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Echt voor Barendrecht 
blikt terug op 2018

Een jaar met een gouden randje

Voor	u	ligt	een	krant	van	dé	lokale	politieke	partij	van	

Barendrecht.	In	deze	krant	blikken	wij	terug	op	2018	

en	verantwoorden	wij	onze	inzet	in	de	gemeenteraad	

van	ons	dorp.	Zo	leest	u	in	deze	krant	hoe	wij	tot	

dit	moment	handen	en	voeten	hebben	gegeven	aan	

ons	verkiezingsprogramma,	zoals	weergegeven	

in	ons	tienpuntenplan.	Ook	leest	u	over	op	welke	

overige	gebieden	wij	ons	de	afgelopen	maanden	voor	

Barendrecht	hebben	ingezet.	En	we	blikken	al	een	klein	

beetje	vooruit	op	het	nieuwe	jaar,	waar	u	ons	overigens	

ook	weer	geregeld	kunt	ontmoeten,	zo	zijn	wij	alweer	

begonnen	aan	onze	wijkbezoeken.	Grote	kans	dat	

wij	binnenkort	ook	bij	u	aanbellen.	Veel	leesplezier	

gewenst!

Dit	jaar	was	het	vijf	jaar	geleden	dat	
Echt	voor	Barendrecht	werd	opgericht.	
De	oprichting	in	2013	van	een	nieuwe	
Barendrechtse	politieke	partij	ging	zeker	
niet	over	één	nacht	ijs,	maar	was	een	
reactie	op	het	handelen	van	de	gevestigde	
politieke	partijen.	De	besluitvorming	in	
onze	gemeente	werd	in	die	tijd	gesmoord	
door	een	verstikkende	bureaucratische	
vergadercultuur	en	een	ons-kent-ons	
van	politici	die	waren	losgezongen	van	
onze	samenleving.	Zo	werd	er	jarenlang	
gesproken	over	een	nieuw	centrumplan,	
de	bibliotheek	in	het	hart	van	ons	dorp	
werd	gesloten	en	er	werd	een	loopje	
genomen	met	onze	ouderen.	Tijdens	de	
gemeenteraadsverkiezingen	van	2014	
werd	Echt	voor	Barendrecht	vanuit	het	
niets	de	grootste	partij	en	kwamen	wij	
zelfs	in	het	college	van	B&W.		
In	het	college	hebben	wij	vier	jaar	lang	
met	wisselende	steun	van	de	gevestigde	
politieke	partijen	hard	gewerkt,	om	niet	
te	zeggen	puingeruimd,	om	al	wat	in	de	
afgelopen	jaren	onder	een	lodderige	
bestuurscultuur	was	verloren,	weggeroest	
en	lamgeslagen	nieuw	leven	in	te	blazen.	

En	met	resultaat:	de	bibliotheek	kwam	
terug,	de	schop	voor	een	herzien	centrum	
ging	de	grond	in	en	er	kwam	gratis	
openbaar	vervoer	voor	ouderen.	

Het	was	dan	ook	een	groot	cadeau,	van	u,	
onze	kiezers,	dat	u	tijdens	de	afgelopen	
gemeenteraadsverkiezingen,	als	
waardering	opnieuw	uw	stem	aan	onze	
partij	gaf	en	ook	dat	zoveel	meer	inwoners	
dit	ook	deden.	Echt	voor	Barendrecht	won	
maar	liefst	vijf	zetels	en	onze	partij	zit	nu	
met	veertien	zetels	in	de	gemeenteraad.	
Ons	vijfjarig	jubileum	heeft	door	uw	steun	
een	gouden	randje	gekregen.	Waarvoor	
onze	hartelijke	dank!

