
 

Barendrecht, 28 december 2020

Betreft: Schriftelijke vragen verkeersonveilige oversteek bij HCB / FCC 

Geacht college,

Graag vragen wij uw (hernieuwde) aandacht voor de oversteekplaats op de Zuider Carnisseweg, bij de 
ingang van sportpark de Doorbraak, waar o.a. Hockey Club Barendrecht (HCB) en Fietscross Club 
Barendrecht (FCC) zijn gehuisvest. Zie hierna:

Vele Barendrechtse sporters, waaronder ook veel kinderen, gaan op de fiets naar HCB en/of FCC. Wanneer 
zij afkomstig zijn vanuit de richting van Carnisselande, maken zij veelal gebruik van de betreffende 
oversteekplaats. 

Onze fractie heeft over deze oversteek op 5 juni 2018 een aantal maal vragen gesteld. En in het verlengde 
daarvan op 14 januari 2019 vervolgvragen. Wij maken ons echter nog altijd zorgen. En zijn van mening dat 
verbetering nodig is, om de veiligheidssituatie van deze oversteek te verbeteren. 

Verkeersveiligheid
Het zicht van automobilisten op deze oversteekplaats is in onze ogen matig. Vanuit de richting van de 
achterzeedijk/koedood belemmeren twee bomen het zicht. En de verlichting bij de oversteek is dusdanig 
beperkt, dat in het donker het zich al helemaal niet goed is. Zie de foto’s in de bijlage. Volgens ons – en 
diverse inwoners – is hier sprake van een verkeersonveilige situatie. Één die overigens vrij eenvoudig kan 
worden verbeterd.
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Dat de verkeersveiligheid hier beter kan, dat was het college van B&W vorig jaar met onze fractie eens. In 
antwoord op onze (vervolg)vragen van 14 januari 2019 gaf het college van B&W het volgende aan:

Vraag 1: 
Wat is de status van het hierboven genoemde ontwerp? Is het ontwerp voor de aanpassing met de 
gemeenteraad gedeeld, die in het eerste kwartaal van 2019 is opgesteld? Waar kunnen we die precies 
vinden? Indien dit niet met de gemeenteraad is gedeeld, waarom is dit niet gebeurd?

Stel nu dat er in de tussentijd een ongeval hier plaats vindt. Dan zou dat toch verschrikkelijk zijn, wetende 
dat onze fractie EN het college van B&W al lange tijd zich bewust zijn van deze verkeersonveilige situatie én
de gewenste aanpassingen?

Vraag 2: 
Hoe kan het, dat een geïdentificeerde verkeersonveilige situatie zo lang kan voort bestaan zonder 
aanpassingen? En dat wij hier nu voor de derde maal vragen over moeten stellen om dit onder de aandacht
te brengen? Kan het college van B&W ons gedetailleerd informatie verstrekken welke wethouder zich de 
afgelopen anderhalf jaar met dit dossier heeft bezig gehouden en op welk moment?

Verbetermogelijkheden
Echt voor Barendrecht ziet naast de beschreven verbetermogelijkheden, namelijk verlichting en belijning, 
nog een ingreep die de veiligheid kan verbeteren, namelijk het (helaas) rooien van de betreffende twee 
bomen. 

Vraag 3: 
In hoeverre onderschrijft het college van B&W dat deze aanvullende ingreep?

Vraag 4:
Kan het college van B&W aangeven wat zij inschat dat de kosten zijn voor bovengenoemde ingrepen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren? Dus de belijning, de verlichting en het rooien van de bomen?

Vraag 5:
Kan het college de betreffende verbetermaatregelen alsnog de komende maand treffen? Zo nee, waarom 
niet?
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Waterschap en gemeente wijzen naar elkaar?
In antwoord op onze vragen van 14 januari 2019 gaf u verder aan dat de onderhandelingen met het 
waterschap over de komgrenzen nog altijd lopen. 

Vraag 6: 
Hoe staat het met de overeenkomst over komgrenzen? Lopen de onderhandelingen nog? Waarom duurt 
dit zo lang? Wat zegt het over de bestuurskracht, dat twee bestuurslagen (gemeente en waterschap) er 
meerdere jaren over doen om dit te regelen op een ordentelijke, eerlijke en goede manier? 

Vraag 7: 
Kan het college een gedetailleerde tijdlijn / tabel verstrekken van de ambtelijke en bestuurlijke contacten 
tussen de gemeente Barendrecht (en/of de Bar-organisatie) en het waterschap over de kwestie met 
betrekking tot de komgrenzen sinds begin 2018? Zodat de gemeenteraad kan beoordelen waarop het spaak
loopt en hoeveel urgentie hier aan wordt besteed?

Overige verkeersveiligheid bevorderende maatregelen Achterzeedijk / Koedood
Een maatschappelijk zeer betrokken bewoner van de Koedood, die al meerdere malen deze collegeperiode 
heeft ingesproken in commissievergaderingen ruimte over gevaarlijke situaties in het buitengebied rondom
de Achterzeedijk / Koedood heeft ons er wederom op gewezen dat er niet serieus lijkt te worden 
doorgepakt op een aantal punten die hij al meerdere malen onder de aandacht heeft gebracht van het 
college van B&W. 

Namelijk de volgende punten:
1. De verlichting in het tunneltje achterzeedijk / A29 werkt al jaren niet, diverse lampen (zo niet, alle) zijn 
stuk. 
2. De verlichting op de kruising 3e Barendrechtseweg / Achterzeedijk doet het op diverse punten niet. 
3. De flauwe bocht op de Koedood tussen de Zuider Carnisseweg en de ‘Gaatkensbult’, waar diverse 
ongevallen met motoren hebben plaatsgevonden (waaronder dodelijke) is weliswaar inmiddels voorzien 
van een kleine ‘reling’ met wat bordjes. Maar (zeker in het donker) echt veilig is het nog niet. Zie bijlage.

Vraag 8: 
Hoe kan het dat die verlichting constant maar niet werkt en/of niet gemaakt wordt? Kan het college van 
B&W dit nu op zeer korte termijn (laten) repareren en zich er van vergewissen dat deze verlichting ook 
daadwerkelijk en structureel werkt? Indien het college van B&W van mening is dat andere partijen (bijv. 
het waterschap) verantwoordelijk zijn hiervoor: kunt u dan zodanig daadkrachtig optreden, dat 
verantwoordelijkheid wordt genomen door degene die er van is en wel binnen een maand? Dit in het 
belang van de veiligheid? 

Vraag 9: 
Kunt u in overleg met direct omwonenden de flauwe bocht aan de Koedood op korte termijn nog 
verkeersveiliger (laten) maken, zodat toekomstige (motor)ongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen? 
Bijvoorbeeld door meer / grotere / duidelijkere borden en eventueel verlichting? Want met name ’s avonds
en ’s nachts is de situatie zeer onoverzichtelijk en de bocht makkelijk te missen.
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Wij zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris.

PS: woordvoerder op dit onderwerp is Marcel Hazebroek.

Bijlage: foto’s situaties

Foto 1: oversteek (beperkte verlichting)
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Foto 2: oversteek (Beperkte verlichting) 

Foto 3 (bomen die zicht belemmeren vanuit de auto vanaf achterzeedijk / koedood).
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Foto 4: Bocht Koedood (vanaf aanrijroute Rhoon)

Foto 5: Bocht Koedood (vanaf aanrijroute Zuider Carnisseweg)
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