
Betreft: Schriftelijke vervolgvragen n.a.v. wijkbezoek Smitshoek

Barendrecht, 16 november 2020,

Geacht college,

Naar aanleiding van het wijkbezoek aan Smitshoek heeft onze fractie enkele schriftelijke 
vragen gesteld. Deze vragen hadden onder meer betrekking op verkeersveiligheid, de staat 
van het onderhoud van de buitenruimte en straatverlichting aan de Bevershof. De 
beantwoording van deze schriftelijke vragen leidden bij zowel de bewoners van Smitshoek als 
EVB tot teleurstelling. Hieromtrent heeft onze fractie de volgende schriftelijke vervolgvragen:

1. Wanneer vindt hier weer onderhoud plaats? Bent u bereid het onderhoud in Smitshoek te 
intensiveren gezien de voorbeelden op de foto’s van de staat van het onderhoud in de wijk?

2. U geeft aan algemene bezwaren te hebben voor het nemen van fysieke maatregelen ten 
behoeve van de verkeersveiligheid. De inwoners van Smitshoek maken zich echter zorgen over
de verkeersveiligheid. Bent u bereid om actief in de wijk op onderzoek te gaan waar wél 
maatregelen kunnen worden getroffen?

3. Het college geeft aan niet verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud en verlichting van de 
hofjes. Toch heeft het college een verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid in de 
gemeente. Deze is in het geding met het ontbreken van deugdelijke verlichting. Is het college 
bereid om met de beheerder in gesprek te gaan over het realiseren van verlichting aan de 
Bevershof en het benadrukken van het belang hiervan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, 
waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Dick Heijboer
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Bijlage

Foto 1: fietspad - verkeersveiligheid
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Foto 2 en 3: groenonderhoud in de wijk
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