
Kijk*Kijk*Kijk 

Chris Hoogerwaard, gebiedsbe-
heerder Stadsbeheer 
 
De gemeente stimuleert sociaal-
maatschappelijke ondernemingen die 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt inzetten voor werkzaamheden in de 
openbare ruimte. Voor dergelijke partijen 
is de ‘Raamovereenkomst lokale sociale 
partners’ in het leven geroepen. Na aan-
besteding  werd in 2016 een opdracht 
gegund aan Stapvoets, BST en Wijk voor 
Wijk. In het kader van deze opdracht ver-
richten medewerkers van Wijk voor Wijk 
diverse werkzaamheden in Crabbehof, o.a. 
het opruimen van zwerfafval en het legen 
van afvalbakken. Chris Hoogerwaard, sinds 
februari 2016 Gebiedsbeheerder Stadsbe-
heer van Dordrecht West, heeft de raam-
overeenkomst in zijn portefeuille. 

Contacten in de wijk 
Chris kent het werkgebied van Wijk voor 
Wijk goed. ‘Ik ben opgegroeid in Crab-
behof-Wielwijk’ vertelt hij. ‘Feeling met 
de wijken is belangrijk in je contacten. Ik 
neem deel aan verschillende overleggen, 
bijvoorbeeld het leefbaarheids- en het 
afstemmingsoverleg, waarin gemeente, 
politie, corporaties en maatschappelijke 
organisaties vertegenwoordigd zijn. Ik ben 
verantwoordelijk voor de openbare ruimte 
en alles wat zich daarin afspeelt.’  
Dordrecht West is een groot gebied. Be-
halve de wijken Oud- en Nieuw Krispijn, 
Zuidhoven, Crabbehof en Wielwijk, val-
len daar ook de bedrijventerreinen vanaf 
de Zwijndrechtse brug tot aan Moerdijk 
onder. ‘Gelukkig doe ik dat niet alleen, de 
opzichters zijn het eerste aanspreekpunt. 
Bij grotere zaken kom ik in beeld. Dat kan 
één bewoner zijn met een serieus pro- 
bleem, maar ook een hele wijk. Bijvoor-
beeld als de halve wijk blank staat omdat 
het water niet goed wegloopt.’ 

Naast zijn werk als gebiedsbeheerder, 
werkt Chris 1 dag per week als chauf-
feur op de zorgambulance. ‘Het gaat om 
geplande ritten. Ik kan onderweg een 
praatje maken met de mensen en ze gelijk 
een beetje uithoren over de wijk’ vertelt 
hij met een lach. ‘Die informatie komt 
mooi van pas in mijn werk als gebiedsbe-
heerder.’

Bewoners hard nodig 
Tijden zijn veranderd, er wordt meer 
eigen verantwoordelijkheid en initiatief 
gevraagd van bewoners. ‘Dat is best een 

ommezwaai, maar er zijn genoeg mogelijk-
heden in de wijk om met z’n allen te zor-
gen voor een mooie leefomgeving.’ Chris 
benadrukt: ‘We kunnen dat als gemeente 
niet alleen. We hebben de bewoners kei-
hard nodig!  

 
Het helpt enorm als bewoners hun klacht 
doorgeven via een wijklijnmelding, dan 

kunnen we er wat mee. Ook kunnen zij 
meedenken én meedoen in het onderhoud 
van de openbare ruimte, het zogenoemde 
participatiebestek, waar A-Garden de 
uitvoerende partij van is. Bewoners met 
ideeën of vragen over bijvoorbeeld de 
groenvoorziening, kunnen terecht bij hun 
wijkregisseur Corstiaan Knape.’

Totaalplaatje  
Chris werkte in 2016 een ochtend mee 
bij Wijk voor Wijk en heeft toen onkruid 
gewied in de tuin van een oudere dame, 
om vervolgens zwerfvuil op te ruimen in 
Crabbehof. ‘De samenwerking met Wijk 
voor Wijk is prettig en zo’n ochtend mee-
draaien geeft een goed beeld, ook door  
de verhalen van medewerkers. Die posi-
tieve inzet wordt gewaardeerd.’ 
Er zijn heel wat partijen actief in de wijk, 
maar ‘het gaat om het totaalplaatje’ vindt 
Chris. ‘Dat Wijk voor Wijk particulieren 
tegen een laag tarief helpt bij het onder-
houden van hun tuin, draagt ook bij aan 
het aanzicht van de buurt.’