Hoewel	een	verkiezingsuitslag	toch	een	
duidelijk	signaal	zou	moeten	zijn	voor	
volksvertegenwoordigers,	bleek	dat	
voor	veel	vertegenwoordigers	van	de	
gevestigde	partijen	in	Barendrecht	niet	zo	
te	zijn.	Al	snel	werd	Echt	voor	Barendrecht	
na	de	gemeenteraadsverkiezingen	
buitengesloten,	de	gevestigde	partijen	
bleken	ineens	allemaal	argumenten	te	
hebben	waarom	zij	niet	met	ons	wilden	

besturen.	Argumenten	die	voor	ons	net	
zo	nieuw	waren	als	voor	u.	De	zes	andere	
partijen,	waarvan	er	overigens	maar	één	
een	enkele	zetel	won,	vormen	nu	samen	
een	college	met	twee	extra	wethouders.	
Dit	gegeven	alleen	al	kost	ons	dorp	al	
meer	dan	een	miljoen	extra.	Een	miljoen	
dat	de	inwoners	van	Barendrecht	toekomt.	

Echt	voor	Barendrecht	gaat,	als	enige	
oppositiepartij,	ook	het	komende	jaar	
voor	u	in	de	gemeenteraad	aan	de	slag	

om	te	knokken	tegen	die	vorm	van	oude	
politiek	waartegen	Echt	voor	Barendrecht	
is	opgericht.	Wij	zijn	in	ons	politiek	
handelen	niet	links	en	wij	zijn	niet	rechts,	
maar	wij	zijn	echt	voor	Barendrecht.	U	als	
inwoner	staat	voor	ons	centraal.	Help	ons	
de	komende	periode	bij	onze	strijd!	Geef	
ons	tips,	advies	of	commentaar	of	nog	
beter	word	lid	van	Echt	voor	Barendrecht!	
Samen	werken	wij	dan	toe	naar	een	nieuw	
jubileum	in	2022	met	en	daar	vertrouwen	
wij	op,	wederom	een	randje	van	goud.	

echtvoorbarendrecht.nl jaar



10 PUNTEN PLAN
1.   Barendrecht 

zelfstandig
In heel Nederland, ook dichtbij, zijn 
herindelingen en opschalingen van 
gemeenten aan de orde van de dag. 
Zie onlangs in de Hoeksche Waard, 
zelfs als inwoners overwegend 
tegen zijn. Echt voor Barendrecht 
strijdt voor het behoud van een 
zelfstandig Barendrecht, waarbij 
volksvertegenwoordigers dichtbij en 
benaderbaar zijn.

2.  Echt voor Veiligheid
Barendrecht heeft sinds de 
verkiezingen welgeteld één extra 
wijkagent gekregen. Daarmee zijn 
we nog niet tevreden. Als we vanuit 
de politie niet meer capaciteit 
krijgen, dan moet tenminste 
de gemeentelijke handhaving, 
communicatie en samenwerking 
beter. We hebben daarom tijdens 
de begrotingsbehandeling op 13 
november voorgesteld om daar € 
250.000 euro extra voor uit te trekken. 

3.  Borgstede
In 2017 heeft Echt voor Barendrecht 
het voortouw genomen om 
Borgstede, het oude ‘bejaardenhuis’ 
in Barendrecht Centrum, grondig te 
vernieuwen. Het gebouw dateert uit 
de jaren 60, het huurcontract loopt 
in 2020 af, dus willen we het grondig 
aanpakken. Zodat het weer een 
ouderenvoorziening wordt om trots op 
te zijn. Onze inzet heeft geleid tot actie: 
Woonzorg Nederland, de eigenaar van 
het gebouw en zorgverlener Laurens 
zijn momenteel nadrukkelijk aan het 
oriënteren op nieuwbouw in 2020/2021. 

4.  Buitenruimte
In de meerjarenbegroting is inmiddels 
€ 300.000 per jaar vrijgemaakt voor 
extra onderhoud aan de buitenruimte. 
Ook wordt strakker gecontroleerd op 
de kwaliteit van geleverd onderhoud 
door groen aannemers. Daar zijn 
we positief over. De kwaliteit van de 
buitenruimte verder verbeteren, is 
vooral een kwestie van meer geld 
beschikbaar stellen. Daartoe hebben 
wij tijdens de begrotingsbehandeling 
op 13 november een voorstel gedaan.  

