
 

Barendrecht, 9 december 2020

Onderwerp: Beoogd strandje in woonwijk Carnisselande

Geacht college,

Door diverse bezorgde bewoners van de wijk Havenkwartier in Carnisselande zijn wij er de afgelopen tijd op
geattendeerd dat er plannen zijn voor een ‘strandje’ aan de Gaatkensplas pal voor de deur van enkele 
woningen in de wijk. Dat blijkt uit een plan van onderhoudsbedrijf GKB genaamd 
“Regulier onderhoud en verbeteringen. Koedoodseplas, Gaatkensplas en Noordrand 2020-2029” 
Dit document is te vinden op: https://storymaps.arcgis.com/stories/9458ac70dd674c85a344e4ba7d848a91

Onder het tabblad ‘meer informatie’ is onderaan de pagina te vinden welke plannen er allemaal zijn in en 
rondom de Gaatkensplas in zowel Albrandswaard (Portland) als Barendrecht Carnisselande. Waaronder een
‘recreatiestrand’ langs de Vederhaven. 

Bewoners van deze verder rustige wijk vrezen overlast, net als in de wijk Nesselande in Rotterdam de 
laatste jaren veel voorkomt. Het beoogde ‘strandje’ is ingetekend, vlakbij het eindpunt van de tramlijn.

Wij begrijpen die zorgen. En hebben daarom een aantal vragen aan het college van B&W:

1. In hoeverre bent u bekend met deze plannen? 
2. Van welk beleidsstuk van de gemeente Barendrecht maken deze (nieuwe) plannen deel uit?
3. Wanneer is de gemeenteraad hierover geïnformeerd? 
4. In hoeverre zijn hierover al (bindende) besluiten genomen door het college van B&W en de 

gemeenteraad en in hoeverre gaat er nog besluitvorming over komen?
5. Kan het college van B&W aangeven op welke wijze bewoners zijn betrokken bij deze (beoogde) 

plannen? Graag ontvangen we een tijdlijn met betrekking tot de planvorming, waaruit duidelijk 
blijkt wanneer welke bewoners betrokken zijn, hoe deze hebben gereageerd op de plannen en wat 
voor gevolgen daar aan zijn gegeven. 

6. Hoe kan het, dat de direct aan het geplande strand wonende bewoners aangeven aan dat zij van 
niks wisten en verrast zijn door deze plannen? 

7. In hoeverre deelt het college van B&W de beschreven zorgen van deze bewoners dat er door dit 
strandje overlast kan en zal ontstaan?

8. Wat voor bezoekersaantallen verwacht het college van B&W voor dit strandje? En waar komen die 
bezoekers vandaan? Is rekening gehouden met de parkeerdruk in de wijk? 

9. Is het college van B&W het met ons eens, dat alvorens dergelijke plannen worden gerealiseerd, er 
eerst uitvoerig overleg met de wijkbewoners dient plaats te vinden? 

10. Is het college bereid om alsnog van deze plannen af te zien? 

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris. 

Woordvoerder op het onderwerp is Lennart van der Linden. 
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