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Echt voor Barendrecht blikt terug op 2020
Beste Barendrechter!
Voor u ligt een krant van dé lokale
politieke partij van Barendrecht.
In deze krant blikken wij terug
op 2020 en verantwoorden
wij onze inzet. In de gemeenteraad
van ons dorp, maar ook daarbuiten.
Want we zijn buiten de raadszaal
eveneens zeer actief! U leest in deze
krant hoe wij tot dit moment handen
en voeten hebben gegeven aan ons
verkiezingsprogramma, ons tienpuntenplan voor Barendrecht in 2018-2022. Ook
leest u over de verspillingsmeter waarop wij bijhouden hoeveel belastinggeld er
al door het college, zonder Echt voor Barendrecht, onnodig is uitgegeven. En we
blikken al een klein beetje vooruit op het nieuwe jaar.
Ook in 2021 kunt u ons weer geregeld ontmoeten. We bezoeken elke maand een woonwijk. Grote
kans dat wij binnenkort ook uw wijk bezoeken. U kunt ons natuurlijk ook altijd bereiken op
telefoonnummer 0180- 20 10 20. Veel leesplezier gewenst!

Het jaar van het coronavirus
Het jaar 2020 was het jaar waarin ons
dagelijks leven op zijn kop is komen
te staan door het coronavirus. We zijn
verzeild geraakt in een onwerkelijke tijd
met mondkapjes, quarantaines en sociale
distantie. Wie had dit een jaar geleden
kunnen bedenken?
Ook in Barendrecht zijn de effecten van
het coronavirus voelbaar. Bij ondernemers,
maatschappelijke organisaties en bij bewoners.
In de gemeenteraad heeft Echt voor Barendrecht
vanaf het begin van deze crisis aandacht gevraagd
voor de gevolgen voor onze Barendrechtse
samenleving. Zo hebben wij in mei voor onze
horecaondernemers gepleit voor gratis extra
terrasruimte onder meer bij het Doormanplein
en het Havenhoofd. Ook hebben wij ons samen
met de marktkooplieden ingezet voor een snelle
terugkeer van de wekelijkse markt.  Voor het
Inge de Bruijnzwembad en Theater het Kruispunt
hebben wij gepleit voor extra steun om de
misgelopen inkomsten vanwege het coronavirus
op te vangen. En EVB heeft recent voorgesteld om
ditzelfde te doen voor organisaties die Barendrecht
Barendrecht maken. Zoals onze sportverenigingen,
de Barendrechtse Uitdaging, Kleurrijk Barendrecht,
Stichting Velerlei en het Repair Café.
Voor een aantal van onze voorstellen konden wij
gelukkig samenwerken met andere partijen.  Maar
niet voor al onze voorstellen. Dit college kiest
er bijvoorbeeld voor om het komende jaar de
gemeentelijke belastingen voor bewoners flink te
verhogen. Zo gaat de onroerendezaakbelasting
(OZB) 8% omhoog. En de afvalstoffenheffing
met 19%. Met de wetenschap dat door de
huidige coronacrisis al bij zo veel bewoners en
ondernemers het water aan de lippen staat,

Hoe zat het ook alweer?

vindt EVB deze belastingverhoging niet
alleen onverstandig, maar ook onfatsoenlijk.  
Wij hebben dan ook voorgesteld om deze
belastingverhoging niet door te laten gaan.
Tevergeefs, want de zes coalitiepartijen
stemden gewoon voor deze verhogingen!
Bovendien wil het college ook in deze crisis
gewoon doorgaan met het streven om van
Barendrecht een soort klimaatkoploper van
de regio te maken. Zo zal men binnenkort
bekend maken welke wijk in Barendrecht
over een aantal jaar volledig van het aardgas
wordt losgekoppeld. Daarnaast geeft het
college vanaf volgend jaar meer dan 1 miljoen
extra per jaar uit aan klimaatconsultants
en voorlichting om ook andere bewoners te
bewegen om dit voorbeeld te volgen. Een
miljoen per jaar dat beter had kunnen worden
besteed aan het verbeteren van de kwaliteit
van de buitenruimte en het verhogen van
de veiligheid. Of bijvoorbeeld om de forse
belastingverhoging te voorkomen.