Troubleshooter 
‘Wat is je grootste uitdaging?’ vraag ik 
tenslotte. ‘Eigenlijk ben ik een soort  
troubleshooter, dus mijn grootste uit- 
daging is het voorkomen van troubles.  
Een goed netwerk opbouwen en het 
netwerk zijn werk laten doen. Beter 
voorkomen dan genezen.’

Noot van de redactie:  
Wijkregisseur Corstiaan Knape bereikbaar via 
participatie@a-garden.nl. 

We zijn jarig! Op 1 maart 2017 is het precies 
10 jaar geleden dat de stichting werd opge-
richt. Dit is de eerste verjaardag in het jubile-
umjaar van Wijk voor Wijk, er volgen er nog 
twee: in september is het 10 jaar geleden 
dat de eerste klus werd uitgevoerd en op 31 
januari 2018 is het 10 jaar geleden dat Wijk 
voor Wijk haar openingsfeest vierde. 
In de volgende nieuwsbrieven meer jubile-
umnieuws, hoera!
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Actieve buurtbewoner 
‘Als ouder heb ik de plicht om bij te dragen aan de omgeving, 
waarin mijn kinderen opgroeien.’ Aan het woord is Mohamed 
Amghar, kortweg Mo. Bij Wijk voor Wijk kennen wij hem als een 
ontzettend actieve en betrokken buurtbewoner. Hij woont samen 
met zijn vrouw en twee kinderen in Crabbehof. ‘Dat bevalt goed, 
we kijken hier uit op het speeltuintje en dat is fijn, want dan kun-
nen we ook de kinderen in de gaten houden.’

Bewoners bij elkaar 
Maar niet alles in de buurt is altijd top. Mo raakte in gesprek 
met onze medewerker Freddy over problemen die spelen in het 
plantsoen. In eerste instantie ging dat over zwerfafval, maar al 
snel bleek er op verschillende thema’s onrust te zijn bij de be-
woners. Mo sprak naast Wijk voor Wijk, ook met MEE Drecht-
steden en de gemeente Dordrecht. MEE Drechtsteden heeft 
bewonersavonden georganiseerd, waar niet alleen bewoners 
waren, maar ook organisaties die actief zijn in de wijk. 

Kinderen moeten wat te doen hebben 
Eén van de belangrijkste punten was dat een aantal bewoners  
overlast ondervond van voetballende kinderen. ‘Maar’ zegt Mo 
‘ik zag ook dat de problemen niet echt bij hen lagen. Er is ge-
woon niets voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar. Met jonge- 
renwerker Bas van De Twern hebben we nu activiteiten opgezet. 
Kinderen kunnen nu meedoen met zaalvoetbal en weerbaar-
heidstraining. In de Crabbehoeve is er voor de jongere kinderen 
op woensdagmiddag knutselmiddag. Daar is mijn vrouw op dit 
moment, als vrijwillige begeleidster.’

Ook is Mo samen met een aantal andere vaders buurtvader  
geworden. ‘We lopen samen rondes en spreken overlastgevers 
aan. Als we het zelf niet kunnen afhandelen schakelen we de 
politie in.’

Toekomst: jongeren begeleiden 
In het dagelijkse leven werkt Mo als balkman in de weg- en  
waterbouw. ‘Er is een gebrek aan arbeidskrachten in die sector.’  
Daar ligt een mogelijkheid om beroep en interesse aan elkaar 
te koppelen. ‘De gemeente Dordrecht heeft een overeenkomst 
gesloten met het ZIP Schiedam om de jeugdwerkloosheid terug 
te brengen. Ik ben nu in gesprek met die school om de jongeren 
te begeleiden.’  

‘Ik wil die jongens begeleiden want ik weet waar ze tegen aan- 
lopen. Ja, ik ben zelf ook jong geweest en een jongen van de 
straat. Jongeren worden niet vervelend uit zichzelf. Ik zie de 
symptomen van die jongens die niet genoeg te doen hebben, 
dus als ik ze een beetje kan begeleiden…’ eindigt Mo beschei-
den. In de wijk heeft hij in ieder geval laten zien hoeveel hij kan 
betekenen.

Noot van de redactie: 
Jongeren die interesse hebben in een leerwerktraject in de weg- en waterbouw 
kunnen op www.zip.nl kijken. Geïnteresseerd in contact met Mo? Je kunt via 
Wijk voor Wijk contact opnemen. 

