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Verslag van de 
wijkbijeenkomst
Onder begeleiding van vrolijke 
muziek stroomde op 14 juni de 
grote zaal van de Merwelanden 
vol met bewoners. Mensen uit de 
buurt bleven maar komen en al 
snel zat de hele zaal vol. Hieruit 
bleek een grote behoefte, vanuit 
de wijk, om met de gemeente in 
gesprek te gaan. Een gesprek waar 
het hoog tijd voor is, want veel 
bewoners voelen zich niet altijd 
gehoord door de gemeente. 

Dit keer was de gemeente er 
wel om te luisteren. En met grote 
aantallen. Van alle afdelingen, die 
iets met de buitenruimte te maken 
hebben, was er iemand. Iemand 
om met de bewoners in gesprek 
te gaan, aan de verschillende 
thematafels. 
De avond heeft enorm veel 
opgeleverd: praktische tips die 
direct opgepakt kunnen worden, 

hardnekkige knelpunten die vragen 
om een langetermijnoplossing of 
verrassende ideeën die bewoners 
graag met de gemeente uitwerken.
Dit document is een verslag 
van de avond. Hierin wordt zo 
goed mogelijk de rijkheid van de 
opmerkingen samengevat en in 
kaart gebracht. 
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De thema’s
WAT ERAAN VOORAF GING

In het najaar van 2021 is bureau 
Open Kaart begonnen om met 
verschillende groepen uit de 
wijk in gesprek te gaan over hoe 
zij de buitenruimte ervaren en 
welke ideeën of wensen er zijn. 
Doel was om heel verschillende 
manieren van kijken op de 
buitenruimte bij elkaar te 
brengen. Daarom is gesproken 
met kinderen én met ouderen of 
juist met ouders van kinderen. 

Uit deze gesprekken kwamen 
thema’s. Thema’s die vanuit 
de ogen van bewoners van 
Staart-Oost op dit moment als 
belangrijk gezien worden. Aan 
de hand van deze thema’s zijn 
de gesprekstafels georganiseerd 
en naar deze thema’s zijn ook 
de opmerkingen in het verslag 
gegroepeerd. 

Waar mogelijk zijn de wensen 
en opmerkingen op de kaart van 
de wijk gezet.
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Toegankelijk 
voor iedereen

Dit thema gaat over 
toegankelijkheid van de 
buitenruimte voor mensen die 
slecht ter been zijn en bijvoorbeeld 
een rollator nodig hebben, maar 
ook voor mensen die zich niet 
op alle plekken welkom voelen. 
Het thema bespreekt waar het 
belangrijk is om aandacht te 
besteden aan plekken en routes 
in de wijk, om ze toegankelijk 
en welkom te maken voor alle 
doelgroepen, van jong tot oud. 

Wat is van waarde?
Veel wandelgebied
Staart-Oost heeft veel 
wandelgebied waar men over het 
algemeen goed kan wandelen en 
veilig kan lopen, “het is een soort 
parkwijk” omschrijft een bewoner. 
Daarnaast hebben veel 
bewoners honden en wordt 
het hondenlosloop gebied erg 
gekoesterd. 

Wat speelt er?
Fietsers en voetgangers door elkaar
Bepaalde wandelpaden zijn zowel 
fiets- als wandelpad, bewoners 
ervaren dit als onveilig. Met name op 
het pad langs het Wantij.
Hobbels op paden
Door boomwortels ontstaan grote 
hobbels op de paden. Bepaalde 
paden zijn niet meer begaanbaar 
door mensen die afhankelijk zijn van 
stok, rollator of scootmobiel. 
Af- en opritten uitlijnen
Vaak liggen af- en opritten van het 
trottoir niet recht tegenover elkaar. 
Hierdoor moeten mensen met rollator 
of kinderwagen omlopen, soms over 
straat lopen, dat is gevaarlijk. 
Verlichting
’s Avonds zijn er minder plekken 
toegankelijk, omdat het er te donker 
is. Langs bepaalde routes in het Park 
Merwepolder is het zo donker dat 
mensen zich onveilig voelen.
Verkeersveiligheid
Op autowegen, zoals de 
Haringvlietstraat, wordt vaak hard 
gereden. Bewoners ervaren onveilige 
situaties bij de Baanhoekweg. 
Door hardrijdend verkeer ervaren 
bewoners oversteken als gevaarlijk 
en ouders maken zich zorgen over de 
veiligheid van hun kinderen. 

