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BLIK OP Barendrecht
Nieuw college Barendrecht:

Portefeuilleverdeling en plannen

Het college gaat op basis van het coa-

litieakkoord een collegeprogramma op-

stellen. Ze wil daarbij graag vooraan in 

het proces en vanuit een open houding 

partners en inwoners betrekken. Hoe 

gaat het college hier concreet invulling 

aan geven?

Partners en inwoners betrekken

Nog voor de zomer wordt op locatie 

een aantal themasessies met part-

ners georganiseerd. Het college gaat 

daarbij open het gesprek aan, met het 

coalitieakkoord als leidraad. Daarnaast 

gaat het college graag het gesprek 

met u aan tijdens het ZomerFeest 

op 28 juni (zie agenda op pagina 7).

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling tussen de 

collegeleden is als volgt:

Burgemeester Jan van Belzen: 

Burgemeester Van Belzen heeft de vol-

gende onderwerpen in zijn portefeuille: 

algemeen bestuurlijke aangelegen-

heden, openbare orde en veiligheid, 

brandweerzaken, intergemeentelijke 

samenwerking, internationale betrek-

kingen, kabinetszaken, externe com-

municatie en toezicht & handhaving. 

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor 

het onderwerp huiselijk geweld, de ge-

meentekrant en persberichten.

Wethouder Dirk Vermaat (EVB): 

Wethouder Vermaat is verantwoordelijk 

voor economische zaken, ontwikkeling 

bedrijventerreinen, burgerparticipatie en 

maatschappelijke initiatieven, wijkregie, 

interne communicatie, beheer open-

bare ruimte, afval en reiniging, wonen 

en volksgezondheid. Hij is eerste loco-

burgemeester. De hem toegewezen 

projecten zijn Centrumontwikkeling, BT-

Oost, Nieuw-Reijerwaard, oude zwem-

badlocatie en Mainport/Greenport.

Wethouder Jeroen Gebben (VVD): 

Onderwijs en -huisvesting, volwasse-

neducatie, jeugd en jongeren, jeugdzorg, 

kinderopvang, verkeer en vervoer, vast-

goed en accommodaties, rioolbeheer, 

watermanagement en evenementen 

vallen onder de verantwoordelijkheid 

van wethouder Gebben. In zijn porte-

feuille zit ook het Centrum voor Jeugd 

en Gezin. Tevens beheert hij de projec-

ten LOC, jongerencentrum, programma 

samenwerking onderwijs en bedrijfsle-

ven en MFA Kruidentuin. Jeroen Geb-

ben is tweede loco-burgemeester.

Wethouder Ingeborg Monhemius (D66): 

De portefeuille van wethouder Monhe-

mius omvat de volgende zaken: duur-

zaamheid, milieu, recreatie en vrije tijd, 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

en welzijn, monumentenzorg en ruim-

telijke ontwikkeling. In haar portefeuille 

vallen ook de projecten Zuidpolder en 

Vrouwenpolder-Lagewei. Ingeborg Mon-

hemius is derde loco-burgemeester.

Wethouder Lennart van der Linden (EVB): 

Financiën, belastingen en subsidies zijn 

ondergebracht bij wethouder Van der 

Linden, evenals grondbedrijf en -exploi-

taties, nutsbedrijven, BAR-organisatie 

en dienstverlening, sociale zaken en 

sport. Specifieke onderwerpen in zijn 

portefeuille zijn digitale dienstverlening/

digitalisering, automatisering en burger-

zaken. Lennart van der Linden is vierde 

loco-burgemeester.

Een overzicht van de portefeuilles, 

projecten, specifieke onderwerpen, 

bestuurlijke functies en nevenfuncties 

vindt u ook op onze website www. 

barendrecht.nl > Bestuur & organisatie 

> College van B&W > Samenstelling 

college.

Het nieuwe college van Barendrecht, met daarin wethouders van EVB, VVD en D66, heeft in haar eer-

ste overleg de portefeuilleverdeling definitief vastgesteld. Tevens is vastgelegd wie de gemeen-

te vertegenwoordigt in welke bestuurlijke overleggen. Ook is besproken hoe het coalitieakkoord 

vertaald wordt naar een collegeprogramma waarin de doelen voor de komende vier jaar staan.

Sinds 7 jaar wordt de Doorkomst van de 

Roparun door Barendrecht feestelijk ge-

vierd. "Het is een feestje voor iedereen, 

zowel voor de deelnemende teams als 

voor de mensen die de sporters aan 

komen moedigen en bezoekers die ge-

woon voor de gezelligheid komen. Er is 

van alles te zien en te beleven", vertelt 

Gert Jan enthousiast. " 

Veel partijen betrokken bij

organisatie

Gert Jan: "In 2011 vroeg toenmalig or-

ganisator Mireille de Leeuw mijn vrouw 

Alice en mij mee te denken over de 

Doorkomst van 2012. Wij kregen de 

smaak te pakken! Het is geweldig om 

de teams een warm onthaal te geven 

voor deze prestatie Daar komt heel 

wat bij kijken: muziek, de aankleding, 

promotie. Er zijn veel partijen bij be-

trokken, zoals de brandweer, politie, 

gemeente, evenementenverkeersrege-

laars, Greens-Parade, Schietvereniging, 

Buurtsportcoaches, ondernemers. Al 

die lijntjes moeten op 9 juni samenko-

men. Onze rots in de branding is Cor 

Dorst van Ohio Music en Doorkomst-

organisator van het eerste uur. En ook 

dit jaar zorgen de Roparunradio, Wood 

and Party Fellas, Atomic Energy Drink, 

PBA Van Dommelen en Ohio Music 

voor een sprankelend programma."

Prachtig initiatief!

"Ik heb het altijd belangrijk gevon-

den iets als vrijwilliger te doen", geeft 

Gert Jan aan. "Vrijwilligerswerk kan 

een persoonlijke verrijking zijn, maar 

is anderzijds ook onmisbaar voor de 

samenleving”. Persoonlijk vind ik dat 

iedereen op deze manier iets voor de 

maatschappij zou moeten doen." Be-

halve coördinator van de vrijwilligers 

bij BVV Barendrecht koos Gert Jan 

dus ook voor vrijwilligerswerk voor de 

Doorkomst. "Doel van de Roparun is 

'Leven toevoegen aan de dagen waar 

vaak geen dagen meer kunnen worden 

toegevoegd aan het leven’. Dat is een 

prachtig initiatief dat een feestje in onze 

gemeente waard is!"

