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Geachte heer Heijboer,

Naar aanleiding van uw wijkbezoek aan de buitengebieden heeft u het college een aantal vragen gesteld.
Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. Op voorhand hechten we er waarde aan te melden dat ook
de openbare ruimte op de bedrijventerreinen, rondwegen en buitengebieden worden beheerd conform
vastgesteld kwaliteitsniveau. Dit betekent niet alleen dagelijks onderhoud aan groen (maaien, schoffelen,
snoeien) en wegen (onkruidbestrijding, vegen, herstellen verzakkingen). Ook wordt in deze gebieden
regelmatig planmatig onderhoud uitgevoerd, waarbij groen wordt vervangen of verharding wordt

herbestraat.

1. Ongeveer drie jaar geleden zijn er in de Zernikestraat door de gemeente acht bomen gekapt. Dit
gebeurde volgens bewoners van de Reijerwaardseweg, onder toezegging dat hier nieuwe bomen
voor terug zouden komen. Deze bomen zijn echter nooit geplant, zodat bewoners van de
Reijerwaardseweg nu vanuit hun achtertuin al een aantal jaar ongewild uitzicht hebben op het
industrieterrein. Daarnaast is er recent ook flink in het overige groen gesnoeid. Bent u bekend met
deze bomenkap en de toezegging? zo ja, kunt u dan uitleggen waarom er geen nieuwe bomen zijn
geplant? Zo nee, bent u bereid om, eventueel in overleg met bewoners van de Reijerwaardseweg,
te kijken naar de mogelijkheden tot het opnieuw creëren van een groenstrook, bij voorkeur met
bomen, tussen de achtertuinen van de bewoners en het industrieterrein aan de Zernikestraat? Zo
ja, op welk termijn? Zo nee, waarom niet?
Om de groei en vitaliteit van beplanting te behouden, is het noodzakelijk om plantvakken regelmatig te
snoeien. Dat geldt ook voor de beplanting achter de bedrijven langs de Zernikestraat en Van 't Hoffstraat.
We zijn ons ervan bewust dat dit ongewild uitzicht geeft op het industrieterrein. Dit is echter maar tijdelijk.
De beplanting groeit in de loop van de tijd weer dicht waardoor het zicht op de bedrijven weer grotendeels
verdwijnt
Naast Van ’t Hoffstraat 25 zijn een paar jaar terug inderdaad coniferen weggezaagd. Deze bomen
stonden op gemeentegrond maar waren niet door de gemeente aangeplant. Deze bomen waren
dusdanig breed uitgegroeid dat ze de toegang tot het bedrijf belemmerden. Omdat snoeien geen optie
was, zijn deze bomen gerooid. Wij hebben echter niet toegezegd dat er bomen zouden terugkomen. Door
de bestaande bomenrij en het dichte wortelpakket van het bosplantsoen was het namelijk niet mogelijk
om daar bomen aan te planten. Daarbij moet de schouwstrook langs de watergang toegankelijk zijn voor
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onderhoud, dus ook daar was geen ruimte om bomen te planten. Wel is toegezegd een aantal
groenblijvende laurierstruiken aan te planten. Door personele omstandigheden is dit nog niet uitgevoerd.
Dit betreuren wij en zien erop toe dat deze toezegging alsnog wordt nagekomen

2. Een aantal bewoners van de Gebroken Meeldijk kijkt uit op een benzinestation aan de
Tuindersweg, waar steeds meer activiteiten plaatsvinden. Zo is er een autowas, een bezorgdienst
voor broodjes en was er vorige zomer een “ijs drive-through” die zeven dagen per week van
13.00-21.00uur open was. Vooral deze activiteit zorgde voor veel extra verkeer, waarbij Oonge)
bezoekers ook geregeld hun versnaperingen op het terrein opaten en nog lang na sluitingstijd
bleven hangen. Het benzinestation heeft om al deze activiteiten te promoten veel extra verlichting
aangebracht,zodat bewonersvan de Gebroken Meeldijk ook ’s avonds en ’s nachts veel lichtinval
hebben, zeker wanneer er minder begroeiing langs de vijver staat. Bent u bekend met de
toegenomen activiteiten en de verlichting bij het benzinestation? Kunt u aangeven of deze
activiteiten en de toegenomen verlichting in het geheel passen binnen de vergunningen die door
de gemeente voor het betreffende benzinestation zijn afgegeven?
Ja, deze zijn bekend. Voor de uitbreidingen zijn omgevingsvergunningen (bouwen en/of afwijkingen) en
standplaatsvergunningen verleend. Het aspect 'lichthinder’ valt binnen de zorgvoorschriften.

3. Bent u bereid, gezien de hierboven beschreventoegenomen activiteiten van het benzinestation
en de overlast die dit voor bewonersvan de GebrokenMeeldijk veroorzaakt, om met de
exploitanten van het benzinestation om de tafel te gaan om de overlast voor deze bewoners te
beperken? Te denken valt bijvoorbeeld aan het planten van meer bomen langs de vijver aan de
doorgaande weg, om het zicht op het benzinestation te verminderen.
Navraag bij DCMR heeft uitgewezen dat, terugkijkend tot 1 januari 2017, geen klachten of meldingen bij
hen zijn binnengekomen, gerelateerd aan het tankstation. Daarbij liggen het tankstation en de woningen
aan de Gebroken Meeldijk niet in het buitengebied maar op een bedrijventerrein (zie bestemmingsplan
Bedrijventerreinen Barendrecht Noordoost). Dit brengt met zich mee dat het wonen in dit gebied ook iets
anders betekent dan wonen in het buitengebied. Bij de vergunningverlening wordt wel rekening gehouden
met de aanwezige woningen maar er hoeft aan deze woningen niet dezelfde mate van bescherming te
worden geboden als aan woningen buiten het bedrijventerrein
Langs de doorgaande weg staat een rij moeraseiken. Dit zijn nog jonge bomen maar groeien naar
verwachting uit tot volwassen bomen waarbij de boomkronen het zicht op het tankstation gedeeltelijk
zullen wegnemen. Gezien de beperkte (ondergrondse) groeiruimte, zien wij geen mogelijkheid om langs
de Gebroken Meeldijk extra bomen aan te planten. Onder de groenstrook aan de kant van het tankstation
ligt een persleiding zodat het ook daar niet mogelijk is om extra bomen aan te planten.

4. Het is bewoners van de Gebroken Meeldijk opgevallen dat de rotonde op de Tuindersweg, eens
een visitekaartje voor ons dorp, er na de werkzaamheden in 2019, veel minder mooi bijligt.
Uiteraard dienen rotondes vooral functioneel te zijn, maar het oog wil ook wat. Is het college het
met EVB eens de rotonde sinds de werkzaamheden in 2019 wel aan esthetische kwaliteit heeft
verloren?
We zijn het met u eens dat de rotonde Tuindersweg–Gebroken Meeldijk er in het verleden aantrekkelijker
uitzag
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5. Ziet het college mogelijkheden om deze rotonde, wellicht met een commerciële partij, enigszins
in oude aantrekkelijke glorie te herstellen?
Wij zien zeker mogelijkheden om op termijn de rotonde weer te verfraaien door de samenwerking te
zoeken met een cornmerciële partij. Echter gezien de huidige economische omstandigheden en
coronacrisis zal dat niet op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.
Hoogachtend,

Het college van burgerneester en wethouders van Barendrecht,
u rgerr eester,

'Jf:/ant elzen