Berenklauw
De berenklauw is een notoire 
spelbederver om gebruik te maken 
van bepaalde grasvelden (zie thema: 
groen voor mens en dier)
Overlast van hangjongeren
Bepaalde plekken, zoals het 
Rivierenplein, ervaren bewoners 
als minder toegankelijk, omdat men 
overlast van hangjongeren ervaart. 

Wensen en ideeën
Gescheiden wandelen en fietsen
Om fijn te kunnen wandelen langs 
het Wantij zou een aparte fietsroute 
ideaal zijn. 
Eenrichtingsverkeer 
Haringvlietstraat
Ter verbetering van de 
oversteekbaarheid van de 
Haringvlietstraat wordt 
éénrichtingsverkeer als oplossing 
gezien. De wens is om op- en afritten 
tegenover elkaar te hebben liggen.
Ruimte voor fietsers
De wens is er om asfaltwegen, zoals 
Haringvlietstraat en Volkerakweg, 
duidelijk te markeren zodat fietsers 
op fietsstroken kunnen rijden. 
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Dit thema gaat over groen in de 
wijk en wat bewoners belangrijk 
vinden als het gaat om inrichting, 
gebruik en beheer. Tegelijkertijd 
gaat het over de functie van groen 
voor biodiversiteit van planten en 
dieren. Soms zit dit elkaar in de 
weg en soms juist niet. 

Losloopgebied honden

Wat is van waarde?
Losloopgebied voor honden
Er zijn veel hondenliefhebbers 
en voor hen is het losloopgebied 
voor honden heel belangrijk.
Het groen in de wijk
Men waardeert het vele groen 
in de wijk en de plekken waar 
gespeeld, gebarbecued of 
gesport kan worden. 

Wat speelt er?
Hoog gras
Op veel grasvelden staat het gras 
op borsthoogte waardoor men er 
geen gebruik meer van kan maken. 
Hondenbezitters zien vaak dat hun 
honden last krijgen van grasaren, die 
in het gras groeien. 
Berenklauw
Op veel plekken in de wijk zien 
bewoners berenklauw oprukken. 
Berenklauw maakt het gevaarlijk voor 
kinderen om te spelen of zit ander 
gebruik van een plek in de weg. 
Ongedierte
Men ervaart veel ongedierte zoals 
ratten in bosschages tussen de 
woningen. Vaak doordat er afval in 
slingert. 
Groen wordt afgepakt
Bewoners hebben het gevoel dat 
groen wordt afgepakt. Zo is een stuk 
bos in het noordoosten van de wijk 
omheind zonder dat de wijk daarover 
is geïnformeerd, terwijl dit een 
waardevol stuk was voor bewoners. 
Kale plantsoentjes
De plantsoentjes aan de 
Haringvlietstraat worden gezien als 
kaal en weinig interessant.

Wensen en ideeën
Opfleuren Haringvlietstraat
Ideeën om de Haringvlietstraat op te 
fleuren zijn: meer winterbloeiers en 
meer vaste planten. 
Zelf planten
Daarbij de wens voor meer plekken 
in de wijk om zelf iets te planten.
Omheinde hondenspeelplek
Onder hondenbezitters is behoefte 
aan een omheinde plek voor honden 
zodat ze niet weg kunnen rennen. 
Dit moet echter niet gezien worden 
als alternatief voor het overige 
losloopgebied. Bewoners willen niet 
dat het losloopgebied verdwijnt. 
Beheer afstemmen
Er is behoefte om groenbeheer 
regelmatig af te stemmen. Er 
kunnen accenten worden gelegd 
in het beheer die aansluiten bij het 
gebruik door de wijk. Zo wordt op tijd 
duidelijk wanneer iets mis gaat. 
Ook is het belangrijk om VVE’s te 
betrekken wanneer er iets gebeurt 
dat grenst aan hun terrein. 

Groen voor 
mens én dier
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Dit thema gaat over manieren 
waarop de buitenruimte gebruikt 
wordt, bijvoorbeeld voor 
wandelen, sporten en spelen. 
Duidelijk is dat de buitenruimte 
in Staart-Oost gebruikt wordt 
voor veel activiteiten, maar hoe 
kunnen bewoners nog beter 
geholpen worden om naar 
buiten te gaan en in beweging te 
komen? En wat zouden kinderen 
graag willen?

Wat is van waarde?
Bewegingsruimte
Bewoners ervaren veel ruimte 
om te bewegen in hun wijk en 
ondernemen veel activiteiten, 
van wandelclubs tot fitness en 
van spel tot vooral veel de hond 
uitlaten. 
Met name de wandelroute 
langs het Wantij wordt erg 
gewaardeerd, ook al kan deze 
volgens bewoners nog beter 
worden. 

