Speerpunten college
Wat vinden bewoners van de speerpuntmaatregelen?
Aan het begin van de collegeperiode 2010-2014 heeft het College zich een
aantal prioriteiten gesteld, onder anderen op het gebied van duurzaamheid,
overlast en arbeidsmarkt. Er zijn inmiddels verschillende maatregelen
genomen op het gebied van deze speerpunten. Hoe bekend zijn deze
maatregelen? Hebben de inwoners van Dordrecht wat gemerkt van de
veranderingen die in gang zijn gezet? En hoe vinden de inwoners dat het gaat
met Dordrecht? U leest het in deze factsheet.
Bewonerspanel Dordrecht
Een digitaal panel met inwoners van Dordrecht van 12 jaar en ouder 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 Dordrecht is uitermate geschikt om verschillende soorten meningen
te inventariseren en om een eerste globale indruk te krijgen van de mate waarin
die meningen onder de bevolking voorkomen. Een handig instrument om even kort
en snel de mening van de bevolking te peilen.
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In april 2012 hebben we een enquête gestuurd aan de leden van het Bewonerspanel
Dordrecht. Van de 2.181 deelnemers vulden er 880 de enquête in, een respons van
40%. De enquête richtte zich op drie speerpunten uit het collegeprogramma:
Speerpunt 1: inzetten voor een duurzamer Dordrecht
Speerpunt 2: samen optreden tegen overlast
Speerpunt 3: kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt
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Conclusies

Inzet College opgemerkt
Het samen optreden tegen overlast is het meest opgevallen; zes op de tien deelnemers
van het Bewonerspanel Dordrecht hebben hier (in meer of mindere mate) iets van
gemerkt. Daarna volgt de inzet voor een duurzamer Dordrecht (de helft merkte hier
iets van). De inzet voor kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt is wat minder
bekend, maar toch nog bij vier op de tien panelleden.
De berichtgeving in de lokale media (krant, huis-aan-huisbladen, TV Dordt e.d.) zijn de
belangrijkste manier waarop de panelleden bekend zijn geraakt met de maatregelen op
deze drie speerpunten. Daarnaast noemen de panelleden in dit verband ook redelijk
vaak dat zij de inzet op overlast hebben gemerkt doordat zij meer politie en toezicht
op straat zien en zij minder overlast ervaren. En dat zij iets van de inzet voor een
duurzamer Dordrecht gemerkt hebben door het restwarmtenet van HVC, en de inzet
voor kansen op de arbeidsmarkt vanwege de inspanningen om (hogere) opleidingen
naar Dordrecht te halen (zoals het University College).

Duurzaamheidsfabriek Leerpark

Bekendheid en belang wisselt per project
We hebben de panelleden negen specifieke projecten voorgelegd die in het kader van
de speerpunten zijn opgezet. Het meest bekend zijn de panelleden met het optreden
tegen overlast in de Binnenstad en Colijnstraat (60%) en de Nieuwe Dordtse Biesbosch
(55%). Het minst bekend zijn de Eigen Energie Corporatie (24%), de betere
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (22%) en het stimuleren van omscholing en
herintreding (24%).
Over het algemeen vinden de meeste panelleden de projecten allemaal wel belangrijk.
De mate waarin verschilt wel sterk. Het meeste belang hechten zij aan het project dat
mensen met een uitkering weer werk laat vinden (79% vindt dit heel belangrijk), en
het optreden tegen overlast in de Binnenstad en Colijnstraat (76%). Het minst
belangrijk vinden zij de vier projecten op het gebied van duurzaamheid.
Voorzichtige verbetering merkbaar
De helft van de panelleden heeft (enige) verbetering gemerkt op het gebied van
overlast. Verbetering op het gebied van duurzaamheid is iets minder opgemerkt, maar
toch nog door vier op de tien panelleden. Op het gebied van kansen op de
arbeidsmarkt voor iedereen, is tot nu toe nog de minste verbetering waargenomen;
een kwart zegt hier (enigszins) wat van gemerkt te hebben. Hierbij moeten we ons wel

realiseren dat projecten die overlast tegengaan duidelijker merkbaar zijn voor burgers,
dan projecten op het gebied van duurzaamheid en de arbeidsmarkt.
Waar zou het College de meeste aandacht op moeten richten?
Als het aan de panelleden ligt, dan zou het College de meeste aandacht moeten richten
op de volgende punten. Per speerpunt weergegeven:
1.

Duurzaamheid:
• duurzaam bouwen en duurzame materialen gebruiken;
• zonne-energie/zonnepanelen;
• stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen bij particulieren en bedrijven
(o.a. door subsidies);
• meer groen in de stad.
Overlast:
• meer politie/toezicht en strenger optreden/handhaven;
• zwerfvuil en hondenpoep;
• verkeersoverlast (te hard rijden, fout parkeren e.d.).
Kansen op arbeidsmarkt voor iedereen:
• leer-werkbedrijven en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven;
• strenger zijn bij mensen uit de uitkering halen;
• mensen beter helpen bij het zoeken van een baan, meer maatwerk.