Meer informatie: pagina 3 en 11, 

www.roparunradio.nl, @Doorkomst-

Barendrecht, www.facebook.com/

DoorkomstRoparunBarendrecht.

 

Vrijwilliger in beeld

gert Jan ter Borg 
(doorkomst roparun)
Op maandag 9 juni belooft het weer een gezellig feestje te worden 

in onze gemeente. Op tweede pinksterdag komen 328 Roparunteams 

door Barendrecht op weg naar de finish in Rotterdam. Gert Jan ter 

Borg is een van de organisatoren van de Doorkomst.  "Dit evenement 

zet Barendrecht op een prachtige manier op de kaart!"

Het nieuwe college gaat nog voor de zomer gesprekken aan met partners en inwoners

tweede pinksterdag
Op tweede pinksterdag (maandag 9 juni) zijn het afvalaanbiedstation en het 

gemeentehuis gesloten. Het tuinafval wordt in verband met Pinksteren op 

dinsdag 10 juni opgehaald in de betreffende wijken. 

Omleiding in verband met roparun

Op 9 juni komen de teams van de Roparun, op weg naar de finish in 

Rotterdam, door Barendrecht. Het kruispunt ter hoogte van de Binnenlandse 

Baan, Schaatsbaan en Barendrechtseweg is deze dag van 6.00 tot 20.00 uur 

afgesloten. Door de afsluiting rondom het Achterom en ’t Vlak zijn de winkels 

op de Middenbaan en omgeving per auto beperkt bereikbaar. In verband 

met de beperkte parkeergelegenheid kunt u het beste op de fiets komen.

Nieuwe rubriek:
Vrijwilliger in beeld
      Doorkomst Roparun 

De routes vanuit Hamburg en Parijs komen samen in 
Barendrecht, op weg naar de finish in Rotterdam.

Komt u de deelnemers ook aanmoedigen? Bij de Baerne, 
het Binnenhof en het Doormanplein zijn allerlei festiviteiten. 

Maakt u leuke foto’s van de Doorkomst? Mail deze 
dan naar blikop@barendrecht.nl! Wie weet ziet u dan 
uw foto later terug in de gemeentekrant. 

9 juni 2014



gemeenteBarendrecht 3

jaargang 6 - nummer 36 - 5 juni 2014

 

Minimaal 1 keer per week rijden er 

inzamelwagens bij u in de straat. 

Vlaggetjes of andere versieringen die 

te laag over de openbare weg zijn 

gespannen, kunnen problemen op-

leveren. De inzamelwagens kunnen 

vlaggenlijnen ongewild kapot trekken 

of sommige straten zelfs niet inrijden. 

Om dit te voorkomen, roepen wij in-

woners op om vlaggetjes hoger dan 

4,25 meter hoogte te hangen. Zo 

is er voldoende doorrijhoogte voor 

onze voertuigen. Wij bedanken u 

voor uw begrip!

Straat versieren met oranje vlaggetjes?
Prima, maar wel hoger dan 4,25 meter

Aanmoedigen voor de laatste loodjes

doorkomst roparun 9 juni

Ook dit jaar heeft het organisatiecomi-

té, onder leiding van Gert-Jan en Alice 

ter Borg, Cor Dorst van Ohio Music en 

de mannen van Wood and Party Fel-

las, weer alles uit de kast getrokken 

om van de Doorkomst een groot feest 

te maken. 

Programma

De sporters komen op 9 juni Baren-

drecht binnen vanaf de Kilweg. Bij 

De Baerne/brandweerkazerne op de 

2e Barendrechtseweg staat het eerste 

podium. Hier verzorgt muziektheater 

school ToBe optredens. Ook is er een 

springkussen en staat er een kraam 

met koffie en thee. De brandweer is 

met materieel aanwezig om de spor-

ters een feestelijk onthaal te geven. 

Op het Binnenhof wordt u verwel-

komd met live muziek. Het plein is 

omgetoverd in een horecaplein met 

diverse kinderactiviteiten. Uiteraard is 

ook het Glazen Huis van Roparunra-

dio weer van de partij. Zij zenden het 

hele weekend live uit. U kunt meeluis-

teren via www.exxactfm.nl, op 106.4 

FM, kabel 105.9 FM en tv via UPC 

kanaal 67plus. Op de Binnenlandse 

Baan staan diverse marktkramen met 

leuke producten. De Harmonie speelt 

bij Heuvelsteyn en verderop richting 

Rotterdam komen de sporters op het 

Doormanplein ook langs een podium 

met livemuziek. 

Uitreiking Roparuncheque

Het lukt elk jaar weer om van de Door-

komst een geslaagd feest te maken. 

Niet voor niets werd Barendrecht in 

2013 door de deelnemende teams 

uitgeroepen tot de 1 na leukste door-

komstgemeente voor de route vanuit 

Hamburg (net als in 2012) en tot 

genomineerde voor de leukste Door-

komstgemeente op de Parijsroute. De 

gemeente ontving hiervoor cheques 

ter waarde van € 35.000,-. Op 9 juni 

worden om 14.00 uur de winnaars 

van deze gelden bekendgemaakt. Dat 

gebeurt op het hoofdpodium op het 

Binnenhof.

Omleiding

Om dit evenement in goede banen te 

leiden is het kruispunt ter hoogte van 

de Binnenlandse Baan, Schaatsbaan 

en Barendrechtseweg op maandag 9 

juni van 6.00 tot 20.00 uur afgesloten. 

Door de afsluiting rondom het Ach-

terom en ’t Vlak zijn de winkels op de 

Middenbaan en omgeving per auto 

beperkt bereikbaar. In verband met de 

beperkte parkeergelegenheid kunt u 

het beste op de fiets komen.

Meer informatie over de activiteiten 

vindt u op www.dedoorkomst.nl en 

www.roparunradio.nl. Op pagina 11 

vindt u de poster van de Doorkomst 

in Barendrecht met een overzicht van 

de artiesten en activiteiten.