Wat speelt er?
Te weinig zitplekken
Men ervaart te weinig zitplekken 
langs routes of bij speel- en 
ontmoetingsplekken. Om tussendoor 
te kunnen uitrusten, als oudere, 
is het belangrijk dat er voldoende 
zitmogelijkheis is, maar ook de 
activiteitcombinatie is belangrijk. 
Als er meer bankjes worden geplaatst, 
maak ze direct hoger zodat ouderen er 
gemakkelijker stil kunnen staan. 

Extra prullenbakken
Bij zitplekken horen prullenbakken en 
men ziet er nu te weinig. 

Honden en kinderen
Er is verwarring over wat door wie 
gebruikt kan worden. Honden spelen 
soms op speelplaatsen voor kinderen. 
Daarbij is hondenpoep een probleem. 
Het gebeurt ook dat kinderen juist 
spelen op honden(fitness-)plekken. 

Sociale veiligheid van speel- en 
ontmoetingsplekken
Bewoners geven bij veel plekken aan 
dat ze zich er ’s avonds onveilig voelen. 
Soms ligt dit aan slechte verlichting, 
maar vaak ook aan een gebrek aan 
ogen op straat; de sociale veiligheid die 
ontstaat door zien en gezien worden. 

Wensen en ideeën
Beleving van het water 
Bewoners zouden graag meer met het 
water doen, zoals kanoën, varen of 
vissen. Meer plekken met steigers of 
aanlegpunten zouden daarbij helpen. 

De route langs het Wantij zou 
verbeterd kunnen worden. Bewoners 
zien graag bredere paden met minder 
wortelhobbels langs het Wantij. 

Versterken sociale controle
Meer sociale controle door slimme 
combinaties te maken zoals 
picknicktafels en fitnesstoestellen. 
Naast sociale controle is er ook de roep 
om meer handhaving en zichtbaarheid 
van de wijkagent. 

Betere en uitdagende speel- en 
sportvoorzieningen 
Intensieve gebruikers van 
sport- en speelvoorzieningen 
zien allerlei gebreken, maar ook 
verbetermogelijkheden, aan de 
voorzieningen. Soms gaat het om 
simpelweg te maken wat stuk is, maar 
vaak zijn het praktische verbeteringen, 
zoals verhogen van een net of 
aanbrengen van watertappunten.
Daarnaast zijn kinderen op zoek 
naar meer avontuur in het spelen. 
Activiteiten die voor corona werden 
gedaan, zoals hutten bouwen, zou 
men graag weer kunnen doen. Het is 
wenselijk om naast het voetbalveld, dat 
naast de oude Atlasschool ligt, bankjes 
te plaatsen. De prikkelplanten moeten 
dan wel verwijderd worden.

Natuurspeelplein en school meer open 
Het natuurspeelplein van De 
Regenboog is prachtig, maar is na 
schooltijd vaak gesloten. Ouders 
zouden graag willen dat hun kinderen 
er vaker gebruik van kunnen maken.

Beweging
en avontuur
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Dit thema gaat over hoe het 
voorzieningenaanbod versterkt 
kan worden, maar ook over 
hoe bestaande voorzieningen 
bereikbaarder gemaakt kunnen 
worden. 

Wat is van waarde?
Binnenstad op fietsafstand
Met de nieuwe Prins Clausbrug is 
de binnenstad met de fiets goed te 
bereiken.

Recreatie dichtbij 

Er zijn veel reacreatieve voorzieingen 
in de buurt: de Biesbosch naast de 
deur, maar nog dichter bij het Huis te 
Merwede en de waterrecreatie langs 
het Wantij. 

Wat speelt er?
Weinig basisvoorzieningen
Bewoners ervaren een sterke afname 
van voorzieningen voor dagelijkse 
levensbehoeften. De winkels die er 
zijn vinden mensen niet slecht, maar 
te eenzijdig. Voor sommige is de 
afstand naar de supermarkt echt te 
ver. Winkels die gemist worden zijn 
een buurtsuper of drogist. 
In de Merwelanden zijn wel 
basisvoorzieningen als kapper of 
pedicure te vinden, maar dit is bij veel 
bewoners niet bekend. 
Frequenter OV
Er is openbaar vervoer naar en van 
de wijk, maar men geeft aan dat de 
bus frequenter mag rijden. 
Grote afstand tot zorg
Er is een huisarts bij woon- en 
zorgcentrum de Merwelanden, maar 
dat is niet bij iedereen bekend. De 
meest nabijgelegen eerstelijns-
zorg locaties zijn te vinden in de 
Vogelbuurt of Oudelandshoek.
Gebrek aan ontmoetingsplekken
Ontspanning- en 
ontmoetingsplekken worden 
gemist. Aan de waterkant is wel 
wat activiteit, vooral richting de 
Merwehal, maar de verbinding van 
de Westergoot met bijvoorbeeld de 
Biesbosch is minimaal.