5.   Het gratis OV voor 
ouderen blijft

Echt voor Barendrecht heeft na de 
verkiezingen in 2014, gratis OV voor 
AOW-gerechtigden ingevoerd in 
Barendrecht. Dat ging niet zonder 
slag of stoot. Zo waren het CDA en de 
SGP/CU hier bijvoorbeeld fel op tegen. 
Maar het blijkt een succes en ook 
andere partijen lijken er inmiddels van 
overtuigd om dit de komende jaren te 
behouden. 

6.  Het buitenzwembad
In campagnetijd staken enkele andere 
politieke partijen hier de draak mee. 
Maar inmiddels schuiven er een aantal 
op naar ons standpunt. Logisch: de 
investering valt mee en is terug te 
verdienen met extra inkomsten. Zeker 
als we zomers blijven houden, zoals 
die van afgelopen jaar. Wij blijven 
voorstellen indienen om dit komend 
jaar te realiseren, helaas houden CDA, 
SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en 
D66 dit tot nu toe collectief tegen.  

7.   Meer woningen voor 
jongeren

Ondanks dat vrijwel alle politieke 
partijen in hun verkiezingscampagne 
de mond vol hadden over woningen 
voor jongeren, is in het coalitieakkoord 
van CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, 
GroenLinks en D66 helemaal niets 
opgenomen over jongerenhuisvesting. 
Dat is teleurstellend. Echt voor 
Barendrecht zal op dit punt stevig 
oppositie voeren en plannen lanceren 
voor een aantal kansrijke locaties. 
Wij vinden dat coalitiepartijen het niet 
kunnen maken om jongerenhuisvesting 
na de verkiezingen zo opzichtig terzijde 
te schuiven.

8.   Echt voor 
 Bibliotheken
De bibliotheek in Carnisselande heeft 
inmiddels een plan gepresenteerd 
om de locatie flink te vernieuwen. 
Wij steunen hen hierin, zeker na het 
succes in het Kruispunt. Op naar een 
vernieuwde en toekomstbestendige 
bibliotheek voor jong en oud aan het 
Middeldijkerplein! 

9.  Tegen windturbines,  
 voor realistisch   
 duurzaamheidsbeleid
Op 4 december j.l. vond de mede door 
ons gesteunde rechtszaak plaats 
tegen plaatsing van megawindmolens 
langs de Oude Maas. We wachten 
met spanning op de uitspraak! Onder 
leiding van GroenLinks presenteert de 
coalitie ondertussen overambitieuze 
duurzaamheidsplannen. Woonwijken 
moeten van het gas af en er wordt flink 
met gemeenschapsgeld gesmeten. 
Wij gaan voor realisme en voeren 
kritisch oppositie op dit dossier.

10.  Financiën op orde
EVB staat voor degelijk financieel 
beleid. Niet te veel schulden en de 
OZB op het landelijk gemiddelde. 
We hekelen verspilling van 
gemeenschapsgeld, benoemen 
dat en houden dat voor 2018-
2022 overzichtelijk bij. Zie 
www.echtvoorbarendrecht.nl/
verspillingsmeter.
De meter staat inmiddels
al op € 3.481.900.
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Puzzel en Win!
Weet	u	welke	omschrijving	hoort	bij	welke	wijk?	Dan	kunt	u	de	puzzel	oplossen	en	maakt	u	kans	op	de
hoofdprijs: een dinerbon t.w.v. € 100,- vrij te besteden in héél Barendrecht! Op	www.echtvoorbarendrecht.nl
vindt	u	een	overzicht	van	alle	wijken	in	Barendrecht.

Geef	de	oplossing	vóór	31	december	2018	door	via	puzzel@echtvoorbarendrecht.nl	en	wie	weet	start	u	het
nieuwe	jaar	met	een	gezellig	etentje	in	het	mooie	Barendrecht.	De	winnaar	wordt	bekendgemaakt	via	onze
website	en	social	media.	Veel	succes!
	