Op maandag 9 juni (tweede pinksterdag) is er een groots evenement in Barendrecht: de Doorkomst. Die 

dag komen alle 328 Roparunteams weer door Barendrecht op weg naar de finish in Rotterdam. Onder die 

328 teams zijn er maar liefst 9 Barendrechtse teams, die met hun sportieve prestatie geld ophalen voor 

mensen met kanker. Uiteraard staat burgemeester Jan van Belzen weer klaar om alle sporters te begroeten.

Het WK voetbal barst bijna weer los. Op vrijdag 13 juni speelt Oranje de eerste wedstrijd in Brazilië 

tegen Spanje. De voorbereidingen zijn in volle gang. Woonkamers, maar ook straten worden versierd 

om het Nederlands (of een ander) elftal aan te moedigen. Geen enkel probleem, maar wilt u daarbij 

wel rekening houden met de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en vrachtwagens die uw onder-

grondse containers en afvalbakken komen legen?

De Doorkomst van de Roparun in Barendrecht is voor zowel de teams als de toeschouwers een feest

EVB-wethouder Dirk Vermaat, onlangs benoemd, wil zo gauw moge-

lijk alle Barendrechtse wijken in voor gesprekken met bewoners en 

hun organisaties. Carnisselande kan wat hem betreft rekenen op extra 

aandacht.

Even voorstellen… 
wethouder Dirk Vermaat

Vermaat in de buurt

“EVB heeft een klinkende verkiezings-

winst behaald. Die is omgezet in 2 

wethoudersposten. Zelf draai ik al 25 

jaar mee in de dorpspolitiek. Lennart 

van der Linden gaat de gemeentefi-

nanciën beheren namens EVB. Een 

jonge, talentvolle wethouder. Het kar-

wei gaat beginnen. We zijn er nu écht 

voor Barendrecht”, zegt Vermaat.

Tot Vermaats werkterrein behoren on-

der andere de wijken en contacten 

met bewoners. Het nieuwe college 

wil de inbreng en betrokkenheid van 

burgers vergroten. Plannen daarvoor 

moeten nog worden uitgewerkt. Ver-

maat wil meer duidelijkheid brengen 

in de vele vormen van overleg die er 

nu op papier zijn. De burgers zijn hier-

van nog onvoldoende op de hoogte. 

Mede daarom is hun actieve betrok-

kenheid niet optimaal.

“Het is uiteraard zaak dat we bewo-

ners enthousiast krijgen om mee te 

denken over wat speelt in hun eigen 

buurt en wijk. Er wordt weleens be-

weerd dat zij hiervoor geen belang-

stelling hebben. Dat weiger ik te gelo-

ven. Om te beginnen ga ik maar eens 

bij hen langs om te horen waarom zij 

er dan geen interesse in zouden heb-

ben. We doen dat ook vanuit EVB, 

zoals beloofd. Mijn partij en de raads-

fractie zitten er bovenop dat hier werk 

van wordt gemaakt.”

De wethouder streeft ernaar dat ko-

mende raadsperiode iedere wijk een 

bewonersorganisatie krijgt. Hij wil zo-

veel mogelijk rechtstreeks betrokken 

zijn bij het overleg. “Ik hoop een paar 

keer per jaar te kunnen aanschuiven 

om van de mensen zelf te horen wat 

er speelt in hun buurt. We beginnen 

in Carnisselande. Het is een betrek-

kelijk nieuw deel van Barendrecht. De 

mensen wonen er nog niet zo lang. 

Tijdens de verkiezingscampagne ver-

telden bewoners van deze wijken me 

dat zij het gevoel hebben er maar een 

beetje bij te hangen. Dat is wat mij 

betreft zeker niet het geval.”

De problemen van de nieuwbouwwijk 

mogen volgens Vermaat niet worden 

onderschat. “Ik liep onlangs door win-

kelcentrum Carnisse Veste. Wat een 

leegstand! De crisis ten voeten uit. We 

moeten snel kijken wat we hieraan 

vanuit de gemeente kunnen doen.” 

Soortgelijke problemen spelen in het 

Centrum. Vermaat heeft een extra 

betrokkenheid bij de nieuwbouwplan-

nen in dit deel van Barendrecht. Ook 

is hij wethouder van economische 

zaken. “We gaan samen met de win-

keliers en bewoners een realistisch 

plan maken voor een centrum waar 

het goed winkelen en ondernemen 

is. Zonder leegstand en met behoud 

van het dorpse karakter. Geen grijze 

nieuwbouw.”
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Even geen grip op uw leven?

U staat er niet alleen voor!

5

Het Wijkteam ondersteunt mensen 

dichtbij huis, waarbij de eigen kracht 

vooropstaat. Het team is er voor men-

sen die zelf even geen grip meer heb-

ben op een deel van hun leven, om 

wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld 

wanneer iemand gezondheidsklach-

ten krijgt, of wanneer iemand een-

zaam is en het lastig vindt een dag-

ritme te vinden. In het Wijkteam zitten 

medewerkers van diverse organisaties 

die samenwerken om het probleem 

op te lossen. Zo kan degene die hulp 

krijgt weer zelf de controle over zijn of 

haar leven overnemen.

Mantelzorgers en vrijwilligers

In het Wijkteam zitten onder meer 

een wijkverpleegkundige van Lau-

rens, een buurtsportcoach, iemand 

van welzijnsorganisatie KijkopWelzijn 

en medewerkers van zorgorganisaties 

Humanitas en Pameijer. Het team 

wordt ondersteund door de gemeen-

te Barendrecht en vrijwilligers.

Contact

U kunt het Wijkteam benaderen wan-

neer u zelf wel een steuntje in de rug 

kunt gebruiken. U mag ook contact 

opnemen als u zich zorgen maakt 

over bijvoorbeeld uw buurvrouw, die 

na het overlijden van haar man de 

deur niet meer uitkomt. U kunt het 

Wijkteam bereiken door te bellen naar 

(0180) 691 809 of te mailen naar 

info@wijkteambarendrecht.nl.

Wist u dat…

… de nederlandse Veteranen-

dag een eerbetoon is aan de 

ongeveer 130.000 nederland-

se militaire veteranen?

Deze groep bestaat uit onge-

veer 100.000 ex-militairen en 

30.000 nog actief dienende mili-

tairen. Veteranen zijn zeer divers 

van achtergrond en leeftijd. De 

oudste waren ingezet tijdens 

de Tweede Wereldoorlog, de 

jongste zijn net teruggekeerd 

van hun missie in Afghanistan. 