Wensen en ideeën
Nieuwe ontmoetingsplekken
Bewoners zien kansen langs het 
Wantij of in het Park Merwepolder 
voor evenementen of een trimpark. 
De oude locatie van de Atlasschool 
zou ruimte kunnen bieden aan een 
buurthuis en een koffiebar of aan een 
plek voor groen en beheer, zoals een 
tuin met picknicktafels.
Brug naar Stadspolders
Een brug naar Stadspolders zou 
volgens sommige mensen uitkomst 
kunnen bieden voor het gebrek 
aan winkel-, sport- en spelaanbod. 
Naast winkelcentrum De Bieshof is 
er in deze wijk de mogelijkheid voor 
recreatieve activiteiten. 

Bereikbare
voorzieningen
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Dit thema gaat over de plekken 
in de wijk waar bewoners zelf 
de dienst uit willen maken, waar 
bewoners zelf voor willen zorgen 
en kleur aan kunnen geven. Het 
kan gaan over gezamenlijke 
tuinen, ontmoetingsplekken 
of (eigen) binnenruimtes, als 
woonkamer voor de wijk. 

Wat speelt er?
Bewoners missen plekken die ze zelf 
kunnen inrichten en waar ze vooral 
andere bewoners, laagdrempelig, 
kunnen tegenkomen. 
De Merwelanden biedt mooie 
ontmoetingsplekken, maar blijft een 
plek waar niet iedereen zich thuis 
voelt. Zeker jongeren uit de wijk 
zullen daar niet snel op bezoek gaan. 

Wensen en ideeën
Basisschool als huiskamer voor de wijk

De Atlas staat al een tijd (deels) 
leeg en bewoners zien het als een 
betekenisvolle plek in de buurt. De 
school ligt centraal en biedt zowel 
binnen- als buitenruimte. Dit maakt 
het erg geschikt als laagdrempelige 
ontmoetingsplek in de wijk, die door 
bewoners zelf beheerd kan worden. 
Ruimte voor activiteiten
Sommige activiteiten vragen om 
een tijdelijke eigen inrichting. Denk 
aan hutten bouwen of trimparcours. 
Men zoekt plekken die voor 
deze activiteiten kunnen worden 
ingericht en waar eventueel spullen 
opgeslagen kunnen worden. 
Zelfbeheerde speeltuin
Net zoals in de Vogelbuurt, zouden 
bewoners graag een leuke speeltuin 
in de wijk hebben, die ze met 
vrijwilligers kunnen beheren. Denk 
aan een speeltuinvereniging.
Kas en pluktuin voor jongeren
Sommige bewoners geven aan 
dat ze de behoefte hebben zelf 
wat te planten in de wijk. Naast 
deze opmerking geven sommige 
aan zelf een stukje groen te willen 
beheren. Wanneer beheer samen 
met jongeren opgepakt wordt, is er 
meteen een kans om hier andere 
( jeugd)activiteiten aan te koppelen.

Samen een
eigen plek
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Dit thema gaat over de vraag hoe 
bewoners beter contact kunnen 
hebben met de gemeente en 
vice versa, en hoe ideeën en 
wensen van bewoners beter 
kunnen worden meegenomen bij 
plannen van de gemeente. 

Wat speelt er?
Laag vertrouwen
Bewoners in de wijk voelen zich 
niet gehoord door de gemeente 
als het gaat om aandacht voor de 
leefbaarheid van de wijk. Dit terwijl 
bewoners zich erg betrokken voelen 
bij de wijk en zich graag ervoor 
inzetten. 
Er zijn in het verleden dingen beloofd 
die niet waargemaakt zijn en met 
klachten is te weinig gebeurd. 
Hierdoor is het vertrouwen in de 
gemeente laag en dat moet weer 
worden opgebouwd. 
Meldingen worden niet opgevolgd
Bewoners gebruiken het nieuwe 
meldingensysteem Fixi voor 
problemen in de buitenruimte, 
maar ervaren dat er te weinig met 
de meldingen wordt gedaan. Vaak 
wordt er ook niet binnen de termijn 
van 5 werkdagen teruggebeld. 