Echt voor Barendrecht (EVB) is dé lokale politieke partij van Barendrecht en sinds 2014 ook de
grootste politieke partij in de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 behaalden
wij uit het niets 9 zetels en namen wij bestuursverantwoordelijkheid. We brachten een aantal
verkiezingsbeloften in de praktijk: de winkelboulevards open op zondag, inwoners meer betrekken bij
beleid, de bibliotheek terug naar het dorpscentrum, gratis OV voor AOW-gerechtigden en meer.

Deze coronacrisis vraagt veel van
Barendrechtse ondernemers,
maatschappelijke organisaties en van u,
als bewoner. In deze tijden verdient u een
gemeenteraad met volksvertegenwoordigers
die oog hebben voor de problemen die
deze coronacrisis voor u veroorzaakt. Een
gemeenteraad die u helpt om deze crisis, ook
financieel, door te komen.

Bij de daarop volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werden wij hiervoor door u beloond.
We stegen naar maar liefst 14 zetels! De zes andere partijen in de gemeenteraad, die samen 15 zetels
hebben, sloten echter achter onze rug om een verbond. En zij gingen, zonder ons een kans te geven,
samen besturen. Hun eerste besluit was een uitbreiding van het aantal wethouders. Van 4, naar maar
liefst 6 personen.
Geen reden voor ons om zuur te worden of om bij de pakken neer te gaan zitten, maar juist om in de
gemeenteraad vol aan de slag te gaan. Wij knokken tegen slechte plannen die dit college presenteert
maar steunen uiteraard goede plannen. Daarbij zijn wij in ons politiek handelen niet links of rechts,
maar zijn wij écht voor Barendrecht! U als inwoner staat voor ons centraal.

Wij blijven ons voor u inzetten! Op Echt voor
Barendrecht kunt u ook in deze crisis rekenen!

Help ons de komende periode bij onze inzet! Geef ons tips, advies of commentaar of nog beter word
lid van EVB! Dat kost slechts € 27,50 per jaar. Lid worden kan via onze website
www.echtvoorbarendrecht.nl of u kunt bellen met 0180- 20 10 20.

Wij blijven ons voor u inzetten!
Op Echt voor Barendrecht kunt u ook
in deze crisis rekenen!

U ontvangt deze krant mogelijk ook als u heeft aangegeven dat u liever geen ongeadresseerd drukwerk of huis-aan-huisbladen
ontvangt. Deze krant valt namelijk niet in een van deze categorieën (artikel 20 van de afvalstoffenverordening van de gemeente
Barendrecht). Desondanks bieden wij u onze excuses aan als u zich aan de bezorging stoort.

echtvoorbarendrecht.nl

1.

10 PUNTEN PLAN

Barendrecht Zelfstandig
Echt voor Barendrecht strijdt voor het behoud van een zelfstandig Barendrecht, waarbij bestuurders én
volksvertegenwoordigers dichtbij en benaderbaar zijn. We blijven kritisch op de ambtelijke samenwerking
tussen Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard. Het zorgt voor een grotere afstand tussen ambtenaren en
inwoners. En de financiële voordelen zijn twijfelachtig.
In Nederland heerst op provinciaal en landelijk niveau al jaren een cultuur van groter is beter. Er vinden
regelmatig herindelingen plaats, tegen de zin van inwoners. Bij deze “religie van de schaalvergroting”
worden gelukkig ook steeds meer kritische kanttekeningen geplaatst. Bijvoorbeeld door historicus Geerten
Waling van de universiteit Leiden, die samen met prof. dr. Wim Voermans hierover een boek schreef. Tijdens
een discussieavond in Het Kruispunt vertelde hij hier op uitnodiging van EVB en D66 over. Zijn boodschap:
Herindelingen van gemeenten leveren zelden iets op, zijn vaak zelfs duurder dan de oude situatie en leiden
tot grote onvrede en wantrouwen bij inwoners. Een duidelijk signaal!

2.

