
Participatietraject Amstelwijck 

Bij aanvang van het project is gestart met een participatietraject om de omwonenden van project 

Amstelwijck mee te nemen in het proces en ze, waar mogelijk, de gelegenheid aan te bieden om 

input te geven aan de plannen van de gemeente en later de projectontwikkelaars. 

Hiervoor voor zijn diverse middelen ingezet: 

1) Informatieavonden 

Het projectteam heeft en zal na elke belangrijke mijlpaal in het project de omwonenden inlichten 

over deze mijlpaal en de gevolgen/consequenties. De omwonenden krijgen hierbij de 

gelegenheid om te reageren, vragen te stellen en suggesties te doen. De suggesties worden, 

indien mogelijk, meegenomen in het verdere proces. Indien nodig worden er ook gesprekken 

ingepland om uitleg te geven waarom suggesties wel/niet worden meegenomen.  

2) Overleg met bewonerscommissie Dordtse Hout 

(vertegenwoordigen groot deel van DH-bewoners). Tijdens maandelijkse overleggen tussen de 

commissie, de projectmanager en de omgevingsmanager wordt de commissie meegenomen in 

het proces en kunnen ze input leveren op de plannen. 

3) Individuele overleggen met diverse bewoners in het gebied waarvoor het project definitieve  

gevolgen heeft (bvb. verhuizing) 

4) Overleggen met diverse(sport)verenigingen waarvoor het project definitieve gevolgen heeft 

(verhuizing/verplaatsing)  

 

De input van punten 1 en 2 zijn geïnventariseerd  en geanalyseerd, zie onderstaande diagram .  

 

 

 



 

 

Vooralsnog blijken er 3 grote 'zorgpunten' te zijn: 

1) Openbaar houden van 1 van de oevers en de invulling hiervan 
Wordt meegenomen in de ontwerpsessies van het stedenbouwkundige team: er wordt gezocht naar 
een passende oplossing. 
2) Ontsluiting Dordtse Hout en 3) Ontsluiting algemeen 
Punten 2 en 3 kunnen niet los van elkaar worden gezien. Er is daarom een overlegstructuur opgezet 
tussen de verkeerskundige van het project en een delegatie van de omwonenden van het project. 
Tijdens deze overleggen wordt gezocht naar passende oplossingen voor de ontsluiting van het 
plangebied en omgeving.  
 
Met de bewoners en (sport)verenigingen waarvoor het project definitieve gevolgen heeft worden 
aparte, individuele,  afspraken gemaakt. 
 
 
 
Denise Londt 
Omgevingsmanager Amstelwijck 
31 juli 2019 
  

 

 

  



 


