
Barendrecht, 12 november 2020

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van wijkbezoek Molenvliet.

Geacht college,

Recent bezocht Echt voor Barendrecht de wijk Molenvliet. Hoewel het merendeel van de inwoners het 
prettig wonen vindt in hun wijk werd een aantal verbeterpunten door de inwoners aangegeven, waaronder 
verkeers(on)veiligheid in 30 km zones, dubbel parkeren met gevolg dat hulpdiensten en vuil ophaaldiensten 
worden belemmerd. 

Daarnaast werd een tekort aan speelplaatsen, dan wel niet geschikte speelplaatsen voor de doelgroep jonge 
kinderen, als verbeterpunt genoemd door de inwoners. Tevens werden opmerkingen gemaakt over bomen in
privé tuinen die door wortelopdruk de openbare weg beschadigen. 

Onze fractie heeft een aantal specifieke vragen namens de inwoners: 

Verkeers(on)veiligheid in 30 km zones.

Situatie Arent Maertensvliet, bocht Van Leidenvliet. Een gevaarlijke situatie volgens de inwoners, veel 
overstekende kinderen naar scholen in deze bocht. Verkeer rijdt erg hard. Aan één deel van de Van Arent 
Maertensvliet is geen fietspad hierdoor veel fietsers op de trottoirs.

1. Is deze situatie onderdeel van het plan Barendrecht verkeersveilig? Zo nee, hoe beoordeelt het 

college deze situatie en wat kan het college doen deze zone veiliger te maken? 

(foto 1: Arent Maertensvliet, bocht Van Leidenvliet)
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(veilige) Speelplaatsen in de wijk.

Situatie speelplaats van Leidenvliet. Op het pleintje wordt veel gefietst. Er rijden ook bromfietsers . 
Bewoners hebben de gemeente eerder al verzocht een afbakening te plaatsen. (bijv. een zigzaghek). 
Voorheen stond er wel een houten paaltje als afbakening. 

2. Wat is er de reden van dat deze afbakening in de nieuwe situatie niet is teruggeplaatst?

3. Is het college voornemens deze speelplek weer af te bakenen middels een zigzaghek of anderszins ? 

Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom niet? 

4. Wat is de beoordeling van het college over de verdeling qua doelgroep ten aanzien van 

speelvoorzieningen in de wijk Molenvliet? Zijn inwoners betrokken bij de keuze? 

(Foto 2: speelplaats van Leidenvliet)

Gebruik fietspaden door bestelbusjes.

Situatie Jacoba Pompevliet naar de Elisabeth Catsvliet. Bij vorst worden de paaltjes bij het fietspad 
van de Jacoba Pompevliet naar de Elisabeth Catsvliet van december-maart weggehaald zodat de 
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strooiwagen kan strooien. In deze maanden wordt het fietspad ook bereden door bestelbusjes en 
allerhande voertuigen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties.

5. Kan het college er voor zorgdragen dat de paaltjes na het strooien worden teruggeplaatst? Zo ja, op 

welke termijn, zo nee waarom niet? 

(foto 3: fietspad Jacoba Pompevliet naar de Elisabeth Catsvliet, met paaltje) 

Beschadiging openbare weg door wortelopdruk bomen aangeplant in privé grond.

Diverse inwoners geven aan dat door wortelopdruk bij grote bomen aangeplant in privé grond de openbare 
weg beschadigt. 

6. Herkent het college deze situatie? Wat is het beleid en wat zijn de regels qua plaatsing van bomen 
aangeplant in privé grond met betrekking tot erfgrensbepalingen etc.? 

7. Wie is in dit soort gevallen verantwoordelijk en aansprakelijk voor herstel van beschadigde openbare
weggedeeltes? 

8. Is het college voornemens deze situatie in de wijk Molenvliet te gaan schouwen? Zo ja, op welke 
termijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer. 
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