Echt voor Veiligheid
Ook in 2020 heeft Echt voor Barendrecht zich volop ingezet voor de veiligheid van Barendrecht.  Zo
hebben wij meerdere malen signalen van drugsoverlast aangekaart. En ook de overlast van hangjongeren
op bepaalde plekken in ons dorp hebben wij aan de orde gesteld. Met als gevolg dat de politie en de
gemeentelijke handhavers deze plekken meer bezoeken. Waar wij ook aandacht voor hebben gevraagd
zijn de vele auto- en woninginbraken in Barendrecht. In de coronaperiode zijn de woninginbraken dan
wel iets afgenomen omdat veel mensen thuisbleven, maar dat geldt niet voor het aantal auto-inbraken in
Barendrecht. Het feit dat ons dorp al jaren te weinig wijkagenten heeft, draagt niet bij aan de oplossing van
dit probleem. Toen wij daarom hoorde dat het politiekorps op zoek was naar een nieuwe locatie voor haar
regiokantoor, hebben wij direct de burgemeester gevraagd om hier werk van te maken. Een regiokantoor in
Barendrecht, bij voorkeur in Carnisselande, zorgt immers voor heel wat extra politiebewegingen in de wijken
en daar houden boeven niet van.
Daarnaast dringt Echt voor Barendrecht er sinds begin 2018 bij het college op aan om verkeersremmende
maatregelen in 30km-zones te bewerkstelligen. Te hard rijdend autoverkeer in woonwijken wordt door veel
bewoners namelijk als een van de grootste ergernissen in hun woonwijk gezien. Ondanks vele toezeggingen
door het college is er echter om uiteenlopende, veelal financiële redenen, nog altijd geen plan gepresenteerd
aan de gemeenteraad. Samen met de VVD hebben wij daarom recent voorgesteld om een deel van de
opbrengt van de verkochte aandelen van Eneco aan verkeersveiligheid te besteden. En met succes!
Ook zal door onze inzet een ander deel van dit Enecogeld gebruikt gaan worden om een impuls te geven aan
de plaatsing van veiligheidscamera’s, op plekken in Barendrecht waar regelmatig overlast door bewoners
wordt ervaren of incidenten plaatsvinden.  
Tot slot hebben we er voor gezorgd dat u in oktober de veiligheidskaart als bijlage bij De Schakel heeft
gekregen. Op deze kaart is belangrijke veiligheidsinformatie te zien, zoals informatie over uw wijkagenten,
de gemeentelijke handhaving, buurtpreventie, hoe de gemeentelijke app werkt, openingstijden van de
steunpunten en informatie over de veiligheidsposten. Heeft u deze veiligheidskaart niet ontvangen? U kunt
hem downloaden op onze website: www.echtvoorbarendrecht.nl  

3.

Borgstede
In 2017 heeft Echt voor Barendrecht het voortouw genomen om Borgstede, het oude ‘bejaardenhuis’ in
Barendrecht Centrum, grondig te vernieuwen. Onze inzet heeft geleid tot actie: Woonzorg Nederland,
de eigenaar van het gebouw en zorgverlener Laurens hebben met de gemeente, de cliëntenraad,
welzijnspartners en andere betrokkenen een overeenkomst bereikt over nieuwbouw. Vanaf volgend jaar
zullen de werkzaamheden beginnen, zodat Borgstede weer de parel wordt van onze ouderenzorg!

4.

Buitenruimte
Echt voor Barendrecht staat voor een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte. Dat kost geld, maar geeft
ook veel plezier voor inwoners. Dat is ook één van de redenen waarom wij tegen de afvalcontainers zijn.
We hebben deze periode al tot driemaal toe een begrotingswijziging voorgesteld om het aanzien van
de buitenruimte te verbeteren. Die wijzigingen halen het steeds niet en inmiddels wordt er zelfs vanaf
volgend jaar op het onderhoud van de buitenruimte bezuinigd! EVB is van mening dat de buitenruimte in
Barendrecht schoon, heel en netjes moet zijn. Daarom blijven we op dit punt met voorstellen komen!

5.

Het Gratis OV voor Ouderen Blijft
In 2014 heeft Echt voor Barendrecht ingevoerd dat alle ouderen gratis gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer. Net als in 2019 is er bij de begrotingsbehandeling van dit jaar onder leiding van de SGP/
Christenunie, de PvdA en GroenLinks, weer een voorstel gedaan om het gratis openbaar vervoer voor
ouderen te beperken. En dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat 66 procent van de ouderen in ons dorp van
dit openbaar vervoer gebruik maakt en dit ouderen mobieler, zelfredzamer en minder eenzaam maakt. Voor
EVB blijft het inperken van het openbaar vervoer voor ouderen onbespreekbaar. De andere partijen stemden
in met een plan om dit wel te onderzoeken. Wij zullen op dit punt hard oppositie blijven voeren!