Bewoner in beeld 

de afvalbakkenlegers 
 
De afvalbakken legen: na een interview met Jacqueline was ik 
toch wat wijzer geworden over de taken die hierbij komen kijken. 
Voor het legen van de 43 openbare afvalbakken, deel uitmakend 
van het straatmeubilair, gaan drie keer in de week 2 medewer-
kers op pad. De afvalbakken staan allemaal in Crabbehof. De een 
gaat met een bakfiets, de ander met de fiets.  
‘Wat heb je verder nog nodig voor materialen?’ ‘Een speciale 
sleutel om de bakken open te maken en natuurlijk vuilniszakken. 
Voor losliggend vuil naast de afvalbakken nemen we ook prik-
kers (afvalgrijpers) mee. Voor de veiligheid dragen we een oranje 
veiligheidsvest, dat is de standaard procedure. En handschoenen 
voor de hygiëne en veiligheid.’ 
‘Fiets je dan kriskras door Crabbehof heen?’ ‘Nee, we werken 
met een plattegrond en volgens een vaste route. Zo kunnen we 
geen afvalbakken vergeten. We kruisen de bakken die gedaan zijn 
af op de kaart. Voor nieuwe medewerkers is het ook handig, zij 
kennen de route niet uit hun hoofd. Maar op dit moment zijn er 

Op pad met... 
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veel werkzaamheden in Crabbehof, waardoor we de route soms 
anders moeten rijden.’ 
‘Zitten de bakken altijd allemaal vol?’ ‘Op bepaalde plekken wel, 
bijvoorbeeld bij de bankjes vlakbij de patatzaak, of aan het Crab-
behofpad, die zitten altijd vol. En met mooi weer zitten de bak-
ken ook altijd voller.’ 
‘Kom je ook wel een iets tegen wat niet in de afvalbak hoort?’ 
‘Ja, kranten en folders, die staan op nummer een. Folders die 
over zijn, of ze hebben geen zin om hun krantenwijk te lopen. 
We nemen het wel mee, maar maken er wel een melding van. 
Mensen deponeren ook volle vuilniszakken náást de afvalbak, of 
in de bosjes. Die horen eigenlijk in de ondergrondse container.’  

Jacqueline vindt het werk leuk om te doen en vertelt verder:  
‘Het is fijn om in de buitenlucht te werken en voor de buurtbe-
woners is het vertrouwd. We zijn door onze outfit heel herken-
baar. Mensen vragen de weg, maar ook wel eens informatie, 
bijvoorbeeld over de Doorpakkers, en die geef ik dan.’ Jacqueline 
heeft haar certificaat Ambassadeur van een Schone Wijk behaald 
en dat komt ook bij deze klus goed van pas: er komt meer bij  
kijken dan alleen het leegmaken van de bakken. 
‘Krijg je wel eens een compliment van bewoners?’, vraag ik tot 
slot. Jacqueline met een brede glimlach: ‘Ja hoor, mensen zeggen 
dat we goed bezig zijn.’ Een compliment dat 100% op z’n plaats is.

Afgelopen zomer is het project Wijk voor een Schone wijk van start gegaan. Dit project heeft als doel om bewoners te betrekken bij 
de leefomgeving d.m.v. bewustwording en bevordering van participatie. 

Binnen het project worden medewerkers opgeleid als Ambassadeurs van een Schone Wijk, is er een kidsclub gestart en worden aan-
belrondes uitgevoerd.   

Wijk voor een Schone Wijk

Ambassadeurs van een Schone Wijk 
 ‘Als Ambassadeurs van een Schone Wijk laten 
wij zien dat we een schone straat belangrijk 
vinden. Wij ruimen zelf bijna dagelijks  
zwerfafval op dus we weten waar we het over 
hebben. Wij kunnen bewoners ook informatie 
geven over hoe zij zelf de boel kunnen schoon-
houden’ legt een ambassadeur uit. De me-
dewerkers zijn i.s.m. Duurzaamheidscentrum 
Weizigt getraind als ambassadeur.

Elke maand ruimen we met kinderen van het 
Albardaplantsoen het zwerfafval in de speel-
tuin op. Tijdens het wijkterras dat we samen 
met Contour de Twern organiseerden waren er 
zelfs prijsjes te winnen met de Zwerfie Bingo 
(van Milieu- en natuurcentrum Weizigt). 