Wensen en ideeën
Directe contactpersonen
Bewoners willen graag directe 
aanspreekpunten bij de gemeente. 
Dit kan een lijst met contactpersonen 
zijn. Mooier nog is een fysieke plek 
waar ook wijkagent, buurtwerk en 
wijkmanager regelmatig aanwezig 
zijn en je als bewoner gemakkelijk 
naar binnen kunt lopen. 
Netwerk van sleutelpersonen
Naast contactpersonen bij de 
gemeente zijn er ook bewoners 
die veel kennis hebben over wat er 
speelt en leeft in de wijk waar de 
gemeente meer gebruik van kan 
maken. 
Sociaal netwerk
Men ziet een facebookpagina als 
een goede manier om nieuws over 
de wijk voor iedereen toegankelijk 
te maken en waar de gemeente ook 
direct kan reageren op vragen of 
opmerkingen. 
Website
Een website voor de wijk waar 
altijd duidelijk terug te vinden is wat 
wanneer gebeurt en wie daarvoor de 
contactpersoon is. 

Gehoord
worden
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De wensen die op 14 juni aan de tafels werden genoemd, zijn verwerkt 
tot dit programma van wensen. De gemeente gaat zo goed mogelijk 
rekening houden met de wensen. Daarom gebruikt de gemeente dit 
overzicht als basis voor gewenste verbeteringen op Staart-Oost. 
Misschien kunnen niet alle ideeën worden uitgewerkt. Er moet ook 
rekening gehouden worden met beschikbare ruimte, natuurwaarde en 
beschikbare budgetten. 
De eerste stappen worden al gezet. Zo zijn er in de zomer, als eerste 
stap, al een aantal sportactiviteiten op Staart-Oost georganiseerd. Op 7 
september was er een wandeling door de wijk met de stadsecoloog die liet 
zien welke bijzondere planten er groeien op de Staart en hoe belangrijk het 
groen is voor insecten, zoals bijen en vlinders. 
De wensenlijst vormt ook de basis voor verschillende projecten die 
binnenkort gaan lopen op de Staart-Oost: 
• Tijdens de wijkbijeenkomst op 14 juni was er ook een wensenboom 

waar inwoners hun wensen voor een groene gezonde Staart in konden 
hangen. Afgelopen september zijn op basis hiervan voor Staart-Oost 
vier werkgroepen gevormd om aan de slag te gaan met de punten 
die het meeste leven: groenbeheer, speel- en ontmoetingsplekken, 
honden en andere bewoners, prettigere Baanhoekweg. 
Wilt u ook meedoen, meld u dan aan bij de wijkmanager: 
Suzanne van der Stigchel:

@: s.van.der.stigchel@dordrecht.nl 
t:  06-40169800

• In 2024 gaat de riolering van de Haringvlietstraat vervangen worden. 
Dit is een kans om de buitenruimte en de woonomgeving te verbeteren. 
Ook dit wil de gemeente graag gezamenlijk met wijkbewoners verder 
oppakken. 

Hoe nu verder?
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Verantwoording Colofon

PROGRAMMA VAN WENSEN

in opdracht van: 
datum:   
door:   
team:   

afbeeldingen 
en fotografie: 

Met dank aan alle bezoekers en deelnemers van 
de bijeenkomst op 14 juni:

• bewoners Staart-Oost

• catering Turkish Delight

• woon- en zorgcentrum De Merwelanden

• buurt- en  jongerenwerk CountourdeTwern 

• buurt- en  jongerenwerk R-newt

• medewerkers gemeente Dordrecht 

• medewerkers Provincie Zuid-Holland

Gemeente Dordrecht
oktober 2022
Open Kaart | co-creatie van de leefomgeving
Jurrian Arnold, Maud Ebbers

Open Kaart

Dit verslag is gemaakt op basis 
van wat er besproken is op de 
bijeenkomst van 14 juni 2022 in De 
Merwelanden. Op deze bijeenkomst 
zijn 80 tot 90 bewoners uit Staart-
Oost in gesprek gegaan met bijna 
30 medewerkers van allerlei 
afdelingen binnen de gemeente 
Dordrecht. 
Er is in beperkte mate redactie 
gevoerd om opmerkingen van 
context te voorzien, zodat ze beter 
begrijpelijk zijn. Hierdoor kunnen 
zaken net anders overkomen dan 
zoals ze gezegd zijn aan tafel. 
Houd er daarom rekening mee 
dat dit verslag nooit een volledig 
kloppende weergave is en zie 
het als een goed startpunt om 
onderwerpen en vraagstukken 
verder met elkaar uit te werken. 

 
co-creatie van de leefomgeving
Open Kaart