6.

Het Buitenzwembad

Het Inge de Bruijn zwembad had het al moeilijk door een terugloop van het aantal bezoekers en daar
komt dit jaar de coronacrisis nog eens bovenop. Echt voor Barendrecht blijft zich inzetten voor behoud van
het zwembad. Zo hebben wij gepleit voor een eenmalige huurverlaging voor het bad in verband met de
tegenvallende inkomsten door de coronacrisis. En wij willen het zwembad ook structureel meer steunen.
Omdat het zwembad met name in de zomerperiodes een grote dip kent in het aantal bezoekers, hebben wij
ook dit jaar weer voorgesteld om een buitenbad aan te leggen. Een buitenzwembad genereert immers niet
alleen extra inkomsten in een rustige periode, maar kan gezinnen met kinderen plezier, verkoeling én een
leuk uitje bieden. Zeker wanneer het lange en warme zomers betreft.
Inmiddels merken wij dat ook andere partijen het idee van een buitenzwembad steeds meer omarmen.
Komend jaar wordt onderzocht hoe de exploitatie van het zwembad kan worden verbeterd. En de optie van
een buitenzwembad, wordt daarbij betrokken. Wordt dus vervolgd.

7.

Meer Woningen voor Jongeren

In heel Nederland zorgt de toenemende woningdruk voor de vrijwel onmogelijke opgave voor starters
om een woning te vinden. Zo is in ons dorp momenteel geen koopwoning meer verkrijgbaar onder de €
225.000. Daar hebben niet alleen starters last van, maar ook mensen met een modaal salaris, zoals leraren,
verpleegkundigen en politieagenten. Concrete resultaten voor meer betaalbare woningen in Barendrecht
blijven tot nu toe uit. Iets dat wij betreuren!
Waar blijven toch die starterswoningen voor jongeren die in het collegeprogramma van de coalitie zijn
toegezegd? Het college toont op dit dossier na tweeënhalf jaar vooral besluiteloosheid. En ziet toe hoe er in
Barendrecht vooral dure appartementen gebouwd worden.  
In het gebied aan de oostzijde van het NS-station zijn volgens Echt voor Barendrecht kansen voor
betaalbare woningen. De gemeente Barendrecht onderzoekt op dit moment of hier woningbouw kan komen.
EVB heeft in 2019 in samen met D66 voor dit gebied afgedwongen dat het college met concrete aantallen
moest komen om in dat gebied aantrekkelijke woningen voor Barendrechtse jongeren te realiseren.
Maar sinds die tijd blijft het muisstil. Al zijn er inmiddels al wel veel speculanten rond deze grootschalige
gebiedsontwikkeling opgedoken. Wij vrezen dan ook dat de kans dat hier dus snel betaalbare woningen
komen met de dag afneemt! En dat is eeuwig zonde! Onze jeugd verdient een toekomst in Barendrecht en
daar blijft EVB zich voor inzetten!

8.

Echt voor Bibliotheken

In 2019 heeft het college van B&W besloten te bezuinigen op de bibliotheek in Carnisselande. Om kosten
te besparen is de bibliotheek dit jaar vier maanden dicht geweest om de ruimte en de collectie met de helft
terug te brengen. Eigenlijk zoals dat eerder ook met de bibliotheek in Het Kruispunt is gebeurd. Inmiddels is
de bibliotheek in Carnisselande weer open, maar veel activiteiten die wel in Het Kruispunt worden gehouden zijn nu voor de bibliotheek in Carnisselande onuitvoerbaar. Wij blijven van mening dat Carnisselande
een bibliotheek verdient die op de toekomst is voorbereid en uit kan groeien naar een belangrijk ontmoetingspunt in de wijk. We blijven ons hier dan ook voor inzetten! Carnisselande verdient beter!

9.