	

OPLOSSING

Horizontaal	
7.	 	Deze	wijkt	vormt	het	bruisende	centrum	van	

Carnisselande.
8.	 	In	deze	wijk	staat	‘het	kroonjuweel	van	cultureel	

Barendrecht’.
9.		 Wijk	met	uitzicht	op	voetbal	en	tennis.			
11.	 	Hagelnieuwe	wijk	waar	uiteraard	ook	mannen	

wonen.
12.	 	‘Van	gas	los?!	Welnee,	realisme!’,	aldus	EVB	over	

deze	wijk.	 	
15.	 	De	Rietgors	vormt	de	verkeersader	van	deze	wijk.	
16.	 De	muzikaalste	wijk.	 	
18.	 Dé	lokale	en	betrouwbare	politieke	partij.		
20.		In	deze	wijk	bevinden	zich	twee	middelbare	

scholen.
21.	 	Deze	gebieden	behoren	natuurlijk	net	zo	goed	bij	

Barendrecht.	 	 	
22.	 In	deze	wijk	ligt	de	Eftelingrotonde.

Verticaal      
1.	 Kunsteiland	Saenredam	is	in	deze	wijk	gelegen.
2.	 Een	koninklijke	wijk.
3.	 	In	deze	wijk	kun	je	terecht	voor	een	pizza,	patatje,	

loempia	of	cursus	zelfverdediging.
4.	 	Hier	stappen	dagelijks	legio	Barendrechters	op	de	

trein.
5.		 In	de	volksmond	heet	deze	wijk	‘De	Put’.		
6.		 	In	deze	wijk	kun	je	allerlei	soorten	hout	en	dieren	

vinden.
10.	 	Qua	inwonersaantal	de	grootste	wijk.	 	
12.	 	In	deze	wijk	is	een	voormalige	basisschool	

omgebouwd	tot	appartementencomplex.
13.	 	Hier	vond	het	meest	recente	wijkbezoek	van	EVB	

plaats.
14.	 	In	deze	wijk	ligt	de	eerste	en	laatste	halte	van	

tramlijn	25.
17.	 	Vuurtorens	sieren	de	skyline	van	deze	wijk.
19.	 	Deze	wijk	grenst	aan	de	Zuidpolder.	

Echt	voor	Barendrecht	wil	een	realistisch	

duurzaamheidsbeleid	in	Barendrecht.	

Klimaatverandering	is	namelijk	een	serieus	

onderwerp	dat	om	goede	oplossingen	vraagt.	

Wij	zijn	geen	voorstander	van	het	verbannen	

van	aardgas	uit	bestaande	woonwijken	zoals	

Buitenoord.	Het	afkoppelen	van	gas	leidt	

namelijk	tot	meer	elektriciteitsverbruik	en	

dit	verbruikt	wordt	voor	het	grootse	gedeelte	

fossiel	opgewekt.	Daarnaast	is	er	in	de	

wereld	nog	voor	vele	honderden	jaren	gas	

beschikbaar,	ook	bij	bevriende	naties.	De	

operatie	om	bestaande	woningen	van	gas	

af	te	koppelen	is	bovendien	peperduur,	een	

rekening	die	vooral	door	bewoners	zelf	moet	

worden	opgehoest.	

Liever	ziet	Echt	voor	Barendrecht	

alternatieven	in	innovatie	(opslag,	nieuwe	

energievormen),	het	terugdringen	van	plastic	

afval,	het	hergebruik	van	materialen	en	

klimaatadaptie	(meer	groen/wateropvang).	

In de bres voor 
ouderen en 
mindervaliden
Zowel	in	Carnisselande	als	in	het	centrum	
van	Barendrecht	heeft	onze	partij	op	29	
september	een	wandeling	gemaakt	met	
mindervaliden	en	ouderen,	waaruit	veel	
aandachtspunten	en	tips	naar	voren	kwamen	
om	de	toegankelijkheid	van	ons	dorp	voor	
mindervaliden	te	verbeteren.	
Lang	niet	alle	winkels	zijn	bijvoorbeeld	
rolstoeltoegankelijk,	routes	van	geleide-lijnen	
zijn	op	veel	plaatsen	niet	goed	en	op-	en	
afritten	van	trottoirs	zijn	soms	geblokkeerd	

Qua	energieverbruik	kunnen	we	ook	

bedachtzamer	te	werk,	te	beginnen	bij	

nieuwbouw.	De	overheid	zou	mensen	moeten	

helpen	om	hun	huis	voordelig	te	isoleren.		

