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Vakantie Vraagwijzer
De Barendrechtse Vraagwijzer is wegens vakantie gesloten:

-  tot en met 26 juli in de Buurtkamers ’t Trefpunt (Dr. Kuyperstraat 4) en 

Carnisselande (Vrijenburglaan 61, in CBS de Vrijenburg);

-  van 28 juli tot en met 15 augustus in het Dienstencentrum (Windsingel 166). 

De Vraagwijzer heeft de volgende reguliere openingstijden:

-  maandag 9.00-13.00 uur: Dienstencentrum;

-  maandag 13.30-15.00 uur: Buurtkamer ’t Trefpunt;

-  dinsdag 9.00-13.00 uur: Dienstencentrum;

-  donderdag 9.00-15.00 uur: Dienstencentrum;

-  donderdag 13.00-15.00 uur: Buurtkamer Carnisselande.

Vrijwilliger in beeld
Cees van den Heuvel
(Vrienden van de Dorpskerk)

Cees van den Heuvel (67) heeft zicht-

baar zin in de kerkveiling. Hij heeft ja-

ren achter de rug waarin zijn gezond-

heid steeds verder achteruitging. Een 

operatie nam vorig jaar zijn klachten 

weg. “Hier zit een nieuwe Cees”, zegt 

hij lachend. “Dat is de reden dat ik 

weer zin heb in allerlei dingen. Het 

hele sociale gebeuren trekt me weer.”

Dorpskerk in stand houden

Van den Heuvel trad dit voorjaar toe 

tot het bestuur van de Vrienden van 

de Dorpskerk. “Het is mega belangrijk 

om het gebouw in stand te houden. 

Daarom is het heel fijn dat je met een 

groep mensen iets kan doen voor het 

gebouw.”

Veiling 22 november

Vanaf september willen Cees van 

den Heuvel en de andere vrijwilli-

gers het publiek warm gaan maken 

voor de kerkveiling. Er komen data 

waarop men artikelen kan inleveren. 

Ook benadert hij het bedrijfsleven 

voor steun. 

Tegen elkaar opbieden

Maar eigenlijk kijkt Van den Heuvel 

nog het meeste uit naar de veiling 

zelf. Dan zit zijn voorbereidend werk 

erop en heeft hij alle tijd om zelf mee 

te doen. “Zo’n veiling is een spel. Het 

leukste is als mensen elkaar probe-

ren af te troeven en tegen elkaar op 

bieden voor iets onzinnigs.”

Wethouder Lennart van der Linden:

“Telefonische bereikbaarheid 
moet snel beter”
Wie de gemeente belt, moet re-

gelmatig lang wachten. Bellers 

worden ook niet altijd terugge-

beld, terwijl dat wel is toegezegd. 

Wethouder Lennart van der Lin-

den wil dit snel aanpakken. “Wij 

werken keihard aan oplossingen.”

Barendrecht, Albrandswaard en Rid-

derkerk zijn op 2 april een gezamenlijk 

callcenter gestart. Dit werkt zeker nog 

niet vlekkeloos, heeft Van der Linden 

kort na zijn benoeming vastgesteld. 

Vooral ‘s ochtends is soms sprake van 

te lange wachttijden. Onder andere 

door de dagelijkse spreekuren van 

Sociale Zaken en Wmo (9.00-12.00 

uur). Er bellen dan veel inwoners. Hun 

telefoontjes lopen via het callcenter. 

Dat levert veel drukte op, waardoor 

wachttijden kunnen oplopen.

Dat de bereikbaarheid minder is, wijt 

Van der Linden aan de grote veran-

deringen die de organisatie afgelopen 

maanden heeft doorgemaakt. “Begin 

dit jaar zijn de medewerkers van Baren-

drecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

opgegaan in één, veel grotere, BAR-or-

ganisatie. Er zijn nieuwe ICT systemen 

ingevoerd én medewerkers hebben 

niet langer een vaste werkplek.”

Oplossingen

“Lange wachttijden zijn vervelend 

voor inwoners”, erkent Van der Lin-

den. “Ik snap dat bij een nieuwe start 

kinderziektes horen. Maar deze mo-

gen niet te lang duren. Het is tijd voor 

oplossingen.” 

De gemeente is op dit moment bezig 

medewerkers van het callcenter ver-

der op te leiden en te trainen, zodat 

zij inwoners sneller en beter kunnen 

helpen. Ook is binnen de hele orga-

nisatie uitgebreid aandacht voor het 

begrip  ‘bereikbaarheid’.

“De problemen los je niet op door 

meer mensen in te zetten op het call-

center. Vooral het doorverbinden met 

de juiste medewerker moet soepeler.”, 

aldus de wethouder. De gemeente 

werkt dagelijks aan verbetering van de 

informatie waarmee dit doorverbin-

den efficiënter kan.

Van der Linden: “Ik reken erop dat 

door deze en andere acties onze be-

reikbaarheid op korte termijn flink ver-

betert. Dit houd ik komende tijd goed 

in de gaten.”

Piek- en daluren 

De telefonische wachttijd op piek-

momenten is nog te lang. Bijvoor-

beeld maandagmorgen en tijdens 

de dagelijkse spreekuren van Soci-

ale Zaken en Wmo (9.00 – 12.00 

uur). In de middag is de wachttijd 

over het algemeen korter. U wordt 

als beller dan sneller geholpen.

Wat kan er digitaal worden

geregeld met de gemeente?

U kunt de volgende zaken digitaal 

regelen:

-  Een afspraak maken

-  Een melding openbare ruimte 

doen

-  Een uittreksel aanvragen

-  Een verhuizing doorgeven

-  Een verloren of gevonden voor-

werp doorgeven

-  Een akte opvragen (geboorte, hu-

welijk, echtscheiding, overlijden)

-  Bezwaar maken

Kijk verder op www.barendrecht.nl 

onder Digitale Balie. Daar staat infor-

matie over wat u digitaal kunt rege-

len met de gemeente.

Cees van den Heuvel is één van de mensen die werkt aan de voorbereiding 

van de kerkveiling die op 22 november wordt gehouden. De opbrengst 

is bestemd voor de restauratie van de preekstoel van de Dorpskerk.

De wethouder bespreekt in het callcenter de bereikbaarheid. “Medewerkers 

werken hard aan verbetering. Zij willen inwoners graag goed helpen."

Lever uw taxus-snoeiafval in en steun kankerpatiënten!

Jonge takken van de taxushaag bevatten een belangrijke grondstof voor chemothera-
pieën (baccatine). Vergroot de hoop van kankerpatiënten en lever tot 31 augustus uw 
taxus-snoeiafval in bij het afvalaanbiedstation (Londen 15). 

Kijk voor meer informatie 
op www.barendrecht.nl.