Tegen Windturbines

Tegen windturbines, voor realistisch duurzaamheidsbeleid. Echt voor Barendrecht (EVB) is van mening dat
megawindturbines niet thuis horen in een dichtbevolkt gebied als Barendrecht. Wij zijn daarom ook tegen
de plaatsing van deze windturbines op het Vaanplein en op het veilingterrein, zoals wij eerder ook tegen de
plaatsing van windturbines bij de Oude Maas waren.
Afgelopen juni heeft alleen de VVD zich nog na vragen van EVB uitgesproken tegen de plaatsing
van megawindturbines op Barendrechts grondgebied. De andere partijen lijken hun eigen
verkiezingsprogramma op dit punt al niet meer trouw. Samen met een aantal bewonersorganisaties en
stichting Wind van Voren is EVB in de zomer daarom een online petitie gestart om de coalitiepartijen te
overtuigen om zich tegen de windturbines op het Vaanplein uit te spreken. De 1657 handtekeningen die deze
petitie heeft opgeleverd zijn vorige maand aan de burgemeester overhandigd. In 2021 zal waarschijnlijk
duidelijk worden of deze megawindturbines er op deze locatie komen. Daarnaast blijven wij kritisch over
andere overambitieuze duurzaamheidsplannen zoals zonneparken in de Zuidpolder of het afsluiten van
aardgas in bestaande woonwijken. Wij gaan voor realisme en voor een betaalbare lokale aanpak. Een van
onze realistische duurzame initiatieven is bijvoorbeeld de aanleg van drie Tiny Forests in Barendrecht. Dit
zijn kleine dichtgegroeide bossen ter grootte van een tennisbaan. Niet alleen zijn deze bossen een fijne
plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. En niet onbelangrijk deze
minibossen verbeteren de luchtkwaliteit, vergroten de waterbergingscapaciteit en gaan hittestress tegen.
Tussen nu en eind 2021 worden drie van deze minibosjes aangelegd. Een resultaat waar wij trots op zijn!

10.

Financiën op Orde

Op dit punt scoort het college van B&W een onvoldoende. De schulden lopen op. Keer op keer wordt de
gemeente verrast met nieuwe tekorten. En er worden bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd, die vervolgens
na veel onrust weer van tafel gaan. Er is helaas al veel geld uitgegeven, aan verkeerde zaken. Verspilling.
Wij houden dat keurig bij in onze verspillingsmeter, die te vinden is op
www.echtvoorbarendrecht.nl/verspillingsmeter
De teller staat deze periode (2018-2022) inmiddels al op: € 5.324.449,- Met dat geld had Barendrecht beter
beleid kunnen voeren. En had u volgend jaar geen belastingverhoging hoeven te krijgen. We blijven het
bijhouden. In 2022 is het aan u, om tijdens de verkiezingen uw oordeel te vormen.

Het debacle rond
het afvalbeleid

Hoewel de afvalstoffenheffing volgend
jaar al met 19% stijgt en vele bewoners
inmiddels ook al beschikken over twee
of meer ‘minicontainers’ zal het nieuwe
afvalbeleid ook volgend jaar nog niet
helemaal worden ingevoerd. Het was
de bedoeling dat u vanaf 1 januari 2020
de ondergrondse containers alleen
nog met een pasje zou kunnen openen.
Dat wordt nu door het college echter
uitgesteld tot 2022. De aanpassingen
aan de ondergrondse containers zullen
namelijk niet op tijd klaar zijn en u hoeft
tot die tijd dus niet bij te betalen als u

meer dan twee keer per week uw huisvuil
weggooit.
Echt voor Barendrecht was en blijft
als enige partij tegen dit afvalbeleid,
maar ondanks onze bezwaren en vele
voorgestelde alternatieven werd dit
afvalbeleid toch met stoom en kokend
water ingevoerd. De kosten voor de
onbezonnen wijze waarop dit afvalbeleid
is ingevoerd zijn tot nu toe nog niet
duidelijk. Maar zullen inmiddels in de
tienduizenden euro’s lopen. Geld dat EVB
liever had besteed aan goed en logisch

ingerichte milieuparkjes, dicht bij de
mensen thuis. Plaatsen waar u uw afval
gescheiden had kunnen aanleveren. Met
ondergrondse containers voor papier,
plastic, GFT, glas en textiel. Zodat er
geen verrommeling van het straatbeeld
plaatsvindt, door containers in voortuinen
en langs de straat, met alle overlast
die daarmee samenhangt. Kortom dat
geld had beter kunnen gaan naar een
afvalbeleid waarbij u als bewoner
centraal staat. Wij blijven het debacle
rond het afvalbeleid kritisch volgen! En
houden u op de hoogte!

