
Barendrecht 5 februari 2020

Schriftelijke vragen buitenruimte Bevershof / Smitshoek

Onlangs is bekend geworden dat openbaar gebied rondom markinitiatief Lageweg / Bakkersdijk 
(Bevershoek) terug geleverd wordt / zal worden van een particulier aan de gemeente. Een slepende 
kwestie wordt daarmee afgerond. Voor bewoners van de Bevershof biedt dit kansen om een aantal 
problemen in hun ‘wijkje’ nu eindelijk daadkrachtig aan te pakken. Problemen die soms al jaren spelen 
en bij de gemeente Barendrecht bekend zijn. Namelijk ten aanzien van (afwezigheid van) 
straatverlichting, verkeers(on)veiligheid en inrichting van de openbare ruimte.
Onze fractie heeft hierover een aantal vragen:

1. Kan het college aangeven wat de betreffende wijkwethouder deze periode (van 2018 tot en 

met januari 2021) heeft gedaan om deze problemen van wijkbewoners op te lossen? En tot 

welke concrete acties en resultaten dat heeft geleid? 

2. Wordt er – nu de grondtransactie rond is – zo snel mogelijk adequate verlichting aangebracht 

in de openbare ruimte in de Bevershof? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

3. Bewoners menen dat de openbare ruimte (straat en plantsoenen) niet/nauwelijks worden 

onderhouden. Het plein op het hofje staat bijvoorbeeld regelmatig vol onkruid. Is het college 

hiermee bekend?  

4. Het college gaf in eerdere beantwoording op onze schriftelijke vragen omtrent het wijkbezoek 

aan Smitshoek aan geen maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid op het smalle paadje 

naast de Bevershof 6 bevorderen. Ook hier werd het argument genoemd dat het paadje niet in

beheer was bij de gemeente. Kan het college gezien de nieuwe situatie opnieuw kijken om, 

bijvoorbeeld met drempels, hier alsnog de verkeersveiligheid te verbeteren? Zo ja, op welke 

wijze?

5. In het verleden was er sprake van een hek tussen het open terrein van café het Schaapje en de

woonwijk. Dat is (deels) verloren gegaan. Nu staat er al ruim een jaar een afscheiding in 

aanbouw (palen staan er), maar er lijkt geen opvolging aan een goede (groene) afscheiding 

aldaar te worden gegeven. Welke mogelijkheden ziet het college om op korte termijn een 

adequate afscheiding te (laten) realiseren in goed overleg met eigenaren/omwonenden?

We zien met belangstelling uit naar uw schriftelijke reactie.

Dick Heijboer, fractiesecretaris.
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