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Barendrecht, 6 januari 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen Havenhoofd  
 
 
Geachte college, 
 
Vanuit inwoners, marktkooplieden en de bewoners van de omliggende VvE’s hebben ons berichten bereikt 
dat de er scheuren zijn ontstaan in het dak van de parkeergarage onder het Havenhoofd. Een gevolg daarvan 
zou zijn dat de marktkooplieden niet meer op het plein mogen staan. 
Laat in de middag kwam een reactie van wethouder Schaap in de media over de situatie op het Havenhoofd. 
Over deze reactie in de media en de vragen van omwonenden heeft de fractie van Echt voor Barendrecht 
(EVB) hierover de volgende vragen: 
  

1. Graag zouden wij willen weten wanneer u voor het eerst op de hoogte gebracht bent van de 
problematiek op het Havenhoofd? 

2. U geeft aan dat er een opdracht uit gaat naar een extern bureau. Kunt u aangeven wat de opdracht is 
aan dit bureau en wanneer deze opdracht verstrekt wordt? 

3. Wij hebben vernomen dat het dak al jaren te zwaar belast is, maximale belasting van 4ton is 
toegestaan en dat daar niet op gehandhaafd is, klopt dat? 

4. Waarom is er door de gemeente niet actief gecommuniceerd met de omwonenden van het 
Havenhoofd over de situatie van het dak en het verplaatsen van de markt? 

5. In eerdere communicatie is aangeven dat er aanpassingen aan het Havenhoofd zouden komen ivm 
met de geluidsoverlast, daarvan hebben wij nog geen concrete acties mogen zien, wat is daarvan de 
stand van zaken en houdt dit ook verband met elkaar? 

 
We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet. 

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Heijboer 
 
Woordvoerder Cicilia Rijsdijk 
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