Buurtbewoner Mo (zie: artikel Bewoner in 
Beeld) is de eerste Dordtse Doorpakker die via 
Wijk voor Wijk een afvalgrijper heeft gekre-
gen. Dordtse Doorpakkers zijn mensen die zich 
actief inzetten om zwerfafval op te ruimen. Zij 
worden ondersteund door Duurzaamheidscen-
trum Weizigt. Met elkaar zorgen zij voor een 
schoner en duurzamer Dordrecht.

Buurtbewoners kunnen zich vanaf nu ook 
aanmelden bij Wijk voor Wijk. Bij aanmel-
ding krijgt de Doorpakker een afvalgrijper 
mee en Wijk voor Wijk zorgt dat de regi-
stratie bij Duurzaamheidscentrum Weizigt 
terecht komt. 

Medewerkers van Wijk voor Wijk gaan vanuit 
de actie ‘Ja, ik wil een schone straat!’ bewoners 
langs. Bewoners die een schone straat ook be-
langrijk vinden, kunnen dat laten zien door een 
stikker op hun deur te plakken. 

https://www.weizigt.nl/dordtse-doorpakkers
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Leest u graag de folders en huis-aan-huisbladen, of belanden ze 
rechtstreeks bij het oud papier? Laat het de bezorger weten door 
middel van een sticker op uw brievenbus.

Wilt u geen ongeadresseerde post in uw brievenbus? Bestel dan 
de NEE-NEE sticker voor uw brievenbus. Met die sticker ontvangt 
u helemaal niets.  
U kunt ook een NEE-JA sticker bestellen, dan krijgt u geen  
reclamefolders of andere ongeadresseerde post. U krijgt dan  
nog wel de huis-aan-huisbladen.

Op de website van de gemeente Dordrecht kunt u makkelijk deze 
stickers gratis aanvragen. In het webformulier vult u in welke 
sticker wilt u aanvragen en hoeveel stuks. Er kunnen maximaal  
6 stickers aangevraagd worden. Binnen 3 dagen stuurt de  
gemeente de stickers naar u op.

U kunt ook een sticker bij de balie van de gemeente ophalen.  
U krijgt dan ook maximaal 6 stickers. 

NEE-NEE of NEE-JA
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Op zoek naar dagbesteding, een participatieplaats of vrijwil-
ligerswerk? Bij Wijk voor Wijk is van alles te doen!

Bijvoorbeeld tuin- en groenonderhoud, milieubeheer, hout- en 
schilderklussen, schrijven voor onze nieuwsbrief of het verzorgen 
van de dagelijkse lunch.

Elke medewerker krijgt persoonlijke aandacht en er is veel aan-
dacht voor een goede sfeer. Eén van onze nieuwe medewerkers: 
‘Ik had het gevoel dat ik in een familie terechtkwam.’

Iedereen heeft eigen talenten. We kijken naar wat je wilt leren 
en wat je kunt bijdragen binnen jouw mogelijkheden.

Op dit moment hebben we o.a. vacatures voor: 
 ● Algemeen medewerker
● Medewerker tuin- en groenonderhoud
● Medewerker nieuwsbrief & website
● Hoofdredacteur nieuwsbrief

Kijk voor alle actuele vacatures op onze website:   
http://www.wijkvoorwijk.nl/werken-bij-wijk-voor-wijk/vacatures/
vacatures.html  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
Barbara Saarloos via b.saarloos@wijkvoorwijk.nl of bel  
078-6559210. Even binnenlopen kan natuurlijk ook:  
Troelstraweg 180 in de wijk Crabbehof.

Vacatures

Ruim een jaar was Branka vrijwilliger bij Wijk voor Wijk, waar 
zij schreef voor de nieuwsbrief en website. Een uitdaging, want 
Nederlands is niet haar moedertaal. Maar Branka ging de uitda-
ging aan.

‘Schrijven was erg interessant, een verscheidenheid aan onder-
werpen en interviews. Door middel van het schrijven en praten 
met mijn collega’s verbeterde ik mijn Nederlandse taal. Het was 
een heel mooi jaar van werken en contacten met collega’s. Ik had 
het gevoel dat we als een gezin waren, want allemaal zorgden we 
voor een ontspannen sfeer en altijd wilden we elkaar helpen. Een 
heel leuke ervaring.’

Begin dit jaar vond Branka werk, waardoor er helaas geen tijd 
overblijft voor haar vrijwilligerswerk. We missen Branka, haar 
vrolijkheid en optimisme en haar heerlijke zelfgebakken taart.  
En we wensen haar natuurlijk heel veel geluk en succes met haar 
nieuwe baan!

Uitgelicht: Branka
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