Daarnaast	zou	zij	eerst	de	industriële	

grootverbruikers	moeten	aanpakken,	voordat	

massaal	burgers	op	hoge	kosten	gejaagd.	

Echt	voor	Barendrecht	heeft	zich	de	

afgelopen	maanden	ingezet	voor	lokaal	

duurzaamheidsbeleid.		Zo	kwam	raadslid	

Miranda	Mes	in	actie	nadat	zij	signalen	kreeg	

dat	een	aanbieder	van	deelauto’s	al	meer	

dan	een	jaar	bij	de	gemeente	aan	het	leuren	

was	over	de	plaatsing	van	een	deelauto	bij	

het	station.	Na	haar	schriftelijke	vragen	

werd	binnen	acht	weken	een	deelauto	bij	

het	station	geplaatst.	Een	goed	voorbeeld	

van	hoe	Echt	voor	Barendrecht	zich	ook	het	

komende	jaar	blijft	inzetten	voor	realistische	

en	betaalbare	oplossingen	voor	een	duurzame	

wereld.	

of	ontbreken.	Al	deze	knelpunten	zijn	
door	ons	raadslid	Els	Schaap-Holsheimer	
opgeschreven	en	eind	oktober	in	een	rapport	
aan	burgemeester	Van	Belzen	overhandigd.	
Het	rapport	is	ook	online	te	lezen	op	onze	
website,	www.echtvoorbarendrecht.nl.	Ook	
het	komende	jaar	houdt	Els	op	dit	thema	de	
vinger	aan	de	pols.	

Buitenoord gasvrij? Welnee, realisme!

Businhammen Portlandse Baan 
Vorige	maand	stelde	Echt	voor	Barendrecht	vragen	over	de	doorstroming	van	verkeer	op	
de	Portlandse	Baan.	Die	kan	namelijk	beter.	Komend	jaar	worden	daarom	negen	bestaande	
bushaltes	op	de	Portlandse	Baan	uitgebreid	met	aparte	invoegvakken	voor	bussen.	Die	hoeven	
dan	niet	langer	op	de	rijbaan	te	stoppen	voor	het	in-	en	uitstappen	van	passagiers.	Met	als	gevolg	
dat	autoverkeer	sneller	kan	doorstromen.	De	minifiles	achter	de	bus,	een	grote	ergernis	van	veel	
inwoners	van	Carnisselande,	worden	daarmee	voorgoed	verleden	tijd!	Bovendien	is	het	veiliger,	
omdat	er	nu	nogal	eens	sprake	is	van	gevaarlijke	inhaalmanoeuvres.

Echt	voor	Barendrecht	wil	haast	maken	met	
de	uitbreiding	van	het	aantal	parkeerplaatsen	
op	het	parkeerdek	bij	het	station.	Al	eind	
2017	werd	er	door	de	wethouder	Verkeer	
een	onderzoek	toegezegd.	Pas	na	meerdere	
vragen	van	onze	gemeenteraadsfractie	is	
onlangs	bekend	geworden	dat	deze	extra	
parkeervoorzieningen	voor	50	auto’s	er	pas	
eind	2019	komen.	Ook	maakt	het	nieuwe	
college	nog	geen	haast	met	de	uitbreiding	van	
het	aantal	(bewaakte)	fietsparkeerplaatsen.	
Echt	voor	Barendrecht	vindt	dit	een	slechte	
zaak	omdat	treinreizigers	nu	regelmatig	geen	
plek	voor	hun	auto	of	fiets	kunnen	vinden.	
Bovendien	vinden	er	bij	het	station	zeer	
geregeld	fietsendiefstallen	plaats.	Ons	raadslid	
Kevin	van	Bommel	blijft	ook	in	het	nieuwe	jaar	
het	college	op	dit	onderwerp	scherp	houden.	

