Infomarkt Dordrecht Oost
Welke thema’s willen bewoners aan bod laten komen?
De afdeling Wijkgericht Werken van de gemeente Dordrecht organiseert op 18
april 2013, samen met samenwerkende partijen, de jaarlijkse Infomarkt voor
de bewoners van Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders. Om de
Informatiemarkt aan te laten sluiten bij de wensen en interesses/behoeften
van de wijkbewoners, heeft Wijkgericht Werken aan het Onderzoekcentrum
Drechtsteden gevraagd om de meningen te peilen onder de deelnemers aan
het Bewonerspanel Dordrecht. De enquête is door 201 personen ingevuld. U
vindt de uitkomsten in deze factsheet.
Op de jaarlijkse Infomarkt worden bewoners geïnformeerd over zaken die in hun wijk
spelen en kunnen zij kennis maken met organisaties die in hun wijk actief zijn. Maar
welke informatie zouden de bewoners van Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders
(Dordrecht Oost) daar graag willen krijgen? Het gaat dan met name om de
onderwerpen voor workshops die de gemeente wil (laten) organiseren op de
Informatiemarkt. We hebben dit aan de deelnemers van het Bewonerspanel Dordrecht
uit deze wijken gevraagd door hen uit een lijst van 13 mogelijke onderwerpen de drie
onderwerpen te laten kiezen die zij het belangrijkst vinden. De 13 onderwerpen zijn
aangeleverd door Wijkgericht Werken. De resultaten op de enquête hebben we
herwogen naar het werkelijk aantal inwoners per wijk.
Bewonerspanel Dordrecht
Het Bewonerspanel Dordrecht is een digitaal panel met inwoners van Dordrecht die
zichzelf hebben aangemeld en die graag hun mening geven via korte
internetenquêtes. Dit is wat anders dan een representatieve steekproef onder de
totale bevolking. Het Bewonerspanel is goed geschikt om verschillende soorten
meningen te inventariseren en om een eerste indruk te krijgen van de mate waarin
die meningen onder de bevolking voorkomen.

Top-3 gewenste onderwerpen
De onderwerpen die de inwoners van Dordrecht Oost het liefst in een workshop terug
willen zien op de Infomarkt van 18 april 2013 zijn:
•

•
•

1e plaats: indienen wijkwens (43%)
Hoe kun je als bewoner een wijkwens indienen voor een verbetering in de straat of
buurt?
2e plaats: energie besparen in huis (35%)
Slimme en eenvoudige tips om energie te besparen in huis. Hoe doe je dat?
3e plaats: vrijwilligerswerk doen voor de buurt (21%)
Bij welke organisatie kunnen bewoners terecht als zij vrijwilligerswerk willen doen
voor de buurt?

In welke mate de andere onderwerpen belangrijk gevonden worden, ziet u in figuur 1.

Figuur 1 Wenselijkheid onderwerpen voor Infomarkt Oost
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