Dat
gebeurt met een ‘duurzaamheidscan’. De gemeente laat deze scan
voor de negen monumenten
uitvoeren. De eigenaren van deze
monumenten krijgen adviezen voor
passende energiebesparende
maatregelen. Deze maatregelen
leveren op den duur kostenbesparing
op of verbeteren het comfort.

Op de hoogte blijven
Met de scans bouwt de gemeente ook
vakkennis op van haalbare duurzame
maatregelen voor monumenten. Via
www.dordrecht.nl/monumentenzorg kunt u op de hoogte blijven
van het onderzoek en de uitkomst.

Kinderschoenen
Duurzaamheid staat bij monumenten nog in de kinderschoenen.
Bij een monument is het belangrijk
de monumentale waarde en
monumentale onderdelen te behouden.
Hierdoor is het niet altijd mogelijk de
voor de hand liggende energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas
of isolatie, aan te brengen.

Bent u geïnteresseerd in de uitkomsten van deze duurzaamheidscans?
Laat het projectleider Wendy
Meulenkamp weten via e-mail:
we.meulenkamp@dordrecht.nl
Dan krijgt u een uitnodiging voor een
bijeenkomst waarin de kansrijke
maatregelen worden toegelicht. Uw
eigen ervaringen met duurzame
maatregelen zijn ook welkom.

Op de site van Nederland Schoon
www.nederlandschoon.nl vindt u
meer informatie en ideeën voor uw
programma en over de landelijke
campagne. Over Dordrecht Schoon
leest u meer op www.dordrecht.
nl/gewoondoen. Hier kunt u de
acties bekijken die al zijn
Tijdens de Week van Nederland Schoon
aangemeld. De activiteiten zullen
zetten inwoners en de gemeente zich extra in ook verschijnen op de wijkwebsites
om Dordrecht schoon te maken.
en in Dordt Centraal.

Wijkwensen uit het
Centrumgebied
Heeft u een goed idee om uw wijk, buurt of straat mooier te maken, leefbaarder, schoner en/of veiliger? Dan kunt u een wijkwens
indienen. De gemeente Dordrecht geeft jaarlijks een vast bedrag uit aan het vervullen van deze wensen in de vorm van subsidie.
een subsidie. Het centrumgebied
bestaat uit de Binnenstad, Noordflank,
Reeland en Staart.
Enkele voorbeelden van wijkwensen uit
het centrumgebied zijn:
• Dordrecht plastictasvrij
• Speelkasteel voor speeltuin
vereniging Oosterkwartier
• Plantenschalen, hanging
baskets en verlichting
Rivierenplein
De Regiegroep Wijkwensen Centrum,
bestaande uit zeven bewoners uit
Dordrecht, beoordeelt uw wijkwens en
beslist of u in aanmerking komt voor

Ga dan snel naar www.dordrecht.nl/
wijkwensen of neem contact op met
Martin van Briemen, telefoonnummer
06 - 22 83 98 46 of
wijkwensencentrum@dordrecht.nl

Weet u ook goed waar uw wijk
behoefte aan heeft en wilt u
zich daarvoor inzetten?

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.

De Kunstkerk in de Museumstraat is een van de gemeentelijke monumenten waar de
duurzaamheidscan uitgevoerd gaat worden.

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 eerstvolgende wijkschouw is op maandag 5 maart om 9.30 uur vanaf
Hotel Bellevue. Kijk voor de route van de wijkschouw en de overige data op
www.dordrecht.nl/binnenstad en www.dordrecht.nl/noordflank.