Tussen deze twee uitersten in 

de tijd, zitten tal van grotere en 

kleinere missies. Volgens tradi-

tie wordt de Nederlandse Vete-

ranendag gevierd op de laatste 

zaterdag in juni. Dit jaar vindt het 

evenement plaats op 28 juni. Op 

het Malieveld is het heel de dag 

feest. 

Ook in Barendrecht wonen veel 

Veteranen. Voor hen organiseert 

de gemeente op vrijdag 20 juni 

voor de negende keer de Ba-

rendrechtse Veteranendag in 

het gemeentehuis. Op deze dag 

kunnen veteranen elkaar ont-

moeten, herinneringen ophalen 

en ervaringen delen.

In het Wijkteam werken medewerkers van diverse organisaties samen om het 

probleem op te lossen

minder hondenpoepbakken

gemeentelijke onder-
scheidingen voor wethouders 
nootenboom en ter Borg

U kunt de ondergrondse containers 

of gewone afvalbakken ook gebruiken 

voor het opruimen van hondenpoep. 

Gebruik daarbij wel een zakje. 

Hondenuitlaatplaatsen

Op de uitlaatplaatsen mogen hon-

den aangelijnd hun behoefte doen. 

De grenzen van de hondenuitlaat-

plaats worden met groene bordjes/

markeringspaaltjes aangegeven. De 

gemeente reinigt deze plekken ge-

middeld 1 keer per week met een 

speciaal voor dit doel ontwikkelde 

machine.

Losloopgebieden

In de losloopgebieden mogen hon-

den vrij rondlopen. De grenzen van 

de losloopgebieden worden met gele 

bordjes/markeringspaaltjes aange-

geven. Voor zowel de eigenaar van 

de hond als voor de gemeente geldt 

hier geen opruimplicht. Het gras in 

de meeste losloopgebieden wordt 2 

tot 5 keer per jaar gemaaid. Er zijn 

ook enkele losloopgebieden (in park 

Nieuweland, op de stationsoverkap-

ping en bij sportpark Smitshoek) waar 

de maaimachine frequenter langs 

komt.

Meer weten over het hondenbeleid? 

Kijk op onze website www.baren-

drecht.nl > Over Barendrecht > Land-

schap & Natuur > Honden.

Nootenboom en Ter Borg kregen de 

gemeentelijke onderscheiding opge-

speld, omdat zij zich gedurende een 

lange periode op bijzondere wijze 

hebben ingezet voor het lokale be-

stuur. 

Nootenboom: 

enorme dossierkennis

Bas Nootenboom maakte van 1994 

tot en met 1998 en van 2002 tot en 

met 2006 namens het CDA deel uit 

van de Barendrechtse gemeenteraad, 

waarna hij wethouder werd. Hij had 

enorme kennis van zijn dossiers, waar-

onder de Centrumontwikkeling en de 

Zuidpolder. Door zijn regionale be-

wustzijn en deelname aan allerlei  re-

gionale instituten en organisaties zijn 

er voor de Zuidpolder extra financiële 

kansen gecreëerd en benut. Hiermee 

is de aanleg van de Zuidpolder veilig 

gesteld. Als wethouder Duurzaamheid 

heeft hij een grote impuls gegeven 

aan een duurzaam Barendrecht. Een 

belangrijk moment was de oprichting 

van de Duurzaamheidskring in 2011. 

Als wethouder Financiën heeft hij Ba-

rendrecht financieel gezond achterge-

laten.

Ter Borg: 

hart voor sport en cultuur 

Stephanie ter Borg maakte van 2002 

tot en met 2010 namens de VVD deel 

uit van de Barendrechtse gemeente-

raad. In de periode 2010-2014 was 

zij wethouder in Barendrecht. Ter Borg 

heeft zich de afgelopen 4 jaar bezig-

gehouden met dossiers als sport, cul-

tuur en wonen en het project Jonge-

rencentrum. Er moest flink bezuinigd 

worden op gebied van sport en cul-

tuur. Ter Borg heeft zich op een toe-

komstgerichte manier sterk gemaakt 

voor meer samenwerking tussen 

verenigingen op deze vlakken. Mede 

dankzij haar heldere visie zijn mooie 

resultaten geboekt, zoals de Spor-

tagenda en de samenwerking met 

Feyenoord in het kader van het pro-

ject ‘Scoren in de wijk’. Ook zijn onder 

haar leiding alle bestemmingsplannen 

succesvol geactualiseerd. 

Versendaal: 

grote sociale betrokkenheid

Cees Versendaal maakte van 1995 tot 

en met 2010 namens de CU/SGP deel 

uit van de Barendrechtse gemeente-

raad. In de periode 2010-2014 was 

hij wethouder in Barendrecht. Versen-

daal is sociaal erg betrokken en maak-

te zich hard voor kwetsbare burgers. 

Zo heeft hij een rol gespeeld in het 

vinden van een nieuwe locatie voor 

de Voedselbank en het organiseren 

van de dit voorjaar gehouden Armoe-

deconferentie. Vanuit de portefeuilles 

economische en sociale zaken wist hij 

uitstekend verbindingen te leggen. Hij 

werkte de afgelopen jaren hard aan 

de voorbereidingen van de gemeen-

te op de extra taken die wij er vanaf 

2015 bij krijgen op het gebied van de 

AWBZ en de Participatiewet. Tevens 

zijn onder zijn hoede belangrijke stap-

pen gezet in het verstevigen van de 

agro-logistieke sector, wat belangrijk is 

voor de werkgelegenheid in de regio.

Van de 142 hondenpoepbakken 

verdwijnen er ongeveer 30

De meeste mensen in Barendrecht kunnen zich prima redden in hun eigen huis, in hun vertrouwde buurt. 

Maar soms gebeurt er iets in iemands leven waardoor dat even wat lastiger wordt. Door gezondheidspro-

blemen bijvoorbeeld, of omdat de partner wegvalt en iemand eenzaam wordt. Is dat herkenbaar voor u? 

Dan is er goed nieuws. Sinds kort is er een Wijkteam dat u kan helpen om alles weer op orde te krijgen.