Betere OV-verbindingen
Echt voor Barendrecht vindt dat het
openbaar vervoer in ons dorp beter
moet. Wij hebben daarom al in 2019
een alternatief openbaar vervoersplan
uitgewerkt en gepresenteerd.
Hierin pleiten wij voor hoogwaardiger
en frequenter openbaar vervoer in
Barendrecht. Zo willen wij onder andere
een betere bereikbaarheid van het
NS-station, een OV-verbinding met de
bedrijven op het Vaanpark, een betere
verbinding tussen oud-Barendrecht en
Carnisselande en een goed aanbod van
openbaar vervoer voor de inwoners van
Vrouwenpolder. Ook zien wij kansen
voor snelle OV-verbindingen tussen
Barendrecht, de Hoeksche Waard,

Behoud ’t Trefpunt!

Puzzel en Win!
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Oplossing

Streep de woorden weg en vind de oplossing! Geef de oplossing vóór
31 december 2020 door via puzzel@echtvoorbarendrecht.nl en maak
kans op een VVV cadeaukaart t.w.v. 100,-

Ridderkerk, de regio Drechtsteden en
Rotterdam.

Echt voor Barendrecht zet zich al jaren
in voor snel en betrouwbaar internet
in heel Barendrecht. Op initiatief
van EVB is het college vorig jaar op
zoek gegaan naar een bedrijf dat
zou zorgen voor de aanleg van een
glasvezelnetwerk voor snel internet,
waarbij de aanleg van het netwerk en
de aansluiting bij de bewoners van
Barendrecht gratis zou zijn. Hoewel
het college aangaf een betrouwbare
partner gevonden te hebben, is er
een jaar later nog niets gebeurd.
Wij betreuren dit en zullen ons
wederom inzetten om te zorgen dat dit
glasvezelnetwerk er op korte termijn
komt.  

Ondanks dat wij in 2019 steun kregen van
alle partijen in de gemeenteraad voor ons
alternatief openbaar vervoersplan, gaf
het college sinds die tijd niet thuis. Eind
september hebben wij daarom het college
nog eens aangejaagd om met ons plan
aan het werk te gaan. En inmiddels is
bekend geworden dat bus 283 met ingang
van de nieuwe dienstregeling op proef via
het station gaat rijden. Daardoor krijgen
grote delen van Barendrecht in de spits
een verbinding met het station. Een mooi
voorbeeld van hoe wij ook in de oppositie
zaken voor elkaar krijgen!

De schapen
blijven grazen

namelijk goed voor de biodiversiteit en
de grazende schapen zijn ook gewoon
mooi om te zien. We hebben daarom dan
ook het college direct opgeroepen om
van deze bezuiniging af te zien. En ook
bewoners kwamen in actie. Er verschenen
ingezonden brieven in de krant en een
petitie van een bewoner had al binnen
enkele uren 500 handtekeningen. En
deze inzet had succes, de bezuiniging op
de schaapskudde ging van tafel zodat de
kudde behouden blijft!

De Suze Groenewegstraat
Harmonie, CultuurLokaal en Kunst
Creatief Barendrecht onder te brengen
in een leegstaand schoolgebouw aan
de Dierensteinweg.  Ook zijn wij, net als
de Barendrechtse Erfgoedcommissie
tegen de sloop van ’t Trefpunt, maar vóór
renovatie van het gebouw.  

TEGENBEGROTING
TINYFOREST
TREFPUNT
VEILIGHEID
VEILIGHEIDSKAART
WIJKBEZOEKEN
WINDTURBINEVRIJ

Waar blijft toch dat glasvezelinternet?