De	afgelopen	maanden	heeft	Echt	voor	
Barendrecht	veel	meldingen	gekregen	van	
zowel	inbraken	in	woningen	als	auto-
inbraken.	In	bijvoorbeeld	de	Muziekwijk	
waren	er	in	enkele	maanden	al	twee	
woninginbraken	en	drie	auto-inbraken	in	
één	straat.	Wanneer	inwoners	vervolgens	
aangifte	willen	doen	moeten	zij	vaak	
drie	weken	wachten,	zelfs	als	de	dader	
op	video	staat.	Er	lijkt	bij	de	politie	
gewoon	niet	genoeg	capaciteit	te	zijn	om	
deze	aangiftes	af	te	nemen,	laat	staan	
om	meer	te	surveilleren.	Voor	Echt	voor	
Barendrecht	is	dat	onacceptabel.	Bij	de	
begrotingsbehandeling	in	november	
hebben	wij	concreet	om	meer	geld	voor	
veiligheid	gevraagd,	maar	niet	gekregen.	

Al	eerder	hebben	wij	ons	kwaad	gemaakt	om	de	
sluiting	van	het	politiebureau	in	ons	dorp	en	wij	
zullen	ons	ook	in	2019	blijven	inzetten	voor	een	
veiliger	Barendrecht.	U	kunt	op	ons	rekenen!

INBRAAKGOLFMeer parkeermogelijkheden
bij het station

Middeldijkerplein: Buurt Bestuurt!
We zijn blij dat de wijk Havenkwartier inmiddels weer beschikt over een 
georganiseerd buurtoverleg. Een groep bewoners heeft zich georganiseerd in 
‘Buurt bestuurt Middeldijkerplein’ en is namens de bewoners gesprekspartners 
van de gemeente op het gebied van onder meer de openbare ruimte, overlast en 
veiligheid in het gebied rondom Carnisse Veste.



Wie contact met ons wil opnemen, kan dat ook doen via
onze website www.echtvoorbarendrecht.nl.

Schroom niet, u krijgt altijd een reactie!

echtvoorbarendrecht.nl

Zelfstandig én BetrouwbaarEnthousiast	geworden	door	het	lezen	van	deze	krant?	Wij	kunnen	weinig	zonder	
uw	steun!		Help	Echt	voor	Barendrecht,	geef	ons	tips	en	adviezen	via
info@echtvoorbarendrecht.nl	of	steun	Echt	voor	Barendrecht	door	lid	te	worden.	
Dit	kost	€ 27,50	per	jaar.	U	kunt	lid	worden	via	onze	website,
www.echtvoorbarendrecht.nl	of	door	te	bellen	met	06-430	711	30.

	Steun Echt voorBarendrecht

Echt voor Barendrecht op
social media

Hart voor de sport

Wist	u	dat	Echt	voor	Barendrecht	sinds	kort	
ook	een	eigen	YouTube-kanaal	heeft?	Op	
Facebook	zijn	wij	al	langer	actief.	Bovendien	
wordt	heel	binnenkort	een	nieuwe	website	
gelanceerd,	met	volop	ruimte	voor	actuele	
filmpjes	en	geluidsfragmenten.	Zo	kunt	u	nog	
beter	volgen	waar	wij	in	de	gemeenteraad	op	
inzetten.	

Sportclubs	zorgen	in	ons	dorp	voor	een	grote	sociale	binding.	Echt	voor	
Barendrecht	wil	daarom	dat	sportverenigingen	in	Barendrecht	volop	de	
ruimte	krijgen	en	onze	sportfaciliteiten	hoogwaardig	zijn.	Zo	hebben	we	
ons	de	afgelopen	maanden	ingezet	voor	een	upgrade	van	de	trimbaan	
aan	de	Oude	Maas	en	gepleit	voor	een	kleinschalig	toilethuisje	naast	
de	banen	van	jeu-de-boules	vereniging	Vitesse.	En	mede	dankzij	onze	
inzet	is	onlangs	een	3	x	3	basketbalveld	geopend	naast	de	korfbalvelden	
op	sportpark	De	Bongerd.	Een	aantal	van	onze	fractieleden	kreeg	hier	in	
oktober	een	persoonlijke	clinic	van	de	bekende	Barendrechtse	basketballer	
Sjoerd	van	Vilsteren,	die	zich	ook	persoonlijk	heeft	ingezet	om	dit	
basketveld	te	realiseren.

