
Jaarverslag activiteiten fractie en bestuur EVB 2019  

De fractie heeft werk gemaakt van de navolgende punten 

1e kwartaal 

- In de gemeenteraad is het voorstel gedaan om in heel Barendrecht snel 
glasvezelinternet aan te leggen. Dit voorstel kreeg volop steun. Later in 
het jaar heeft het college een afspraak gemaakt met een commerciële 
partij om dit snelle internet in onze gemeente te realiseren.  

- Er is gepleit voor hoogwaardige moderne videocamera’s (ANPR 
camera’s) om criminelen snel op te sporen. Hier werd steun voor 
verkregen.  

- In Barendrecht is een tekort aan sociale huurwoningen. Door het 
schrappen van de voorrangsstatus van statushouders op sociale 
huurwoningen komen ook andere Barendrechters sneller aan de beurt 
voor een sociale huurwoning.  

- Het college is aangespoord om meer en sneller werk te maken van de 
nieuwbouw van Borgstede, door een visie hiervoor neer te leggen. Deze 
visie werd breed gedragen en aangenomen. 

2e kwartaal 

- Het nieuwe afvalbeleid houdt de gemeente Barendrecht sinds april in 
zijn greep. Er is vanaf het eerste moment door ons kritiek geleverd, er 
zijn verbeteringen aangedragen, gepleit voor zorgvuldigheid en 
temporisering. Dat is in de maanden erna consequent gedaan. 
Tientallen vragen zijn over het onderwerp ingediend, meerdere 
debatten gevoerd. Het college en de coalitie gingen stoïcijns door. Met 
funeste uitvoeringsproblemen tot gevolg. En gefrustreerde bewoners. 

- Plaatsing van een jongerenontmoetingsplek (JOP) in de wijk Vrijenburg 
zonder vergunning. Bewoners in de buurt van de JOP kwamen 
hiertegen in opstand. Binnen een week werd deze – onder meer 
vanwege druk door EVB – weer weggehaald. 

- Tiny Forests; dit plan voor mini-natuurbossen werd door de 
gemeenteraad aangenomen.  

- Bouwen op de RABO Bank locatie in het centrum; EVB heeft zich – 
zonder succes - verzet tegen het naar voren verplaatsen van de rooilijn; 
een bizar stedenbouwkundig besluit. 

- Nieuw jeugdbeleid en nieuw welzijnsbeleid; vormgeving van beide 
onderwerpen komt vanuit het college zeer moeizaam tot stand. Vele 
versies, herzieningen en ingrijpen door de gemeenteraad. Een 
moeizaam proces.  

- De fractie heeft in mei een alternatief OV-plan voor onze gemeente 
gepresenteerd. In dit alternatieve OV-plan zijn er betere verbindingen 
tussen alle delen van Barendrecht en de regio. Dit alternatieve OV-
plan werd in november unaniem in de gemeenteraad aangenomen en 
is nu onderdeel van de inzet van de wethouder Verkeer bij de MRDH.  

- Voor de zomer was traditioneel de voorjaarsnota onderwerp van debat. 
De coalitiefracties besloten die 1 dag voor de behandeling volledig om 
te gooien, tegen het advies van de wethouder in. EVB heeft tijdens de 
behandeling forse kritiek geuit op het functioneren van het college in 
haar eerste jaar.  



3e kwartaal 
 

- Klimaatopgave Barendrecht; na de zomer is het debat gevoerd over de 
klimaatopgave, die uiteindelijk in lijn met ons verkiezingsprogramma 
een temporisering was ten opzichte van bestaand beleid.  

- Windturbines; in het debat bleek dat het huidige college opschuift 
richting het mogelijk maken van windturbines op het Vaanplein en op 
BT-Oost. EVB verzet zich daar al jaren tegen. 

4e kwartaal 

- Voor de bibliotheek in Carnisselande werd een vernieuwing 
voorgesteld, die in onze ogen betekende: minder bibliotheekruimte, 
minder kwaliteit. EVB wilde juist uitbreiding in lijn met oud 
Barendrecht. We hebben daarom tegen dit plan gestemd.  

- Het bouwplan ‘Stationstuinen’ werd gepresenteerd. Woningbouw in het 
stationsgebied. Hoewel de wijze waarop dit wordt aangepakt niet de 
schoonheidsprijs verdient - speculanten krijgen alle ruimte nu – is 
EVB wel positief over woningbouw in deze omgeving en dan met name 
betaalbare woningen voor jongeren.  