Het college wilde de schapen, die grazen
langs de geluidswal in Carnisselande,
komend jaar wegbezuinigen. Machinaal
maaien van gras zou een fractie
goedkoper zijn. EVB is voor een
duurzame manier van begrazing boven
machinale begrazing. Het grazen is

Echt voor Barendrecht is van mening
dat culturele instellingen thuishoren
op een centraal gelegen locatie, in het
hart van onze samenleving. Wij hebben
ons dan ook verzet tegen het plan
van het college en de coalitiepartijen
om culturele organisaties als de

OPENBAARVERVOER
PANDEMIE
PETITIE
POSITIEFKRITISCH
REFERENDUM
SCHAPEN
SUPPORTYOURLOCAL
SUZEGROENEWEG

Op 19 oktober van dit jaar was het tachtig jaar geleden dat
Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid en
belangrijk voorvechtster van de vrouwenrechten, in Barendrecht
overleed. Hoewel Suze Groeneweg al in een aantal andere
steden met een straatnaam geëerd wordt, is dit in Barendrecht
nog niet het geval.
Op initiatief van Echt voor Barendrecht zal hier binnenkort
verandering in komen. Door haar rol in de vrouwenemancipatie
in Nederland is Suze Groeneweg namelijk een historisch
rolmodel, waar Barendrecht trots op kan zijn!

De Barendrechtse striptekenaar Bowen Smit (17) won in 2020 het NK
Striptekenen, voor EVB maakte hij dit stripje over zwerfafval:

Inzet voor een bewaakte fietsenstalling
Er zijn al jaren veel fietsendiefstallen in
Barendrecht. Op initiatief van Echt voor
Barendrecht zal er daarom volgend jaar
een pilot worden gestart met een bewaakte
fietsenstalling rond de Middenbaan.
En wat ons betreft komt er ook op korte
termijn een pilot rond Carnisse Veste.
Deze bewaakte fietsenstallingen zullen
er namelijk niet alleen voor zorgen dat
mogelijk meer mensen de fiets pakken om
een boodschap te doen, maar zorgen ook voor laagdrempelige arbeidsparticipatie. Goed
dus voor mens en milieu! En daar zijn we best een beetje trots op!
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Echt voor Barendrecht op social media

Wist u dat Echt voor Barendrecht ook een
eigen YouTube-kanaal heeft? Op Facebook
en Twitter zijn wij al langer actief.
Bovendien staan op onze website volop
actuele filmpjes en geluidsfragmenten.
En recent zijn wij ook met Instagram
gestart, waarop wij vooral foto’s plaatsen.
Zo kunt u nog beter volgen waar wij in de
gemeenteraad op inzetten!

Inzet voor jong en oud

Referendum
gemoderniseerd

Wij zijn van mening dat iedere Barendrechter prima in staat is om
zich een mening te vormen over allerhande vraagstukken en dat
Barendrechters actief betrokken moeten worden bij (politieke)
besluitvorming in hun gemeente. Op initiatief van Echt voor Barendrecht
zijn het afgelopen jaar daarom de regels en mogelijkheden voor inwoners
om een referendum te organiseren gemoderniseerd.

Echt voor Barendrecht zet zich in voor iedere Barendrechter. Zo hebben wij het afgelopen jaar
bijvoorbeeld vragen gesteld over het verdwijnen van Edudelta en de slechte klimaatbeheersing op
een aantal Barendrechtse scholen. Maar kwamen wij ook met een motie met tien uitgangspunten
om van Borgstede weer de parel te maken van de Barendrechtse ouderenzorg. Over maar liefst zestig
verschillende Barendrechtse onderwerpen stelden wij dit afgelopen jaar schriftelijke vragen en wij
kwamen met bijna dertig moties. Al deze vragen en onze moties zijn overzichtelijk met het resultaat
op onze website te vinden.
Veel van deze onderwerpen werden ons overigens door bewoners aangereikt, waarvoor hartelijk
dank! Heeft u ook een groot of een klein probleem? Wij gaan voor u aan het werk! Stuur ons een
bericht via onze website of bel of whatsapp ons op 0180-20 10 20. U krijgt altijd een reactie terug.
Echt voor Barendrecht is er voor u!

Met de vernieuwde referendumverordening willen wij onze lokale
democratie versterken en proberen wij politiek en democratie dichter bij
u te brengen, zodat u niet alleen eens in de vier jaar, maar indien gewenst
vaker uw input aan de gemeenteraad kunt geven.

Word lid van
Echt voor Barendrecht
Enthousiast 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 0180- 20 10 20.

echtvoorbarendrecht.nl
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Wie contact met ons wil opnemen, kan dat altijd doen via
onze website www.echtvoorbarendrecht.nl.
Schroom niet, u krijgt altijd een reactie!