Vijf	jaar	geleden,	in	2013,	stond	ons	cultureel	centrum	
Het	Kruispunt	er	beroerd	bij.	Zo	was	de	bibliotheek	
verbannen	naar	een	veredelde	bezemkast	in	De	Baerne	
en	vervulde	het	theater	niet	meer	dan	haar	basistaken,	
waarbij	de	programmering	van	het	geboden	programma	
was	uitbesteed,	om	kosten	te	besparen.	Meer	dan	de	
helft	van	het	gebouw,	zo’n	1200m2,	stond	al	jaren	leeg	
en	was	voor	het	publiek	ontoegankelijk	gemaakt.	In	die	
jaren	liep	het	ledenaantal	en	het	aantal	bezoekers	van	de	
bibliotheek	dramatisch	terug,	wel	met	40%.		Kortom	Het	
Kruispunt	was	in	verval.	Ook	letterlijk,	want	de	vierkante	
zwart-witte	platen	op	de	kop	van	het	gebouw	vielen	er	af.	
De	omgeving	van	het	gebouw	moest	zelfs	worden	afgezet.	
Het	is	een	wonder	dat	er	geen	slachtoffers	zijn	gevallen.	
De	teloorgang	van	Het	Kruispunt	was	één	van	de	redenen	
waarom	Echt	voor	Barendrecht	is	opgericht.	Na	de	
gemeenteraadsverkiezingen	in	2014,	waarbij	Echt	voor	
Barendrecht	de	grootste	partij	werd	en	twee	wethouders	

kreeg	is	door	de	meerderheid	van	de	gemeenteraad	
besloten	van	Het	Kruispunt	weer	een	bruisend	centrum	
te	maken:	de	bibliotheek	in	volle	glorie	terug	te	brengen	
en	van	het	theater	weer	een	zelfstandige	organisatie	te	
maken	met	een	professionele	directeur.		

Het	Kruispunt	bruist	nu	als	nooit	tevoren!	De	
belangrijkste	participanten,	de	bibliotheek	en	het	
theater	hebben	van	Het	Kruispunt	een	waar	cultureel	
bolwerk	gemaakt.	Twee	jaar	na	de	renovatie	in	2016	
worden	er	zelfs	prijzen	gewonnen	voor	de	beste	
bibliotheek	en	het	beste	theater	van	Nederland!	En	
het	allerbelangrijkste,	de	inwoners	van	Barendrecht	
genieten	volop	van	ons	nieuwe	bruisende	cultureel	
centrum.	Het	aantal	Barendrechters	dat	nu	eens	een	
bezoekje	brengt	aan	het	Kruispunt	is	na	de	renovatie	
met	zo’n	50%	gestegen.	Door	bevlogen	mensen	die	
van	cultuur	houden	is	Het	Kruispunt	als	een	feniks	uit	

de	as	verrezen.	En	door	een	goed	concept,	waarbij	de	bibliotheek	en	het	theater	nauw	
samenwerken	met	de	andere	partners	in	Het	Kruispunt;	de	lokale	omroep,	het	digitaal	
dagblad	en	Spruit,	het	horecabedrijf.	Van	verval	naar	een	bruisend	bestaan.	Daar	is	Echt	
voor	Barendrecht	trots	op!

Het Kruispunt: Het kroonjuweel
van cultureel Barendrecht

1. Lennart van der Linden. 2. Miranda Mes-le Feber. 3. Dirk Vermaat.	 4. Nicoline Blankenstein-van 
Heugten.

5. Margo Stolk. 6. Ruben van der Leer. 7. Dick Heijboer. 

8. Kevin van Bommel. 9. Els Schaap-Holsheimer. 10. Willem Booij. 11. Marcel Hazebroek. 12. Cicilia Rijsdijk. 13. Jonathan Vrijman. 14. Richard Carlebur.