Wanneer u in de bebouwde kom uw hond uitlaat, bent u verplicht de 

hondenpoep op te ruimen. Dat hoeft niet op de hondenuitlaatplaat-

sen en losloopgebieden. Op de looproutes vindt u een aantal hon-

denpoepbakken waarin u de hondenpoep kunt weggooien. Er waren 

142 hondenpoepbakken, maar daarvan verdwijnen er ongeveer 30. De 

betreffende bakken staan dicht in de buurt van een ondergrondse af-

valcontainer of er staat een ‘gewone’ afvalbak in de directe omgeving. 

Hierdoor worden sommige hondenpoepbakken overbodig.

Tijdens een raadsvergadering op 27 mei bedankte burgemeester Van 

Belzen de wethouders Bas Nootenboom (CDA), Cees Versendaal (CU/

SGP), Stephanie ter Borg (VVD) en Jeroen Gebben(VVD) voor de in-

spanningen en prettige samenwerking in het college van 2010 tot 

2014. Nootenboom en Ter Borg ontvingen een Barendrechtse Waar-

deringsspeld uit handen van de burgemeester.  Gebben is opnieuw 

wethouder in het nieuwe college en Versendaal blijft zich als gemeen-

teraadslid inzetten voor het lokale bestuur.
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Nieuwsgierig? In de hal van het ge-

meentehuis staat een monitor waarop 

u precies kunt zien hoe hoog de ener-

gieopbrengst van de zonnepanelen is. 

Wilt u zelf ook graag zonne-energie op-

wekken? Dat kan!

Zelf zonne-energie opwekken

Door zonne-energie op te wekken helpt 

u het milieu en klimaat te beschermen. 

Bij het opwekken van elektriciteit met 

een zonnepaneel komen namelijk geen 

milieuvervuilende stoffen of broeikas-

gassen vrij. Wist u dat een huishouden 

in Nederland gemiddeld zorgt voor 

een uitstoot van zo’n 9.000 kilo CO2 

per jaar (wonen en vervoer). Dat staat 

gelijk aan het kappen van 400 bomen 

die een jaar lang in de tropen groeien. 

Door zonnepanelen te plaatsen, dringt 

u die uitstoot flink terug.

Zonne-energie op uw dak?

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen 

door middel van het opwekken van 

schone energie? Kijk voor meer infor-

matie op www.zonatlas.nl/barendrecht. 

Hier kunt u zien of uw dak geschikt is 

voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Ook ondernemers, schoolbesturen 

en maatschappelijke organisaties kun-

nen hier terecht. Doordat u tevens ziet 

welke daken in uw buurt geschikt zijn, 

kunt u besluiten om bijvoorbeeld met 

uw buren het initiatief te nemen tot 

een gezamenlijke inkoopactie. Op deze 

website wordt u ook geïnformeerd over 

de duurzaamheidlening die u kunt af-

sluiten bij de gemeente Barendrecht 

om energiebesparingsmaatregelen aan 

uw woning te financieren.

Meer informatie

Samen meer schone energie opwek-

ken in onze gemeente? U kunt mee-

doen! Veel daken hebben potentie 

voor duurzame energieopwekking. 

De zonatlas brengt dit nauwkeurig in 

beeld. Kijk voor meer informatie op 

www.zonatlas.nl/barendrecht. U vindt 

hier ook informatie over de duurzaam-

heidlening.

nieuw in Barendrecht
Predicaat hofleverancier voor eekels

AGENDA
7 juni  Schapenscheerfeest en kofferbakverkoop en braderie  

Meer informatie en inschrijven kofferbakverkoop: www.dekleineduiker.
nl. Kraam huren? Mail naar communicatie@dekleineduiker.nl. Locatie: 
De Kleine Duiker (3e Barendrechtseweg 511). Toegang gratis.

9 juni  Doorkomst Roparun  
425 Roparunteams komen vanuit Parijs en Hamburg door Barendrecht 
op weg naar de finish in Rotterdam. Route: Kilweg, 2e Barendrechtse-
weg, Binnenhof, Doormanplein. Feestelijk programma met leuke acti-
viteiten (zie pagina 3 en 5 van deze krant).

28 juni  ZomerFeest  
Festiviteiten in de Oude Dorpskern (nadere informatie volgt later). Het 
college gaat tijdens het ZomerFeest met bewoners in gesprek over 
burgerparticipatie: hoe wilt u de komende 4 jaar betrokken worden bij 
gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan?

Een bedrijf kan het predicaat Hof-

leverancier aanvragen als het een 

zeer belangrijke plaats inneemt in 

de regio en daarnaast minimaal 100 

jaar bestaat. De bestuurders van het 

bedrijf moeten van onbesproken ge-

drag zijn, evenals de onderneming 

zelf. Ook moet de ontstaansgeschie-

denis van het bedrijf duidelijk zijn. 

Pompoplossingen op maat

Eekels is een leverancier in vloei-

stofgerelateerde totaaloplossingen. 

De historie van Eekels gaat terug tot 

1914, toen grondlegger A.F. Eekels 

in Weert zijn Technisch Bureau en 

Machinehandel A.F. Eekels oprichtte. 

Sindsdien verhuisde het bedrijf 2 

keer: eerst naar Amsterdam en later 

naar Barendrecht, waar het huidige 

hoofdkantoor nog steeds gevestigd 

is. Burgemeester Van Belzen is trots 

op het ondernemerstalent van Eek-

els: “Een honderdjarig bestaan is een 

bewijs van vakmanschap, visie, lef en 

innovatievermogen.” 

Economisch goed klimaat

Van Belzen: “We werken in Baren-

drecht hard aan een economisch 

goed klimaat voor onze onderne-

mers en dit is iets om heel trots op 

te zijn. Als bedrijf, als Barendrechtse 

ondernemers en als gemeente.” De 

geografische ligging van Barendrecht 

is goed, vlakbij Rotterdam, het ha-

vengebied en belangrijke rijkswegen. 

Barendrecht telt meerdere bedrijven-

terreinen met een totale oppervlakte 

van ongeveer 200 hectare. Er zijn 

ongeveer 2.200 kleine en grote be-

drijven actief, samen goed voor bijna 

22.000 arbeidsplaatsen. 