2.

3.
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Grafieken en tabellen

Inzetten voor een duurzamer Dordrecht

Figuur 1 Gemerkt dat College zich heeft ingezet voor duurzaamheid?
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Overzicht 1

Waaraan inzet op duurzaamheid gemerkt? Top-5 van antwoorden.

1
2

berichten in lokale media (krant, huis-aan-huisblad e.d.)
restwarmtenet HVC

3
4
5

energiezuinige verlichting
afvalscheiding/afvalinzameling (o.a. plastic afval)
Biesbosch

Toelichting: de antwoorden op deze open vraag hebben we in categorieën ingedeeld, de vijf meest
genoemde antwoorden staan in dit overzicht.

Figuur 2 Verbetering gemerkt op gebied van duurzaamheid?
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Overzicht 2

Aandachtspunten bij duurzaamheid. Top-5 van antwoorden.

1
2
3
4

duurzaam bouwen en gebruik duurzame materialen
zonne-energie/zonnepanelen
stimuleren duuzaamheidsmaatregelen bij particulieren en bedrijven (o.a. door subsidies)
meer groen in de stad brengen

5

voorlichting geven over duurzaamheid aan particulieren en bedrijven

Toelichting: de antwoorden op deze open vraag hebben we in categorieën ingedeeld, de vijf meest
genoemde antwoorden staan in dit overzicht.

Samen optreden tegen overlast

Figuur 3 Gemerkt dat College zich heeft ingezet voor samen optreden tegen overlast?
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Overzicht 3

Waaraan inzet op optreden tegen overlast gemerkt? Top-5 van antwoorden.

1

berichten in lokale media

2
3

meer controle door politie en toezicht (en zij reageren sneller op meldingen)
minder overlast (zwervers, jongeren, samenscholing, verslaafden e.d.)

4
5

maatregelen Colijnstraat
maatregelen Binnenstad (o.a. Vrieseplein)

Toelichting: de antwoorden op deze open vraag hebben we in categorieën ingedeeld, de vijf meest
genoemde antwoorden staan in dit overzicht.

Figuur 4 Verbetering gemerkt op gebied van overlast?
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Overzicht 4
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Aandachtspunten bij overlast. Top-5 van antwoorden.

1
2
3

meer politie/toezicht en beter/strenger optreden/ handhaven
zwerfvuil en hondenpoep
verkeersoverlast (te hard rijden, foutparkeren)

4
5

overlastveroorzakers van de straat halen/houden
hangjongeren aanpakken

Toelichting: de antwoorden op deze open vraag hebben we in categorieën ingedeeld, de vijf meest
genoemde antwoorden staan in dit overzicht.

Kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt

Figuur 5 Gemerkt dat College zich heeft ingezet voor kansen op de arbeidsmarkt?
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Overzicht 5
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Waaraan inzet voor kansen op de arbeidsmarkt gemerkt? Top 5 van antwoorden.

1
2

berichten in lokale media
pogingen om opleidingen naar Dordrecht te halen (o.a. University College)

3
4

via (vrijwilligers)werk betrokken bij projecten op dit gebied
SDD die mensen actief aan werk helpt

5

leer-werkbedrijven, samenwerking bedrijven-onderwijs

Toelichting: de antwoorden op deze open vraag hebben we in categorieën ingedeeld, de vijf meest
genoemde antwoorden staan in dit overzicht.

Figuur 6 Verbetering gemerkt op gebied van onderwijs en arbeidsmarkt?
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Overzicht 6

Aandachtspunten bij onderwijs en arbeidsmarkt. Top-5 van antwoorden:

1

leer-werkbedrijven en samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt

2
3
4

strenger optreden bij mensen met een uitkering aan een baan helpen
mensen beter helpen bij het zoeken van een baan, meer maatwerk
hoger onderwijs naar Dordrecht halen

5

tegengaan van voortijdig schoolverlaten

Toelichting: de antwoorden op deze open vraag hebben we in categorieën ingedeeld, de vijf meest
genoemde antwoorden staan in dit overzicht.

Bekendheid

Figuur 7 Bekend met de aanpak (%)
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Figuur 8 Belang project voor Dordrecht (%)

mensen met een uitkering weer werk laten
vinden

79%

optreden tegen overlast Binnenstad en
Colijnstraat

76%

Postbus 619
3300 AP Dordrecht
(078) 770 39 05
ocd@drechtsteden.nl
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

21%

70%

begeleiding en zorg voor overlastgevers

drs. I.A.C. Soffers
drs. J.M.A. Schalk
mei 2012

19%

27%

betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

67%

29%

stimuleren van omscholing en herintreding

65%

31%

restwarmte van HVC voor verwarming van
woningen

58%

Nieuwe Dordtse Biesbosch

57%

36%

31%

eigen energie corporatie

47%

39%

Duurzaamheidsfabriek

45%

45%

0%
heel belangrijk

20%

40%

enigszins belangrijk

60%

12%

14%

10%
80%

100%

niet zo belangrijk

