
 

 

Uitnodiging bijeenkomst  

Reeland Vitaal 
 

 

 

Hoe vitaal is het Reeland? Is uw wijk actief, gezond en krachtig? Kan het 

Reeland tegen een stootje? Hoe zal dat de komende jaren zijn? De gemeente 

Dordrecht wil daar graag met u over in gesprek.  

Het Reeland is een wijk waar mensen over het algemeen met plezier wonen, 

met goede voorzieningen en veel groen. Samen met u, willen we dat graag zo 

houden. Denkt u mee? 

                                      
Welkom 

U bent welkom op  

Woensdag 4 maart 2015  

van 19.00-21.00 uur.  

 

Waar 

Werkplaats Oost, Madoerastraat 2 in Dordrecht.  

 

Straatkubus  

We starten om 19.00 uur met een presentatie van Jacqueline Gommans, projectleider bij 

de gemeente Dordrecht. U krijgt dan eerst informatie over uw wijk. Met behulp van de 

‘Straatkubus’ hebben we gekeken naar diverse gegevens over de wijk en een scan 

gemaakt van de vitaliteit.  
Wonen er veel kinderen en jongeren of juist meer ouderen, en wat betekent dat voor 

bijvoorbeeld de voorzieningen? Hoe is de koopkracht in de wijk en wat is de verdeling 

tussen huur- en koopwoningen? Hoe zit het dan met de hypotheken, het onderhoud van 

die woningen? Hoeveel auto’s bezitten de bewoners van het Reeland? Deze en andere 

zaken kunnen allemaal iets zeggen over de vitaliteit van een wijk. Graag horen we uw 

reactie op de presentatie.  

 

Samen Reeland vitaal houden 

Om een goed beeld te krijgen van de vitaliteit van het Reeland, hebben we namelijk 

meer nodig dan feiten en cijfers alleen. Graag horen we hoe u over de wijk denkt.  

Herkent u zich in de zaken uit de presentatie, de ‘vitaliteitsscan’ van uw wijk? Waar 

moeten we rekening mee houden, als we het Reeland vitaal willen houden?  

Uw reacties en ideeën zijn van harte welkom.  

 

Aanmelden 

Wilt u meedenken en meepraten? Heel graag! U kunt zich aanmelden bij Xandra 

Doornbos,  via email xm.doornbos@dordrecht.nl  

 

Vitale wijken 

Dordrecht maakt zich sterk voor vitale wijken. Voor alle wijken wordt een vitaliteitsscan 

gemaakt. Natuurlijk blijft het daar niet bij. Als blijkt dat er ergens knelpunten zijn, zullen 

we samen met bewoners kijken, hoe we ervoor kunnen zorgen dat de buurt vitaal blijft of 

vitaler wordt. 

Op de wijkwebsite van Reeland, www.wijkendordrecht.nl/Reeland, kunt u meer nieuws 

en informatie vinden over uw wijk. Daar vindt u ook een onderdeel over deze aanpak, 

direct te vinden via www.dordrecht.nl/Reelandvitaal. 