Predicaat Hofleverancier

aanvragen

Het predicaat kan worden aange-

vraagd via de burgemeester van de 

vestigingsplaats van een bedrijf. De 

burgemeester biedt de aanvraag, 

voorzien van zijn advies, aan de 

Commissaris van de Koning aan. 

Deze bericht uiteindelijk de aanvra-

ger over de beslissing van de Koning.

Eekels bestaat 100 jaar en neemt een zeer belangrijke plaats in de regio in

Sinds maart liggen er 96 zonnepanelen op het gemeentehuis

duurzaam Barendrecht
Zonnepanelen 
gemeentehuis: flinke 
reductie cO2-uitstoot
Sinds maart liggen er 96 zonnepanelen op het gemeentehuis. een klei-

ne week geleden stond de teller, die de energieopbrengst weergeeft, 

al op 5.500 KWh. ter vergelijking: dit komt overeen met reductie van 

4.900 kilo cO2: een gemiddeld jaarverbruik van ruim 1 huishouden of-

wel een besparing van 272 bomen. de zonnepanelen worden gebruikt 

voor de elektriciteitsvoorziening van het gemeentehuis.

Buurt Bestuurt organiseert op woensdag 11 juni 2014 tussen 13.30 
en 16.00 uur een zwerfvuilactie in de wijken Binnenland en Noord.

Dit doen wij met de kinderen (groepen 5 t/m 8) en ouders van c.b.s. de Hoeksteen, 
de S.K.B. en kinderen van andere scholen in de wijken Binnenland en Noord.

Waar?
Wij starten op het schoolplein van c.b.s. de Hoeksteen. Na de zwerfvuilactie maken wij er 
een verrassende middag van met pannenkoeken en een prijs voor het winnende team! 
Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie.

De actie wordt mede mogelijk gemaakt door: 
• Gemeente Barendrecht
• Patrimonium
• C.b.s. de Hoeksteen 

Helpt u mee de buurt op te ruimen? 
Meld u aan via bb.barendrecht.bn@gmail.com.Meld u aan via bb.barendrecht.bn@gmail.com.

Buurt Bestuurt organiseert op woensdag 11 juni 2014 tussen 13.30 
en 16.00 uur een zwerfvuilactie in de wijken Binnenland en Noord.

Dit doen wij met de kinderen (groepen 5 t/m 8) en ouders van c.b.s. de Hoeksteen, 
de S.K.B. en kinderen van andere scholen in de wijken Binnenland en Noord.

Waar?
Wij starten op het schoolplein van c.b.s. de Hoeksteen. Na de zwerfvuilactie maken wij er 
een verrassende middag van met pannenkoeken en een prijs voor het winnende team! 
Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie.

De actie wordt mede mogelijk gemaakt door: 
• Gemeente Barendrecht
• Patrimonium
• C.b.s. de Hoeksteen 

Helpt u mee de buurt op te ruimen? 
Meld u aan via bb.barendrecht.bn@gmail.com.Meld u aan via bb.barendrecht.bn@gmail.com.

Op donderdag 5 juni ontvangt het Barendrechtse bedrijf Eekels uit handen van de Commissaris van de 

Koning in Zuid-Holland, de heer drs. J. Smit de oorkonde die hoort bij het recht om het Koninklijk Wa-

pen te voeren met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Burgemeester Van Belzen: 

“Het is fantastisch dat een Barendrechts bedrijf deze eer te beurt valt.”  
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Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende 

omgevingsvergunningen te hebben verleend:

- Middeldijk 86 (B20140293), voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan 

(verz. 23-05-2014);

- Noldijk 195  (B20140113), voor het verbouwen van een loods tot woning 

met bedrijfsruimte (verz. 28-05-2014);

- Van 't Hoffstraat 21  (B20140306), voor het plaatsen van een reclame 

lichtbalk, zuil en drie vlaggenmasten (verz. 28-05-2014).

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze 

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Barendrecht Noordoost - herziening 
perifere detailhandel
Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de ge-

meenteraad op 27 mei 2014 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Baren-

drecht Noordoost - herziening perifere detailhandel’ heeft vastgesteld. Het 

vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op de bestaande tuincentra, 

bouwmarkten en grootschalige meubelbedrijven op de bedrijventerreinen 

Cornelisland en Reijerwaard in het noordoosten van de gemeente Baren-

drecht. Doel van het bestemmingsplan is de bovenstaande bedrijfsactiviteiten 

te voorzien van een nieuwe juridisch-planologische regeling.

Er zijn tegen het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingediend. De 

gemeenteraad heeft het bestemmingsplan derhalve ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien 

van 6 juni 2014  tot en met 17 juli 2014 bij het Servicecentrum (zie voor de 

openingstijden het colofon). Tevens is het bestemmingsplan met de bijbeho-

rende stukken digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op onze 

website www.barendrecht.nl > Actueel > Ter inzage > Ruimtelijke ordening.

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kunnen 

belanghebbenden beroep instellen tegen de vaststelling van het bestem-

mingsplan indien zij:

- tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt; 

- kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een 

zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan konden indienen;

- bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestem-

mingsplan zijn aangebracht.

U kunt uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit treedt in wer-

king daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn 

een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 

werking totdat op dat verzoek is beslist. Voor nadere informatie kunt u contact 

opnemen met dhr. J.P. van den Berg, telefoonnummer 14 0180.

Verleende aPV-vergunningen 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend 

voor:

- het organiseren van een rommelmarkt op locatie Meidoorn 2a op zaterdag 

13 september 2014 van 09.00 tot 14.00 uur (verleend: 26-05-2014);

- het organiseren van een ‘prokkelmiddag’ (ontmoeting tussen mensen met 

en zonder beperking) in de Irenestraat op zaterdag 7 juni 2014 van 13.00 

tot 17.00 uur (verleend: 27-05-2014);

De vergunningen zijn verleend door de afdeling Vergunningverlening op de 

datum die erbij vermeld staat.