- Ons voorstel voor een veiligheidskaart is met ruime meerderheid 
aangenomen. Bij elke woning zal ergens volgend jaar een 
veiligheidskaart bezorgd worden.  

- Begroting 2020. Het college van B&W presenteerde een voorstel om het 
gratis OV voor AOW-gerechtigden in zijn huidige vorm te schrappen. 
Hier hebben we fel oppositie tegen gevoerd. Voor de tweede maal heeft 
EVB een tegenbegroting gepresenteerd, waarmee is getoond dat het 
anders kan en moet. En hoewel onze tegenbegroting niet aangenomen 
werd, hebben we het gratis OV voor AOW-gerechtigden weten te 
behouden.  

- Tijdens de laatste maand van het jaar hebben wij ons gebogen over de 
wens van een aantal Barendrechters om Barendrecht eind van dit jaar 
vuurwerkvrij te houden. Na rijp beraad in de fractie en de partij is het 
standpunt ingenomen dat EVB een voorstander is van een aantal 
vuurwerkvrije zones in Barendrecht. Wij willen dan wel dat in deze 
zones ook goed gehandhaafd wordt. Voor een algeheel verbod, ook met 
het oog naar onze randgemeentes, willen wij nu niet pleiten.   

 
Activiteiten buiten de raadzaal 
 
De fractie deed natuurlijk veel meer dan de samenvatting van de 
gemeenteraadsvergaderingen hierboven. Er werden bijzonder veel vragen 
gesteld over tal van onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over het strandje bij de  
Oude Maas. De fractie komt ook met ideeën, zoals ‘Orange the world’, die 
worden overgenomen. En zij legt waar nodig de vinger op de zere plek, zoals 
bij de falende sportformateur.  

Samenvattend, de 14-koppige EVB-fractie is actief. Zij zit bovenop het 
nieuws en bepaalt de politieke agenda. Qua actualiteit en qua inhoud. De 
fractie gáát ervoor. EVB zet kwaliteit op één. De fractieleden beschikken over 
inzet, betrokkenheid, vaardigheden en inhoudelijke kennis. Bovendien is de 



fractie een gevarieerd gezelschap van aangename mensen. De sfeer en 
onderlinge verhoudingen zijn top.  

 

Bestuur 
 
Het bestuur is verder gegaan op de weg die in 2018 is ingeslagen. Met een 
vernieuwde website, filmpjes over actuele onderwerpen en bijna wekelijkse 
bijdragen in weekbladen De Schakel en Het Zuiden en - digitaal – het 
Barendrechts Dagblad. EVB’s online aanwezigheid is voorts uitgebreid naar 
het social mediaplatform Instagram.  

De in campagnetijd zo succesvolle wijkbezoeken in het kader van “De Wijken 
In” werden najaar 2018 met een maandelijkse frequentie herstart en daar is 
in 2019 mee verder gegaan. Al met al werden 10 wijken bezocht met 
daarnaast bezoeken in de zomerperiode aan winkelcentrum Carnisse Veste.  

Een aantal maal hebben bestuur en fractie bijzondere Barendrechters op 
locatie in het zonnetje gezet, waaronder medewerkers van Afval Loont en 
vrijwilligers van de buurtpreventie.  

Aan het einde van het jaar is wederom een decemberkrant uitgebracht en 
door vele leden deur-aan-deur bezorgd in Barendrecht. 

Dit verslagjaar is er 5x een Achterbanoverleg gehouden en 1x een Algemene 
Ledenvergadering. Traditiegetrouw zijn er dit verslagjaar ook weer diverse 
ledenborrels georganiseerd. Er verscheen 7x een nieuwsbrief om leden te 
informeren over verschillende activiteiten binnen onze partij en 
ontwikkelingen in de gemeenteraad.  

EVB’er van het jaar 2019 is Wouter de Graaff geworden. Hij heeft zich samen 
met ons raadslid Kevin van Bommel gebogen over een alternatief openbaar 
vervoersplan voor ons dorp. Dit plan zat zo goed in elkaar dat dit plan in de 
gemeenteraad unaniem werd aangenomen.  
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