
Barendrecht, 31 maart 2021.

Betreft: Schriftelijke vervolgvragen JOP Riederpark

Geacht college,

Enkele weken geleden stelde onze fractie schriftelijke vragen naar aanleiding van de mogelijke 
plaatsing van JOP’s in het Riederpark en de Bachlaan. Uit de beantwoording van onze vragen is 
gebleken dat de optie voor het plaatsen van de JOP in het Riederpark ondanks bezwaren van 
omwonenden nog niet van tafel is. Ondertussen zijn we enkele weken verder en is er nog geen besluit 
bekendgemaakt. De omwonenden van het Riederpark maken zich zorgen en hebben het gevoel dat er 
niet naar hun bezwaren wordt geluisterd. Uit de enquête die onder omwonenden is uitgezet om 
draagvlak te creëren voor het plaatsen van een JOP in het Riederpark, is gebleken dat maar liefst 82% 
van de omwonenden het Riederpark geen geschikte locatie vindt voor een JOP. Er zijn maar liefst 116 
toelichtingen op de vraag gekomen of omwonenden het Riederpark een geschikte locatie vinden voor 
JOP. Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe weegt u het feit dat 82% van de omwonenden het Riederpark ongeschikt acht voor de 
plaatsing van een JOP?

2. Kunt u alle toelichtingen op de vraag waarom omwonenden een JOP in het Riederpark wel / 
geen goed idee vinden (geanonimiseerd, maar openbaar) naar de raad sturen?

3. Wanneer krijgen de omwonenden van het Riederpark, die al weken in onzekerheid leven, 
uitsluitsel over de komst van een JOP? Graag ontvangen we een deadline / datum.

Tijdens de online bewonersbijeenkomst van 24 februari met wethouder Roopram is een stuurgroep 
ingesteld, om verder mee te denken over mogelijke plekken voor een JOP in de buurt van het 
Riederpark. Deze stuurgroep komt volgens een omwonende pas 31 maart voor het eerst bijeen. Terwijl
er al naar locaties in het Riederpark is gekeken.

4. Waarom is er pas ruim een maand na de bewonersbijeenkomst een overleg gepland? Kunnen 
we van dit overleg en toekomstige overleggen omtrent de JOP in het Riederpark de 
gespreksverslagen / notulen toegestuurd krijgen?

5. Waarom is deze bijeenkomst niet op de activiteitenkalender voor de pers geplaatst? 
6. De laatste tijd is er diverse keren onrust geweest aan het Havenhoofd en het Middeldijkerplein

vanwege grote groepen hangjongeren (waarvan ook veel jongeren afkomstig buiten 
Barendrecht), waarbij inzet van politie noodzakelijk is geweest. Hierbij was sprake van 
vernielingen, vechtpartijen, geluidsoverlast, etc. Op basis van welke onderzoeken verwacht u 
dat een JOP in het Riederpark niet tot dezelfde overlast leidt?

7. Welke alternatieven voor een JOP, zoals bijvoorbeeld een buurthuis, worden door de 
gemeente overwogen? En aan welke locaties wordt hierbij gedacht?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
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Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer.

Woordvoerder op dit dossier is Jonathan Vrijman
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