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze 

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Publicaties

Vergaderingen 

Commissie voor de Bezwaarschriften 
Op woensdag 11 juni 2014 vergadert de Commissie voor de Bezwaarschrif-

ten in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 

19.45 uur. De eerste hoorzitting is openbaar, de overige zittingen zijn beslo-

ten. In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:

1. Behandeling van het bezwaarschrift van de heer C. Silvis tegen het besluit 

van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014 betreffende een 

afwijzing van het initiatief tot een referendum over het initiatiefvoorstel 

zondagsopenstelling en tegen de instelling van een proefperiode van 18 

maanden waarin op de door de Raad aangewezen zon- en feestdagen en 

zondagsopenstelling mogelijk gemaakt wordt voor ondernemers in Baren-

drecht die hierin geïnteresseerd zijn (behandeling om 20.00 uur).

2. Behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en 

wethouders van 8 en 29 april 2014 inzake een intrekking van de bijstand 

en een opgelegde boete op grond van de Wet Werk en Bijstand (behande-

ling om 20.20 uur).

3. Behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester 

en wethouders van 28 maart 2014 betreffende een afwijzing van een 

aanvraag voor de bekostiging van het leerlingenvervoer op grond van de 

Verordening leerlingenvervoer Barendrecht 2013 (behandeling om 20.40 

uur).

4. Behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en 

wethouders van 8 april 2014 betreffende een intrekking en terugvordering 

van een bijstandsuitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (behan-

deling om 21.00 uur).

5. Behandeling van het bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en 

wethouders van 27 maart 2014 betreffende een afwijzing van vervoers-

voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning ( behandeling 

om 21.20 uur) 

Let op: de volgorde van behandeling van de bezwaarschriften kan na publi-

catie gewijzigd zijn.

De secretaris van deze commissie is mevrouw mr. drs. E.H. Heun, telefoon-

nummer 140180. 

Ter inzage

De stukken van de openbare hoorzitting liggen ter inzage bij balie 12 in de hal 

van het gemeentehuis. Het Servicecentrum is geopend van maandag tot en 

met vrijdag van 9.00-15.00 uur en op afspraak op dinsdag en donderdag van 

15.00-17.00 uur en maandag en woensdag van 15.00-20.00 uur.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de vol-

gende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

- Noordersingel 24 b (B20140336), voor het plaatsen van een carport (12-

05-2014).

- Wesdijkleede 162 (B20140359), voor het plaatsen van balkonbeglazing 

(28-05-2014);

De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data 

die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag 

omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvra-

gen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. 

De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van 

bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aan-

vraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien 

van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel 

mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen 

desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. 

Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, 

telefoonnummer: 14 0180.

9

Bezwaar indienen 
Heeft u als belanghebbende bezwa-
ren tegen een verleende vergunning 
of een ander besluit? Dan kunt u bin-
nen zes weken nadat het besluit be-
kend is gemaakt hiertegen schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaar maken. In-
dien bekendmaking aan een belang-
hebbende eerder dan deze publicatie 
heeft plaatsgevonden (door verzen-
ding van het besluit), dan is dat het 
moment waarop de termijn van zes 
weken ingaat.
Het bezwaar kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 501, 2990 EA Baren-
drecht.
Een bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking. Als er sprake is van een 
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd 
een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij: de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u 
griffierecht betalen. Het is niet moge-
lijk om per e-mail een bezwaarschrift 
in te dienen. U kunt wel digitaal uw 
bezwaarschrift indienen via de website 
van de gemeente www.barendrecht.
nl > Actueel > Bekendmakingen >  
Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u 
DigiD nodig.

  

De Nederlandse taal heeft voor jou geen geheimen meer. Maar misschien 
nog wel voor je familieleden. En dan is het lastig meedoen in Nederland. 
Dus help hen de taal beter te spreken. Hoe? Kijk op hetbegintmettaal.nl

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

Werken aan de weg

Werkzaamheden 1e 
Barendrechtseweg 
In verband met de verbreding van de 

A15 vinden werkzaamheden plaats 

aan de 1e Barendrechtseweg.

Afsluiting fietspad:

- van 11 juni 21.00 uur tot 12 juni 

05.00 uur;

- van 16 tot en met 21 juni tussen 

21.00 uur en 05.00 uur.

Voor de hulpdiensten en busvervoer 

worden verkeersregelaars ingescha-

keld. Hierdoor is de doorgang voor 

hen gewaarborgd.

Kijk voor de actuele wegwerkzaam-

heden op www.barendrecht.nl > 

Actueel > Wegwerkzaamheden.



gemeenteBarendrecht 11

jaargang 6 - nummer 36 - 5 juni 2014

11

Vergaderingen

Commissie Ruimte 
Op dinsdag 10 juni vergadert de 

oriënterende commissie Ruimte in 

de raadzaal van het gemeentehuis. 

Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat 

de volgende punten:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Consultering raad inzake wijzi-

gingsplan herhuisvesting GKB en 

toepassen coördinatieregeling. 

Behandeltijd 45 minuten.

4. Bijpraten over dossier Windener-

gie. Behandeltijd 45 minuten.

5. Presentatie programmatische ver-

kenning Zuidpolder. Behandeltijd 

45 minuten.

6. Sluiting

De commissiegriffier is de heer C. de 

Kreek, telefoonnummer 14 0180.

Ter inzage

De stukken zijn digitaal te raadplegen 

op onze website www.barendrecht.nl 

> Bestuur & Organisatie > Gemeen-

teraad > Vergaderingen en stukken.

nieuws uit de raad
Adviezen van de commissies
Planning & Control en Samenleving
Op maandag 2 juni vergaderde de commissie Planning & Control en 

op dinsdag 3 juni vergaderde de commissie Samenleving. Deze com-

missies adviseren aan de gemeenteraad. De onderwerpen die deze 

keer aan de orde kwamen waren:

Commissie Planning & Control
Begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen 2015

BAR: Dit is een samenwerkingsverband tussen de ambtelijke organisa-

ties van de gemeenten Barendrecht Albrandswaard en Ridderkerk.  De 

commissie acht de concept begroting 2015 van de BAR-organisatie 2015 

geschikt voor behandeling in de raadsvergadering van 24 juni. Het onder-

werp zal als bespreekstuk geagendeerd worden.

SVHW: Dit is een samenwerkingsverband tussen gemeenten op het ge-

bied van belastinginning. De commissie acht de concept begroting 2015 

van de gemeenschappelijke regeling SVHW geschikt voor behandeling in 

de raadsvergadering van 24 juni. Het onderwerp zal als bespreekstuk ge-

agendeerd worden.

VRR: Dit is een samenwerkingsverband tussen gemeenten op het gebied 

van veiligheid. De commissie stemt in met het voorstel van het college om 

geen zienswijze op de Begroting 2015 en de eerste wijziging Begroting 

2014 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in te dienen.  

Het onderwerp kan als hamerstuk geagendeerd worden voor de raadsver-

gadering van 24 juni.

GGD: Dit is een samenwerkingsverband tussen gemeenten op het gebied 

van gezondheid. De commissie stemt in met het voorstel van het college 

om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2015 van de Gemeen-

schappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond. Het onderwerp kan als 

hamerstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 24 juni.

Commissie Samenleving
Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht OZHW

Volgens het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van OZHW 

zijn op 1 juli 2014 de heren J.K. van der Waals en R.J.M. van den Broek 

aftredend. Beiden hebben aangegeven voor herbenoeming in aanmerking 

te willen komen. 

De statuten van OZHW bepalen dat de benoeming van leden van de raad 

van toezicht gebeurt door de gemeenteraden van Nederlek, Ridderkerk, 

Barendrecht, Zwijndrecht en H.I. Ambacht. Met deze bevoegdheid wordt 

de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar voortgezet on-

derwijs tot uitdrukking gebracht. De commissie acht het voorstel besluitrijp.

Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering 

van 24 juni.

Bekendmakingen

Besluitenlijst algemeen bestuur
BAR-organisatie
Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie heeft in haar vergadering van 

27 mei 2014 besloten:

- Wethouder Van Ginkel-van Maren van de gemeente Albrandswaard en 

wethouder Dokter van de gemeente Ridderkerk te benoemen als DB-lid 

van de BAR-organisatie. 

- De vastgestelde financiële regeling BAR-organisatie te bekrachtigen en ter 

kennisneming aan de gemeenteraden toe te sturen. 

- De vastgestelde regeling gesprekscyclus met bijbehorende formulieren en 

instrumenten, alsmede het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit en 

HRM-mandaatregister te bekrachtigen. 

- De HRM (rechtspositie) regelingen en instrumenten BAR-organisatie vast te 

stellen. 

- De 1e tussenrapportage BAR-organisatie vast te stellen en ter kennisne-

ming aan de gemeenteraden toe te sturen. 

- De aanschaf piketauto t.b.v. OvD-Bz conform voorstel vast te stellen.

Colofon
Blik op Barendrecht is een uitgave 
van de gemeente Barendrecht.
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drecht. 
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uit de raad en ruimte voor
de raad: griffie gemeente 
Barendrecht
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advertentieverkoop: 
Mahony Media groep, 
Heerjansdam, (078) 6777879
Advertenties aanleveren maandag 
middag voor 16.00 uur via;
bianca@mahonymediagroep.nl
Opmaak en druk: 
BAR Uitgeverij BV, Barendrecht

Bezoekadressen
Gemeentehuis, Binnenhof 1, 
2991 AA Barendrecht
afvalaanbiedstation
Londen 15, 2993 LA Barendrecht
Postadres: Postbus 501,  
2990 EA Barendrecht
Tel:  14 0180 
 (Servicecentrum)
www.barendrecht.nl
gemeente@barendrecht.nl

Openingstijden
Servicecentrum
Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur
Op afspraak:
Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur 
Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur 
Het Servicecentrum is elke dag tot 
17.00 uur telefonisch bereikbaar: 
14 0180.

Afvalaanbiedstation
Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur
Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur

STAAT KLAAR VOOR DOORKOMST

OPTREDEN DIVERSE ARTIESTEN 
waaronder; Shirley / Jason, Martin Eden, Johnny Valentino, 
Andrew Dean, Tomy Scott (Rob Griekspoor), Kitty, DJ Jimmy Wild, 
Band Cabin 9, Dj Marco met band

9 JUNI 2014
2E PINKSTERDAG
GEMEENTEHUISPLEIN EN 
LOCATIE “DE BAERNE”  
09.30 UUR - 17.00 UUR

VOOR DE KIDS: DRAAIMOLEN - SPRINGKUSSENS

SUIKERSPIN VERKOOP EN ALTIJD PRIJSWAGEN
LOUNGE OP HET HORECAPLEIN

VOOR DE KIDS: DRAAIMOLEN - SPRINGKUSSENS
LOUNGE OP HET HORECAPLEIN
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Werkzaamheden spoorwegviaduct 
Barendrecht
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht 

heeft van A-Lanes A15 kennisgenomen van werkzaamheden die in de dag-, 

avond- en nachtperiode gaan plaatsvinden van vrijdagavond 6 juni tot en met 

maandagavond 9 juni 2014. De werkzaamheden betreffen het slopen van 

schampkanten ter plaatse van het spoorwegviaduct en vinden plaats aan de 

onderzijde van het viaduct van de A15 bij Barendrecht. Hierbij worden tussen 

09.00 en 13.00 uur op eerste en tweede pinksterdag geen hydraulische sloop-

hamers en pneumatische sloopgereedschap ingezet.

De kennisgeving door A-Lanes A15 betreft werkzaamheden ten behoeve van 

de herstructurering van de rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein 

(MaVa). Voor deze werkzaamheden volstaat een kennisgeving op basis van het 

convenant dat gesloten is tussen de gemeente Barendrecht en A-Lanes A15.

A-Lanes A15 werkt vanwege de beperkte werkruimte en complexe fasering vanaf 

de A15 en het spoor. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in genoemd 

(lang) weekend, omdat het treinverkeer deels moet worden stilgelegd. Alle 

maatregelen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen. 

Rijkswaterstaat verbreedt de rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein 

(MaVa) om de files terug te dringen. A-lanes A15 voert de werkzaamheden uit. 

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door 

de projectleider MaVa van de gemeente Barendrecht, telefoonnummer 14 0180.

collecte

- Voor de periode 2 tot en met 7 juni 2014 is een collectevergunning verleend 

aan st. Nationaal Epilepsie Fonds.

- Voor de periode 16 tot en met 21 juni is een collectevergunning verleend 

aan Ver. Nederlandse Rode Kruis.

- Voor de periode 23 tot en met 28 juni is een collectevergunning verleend 

aan Ver. ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie).

In deze periode hebben deze organisaties het alleenrecht te collecteren. Iedere 

collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.


