
 

Barendrecht 28 maart 2021.

Betreft: vragen naar aanleiding van lentewandelingen EVB met inwoners Gaatskensoog en Meerwede.

Geacht college,

Onze fractie verricht momenteel lentewandelingen met inwoners, waarbij we het nuttige met het 
aangename combineren in Barendrecht. Daarbij komt ook de staat van de wijk aan de orde. 

Recentelijk zijn we gaan wandelen met inwoners van de wijken Gaatkensoog en Meerwede. Zij wezen ons 
op een aantal zaken in en om de woonwijk. Wij hebben de inwoners geattendeerd op de mogelijkheid om 
meldingen betreffende de buitenruimte te doen bij de gemeente, via onder andere Whatsapp. Wij hebben 
daar inmiddels zelf goede ervaringen mee. Zaken worden over het algemeen snel opgevolgd. De Trimbaan 
is daarop een uitzondering. Wellicht omdat dit onder de portefeuillehouder recreatie valt en niet onder 
beheer & onderhoud. Desondanks hebben we nog een aantal vragen.

Laadpaal
Aan de oostkant van de Waddenring is een laadpaal voor elektrische auto’s aangelegd. Het vak ernaast is 
voorzien van een wit kruis. Zie hieronder foto links.

1. Is dit kruis aangelegd door de gemeente? Zo ja, kan het college duiden wat dit inhoud? Zo nee, wat 
is het oordeel van het college hierover?  

\  
Verzakking wandelpaden
Op diverse wandelpaden, onder andere langs de middeldijk (zie foto hierboven rechts) is sprake van 
verzakkingen. 

2. Wat is de beste manier voor inwoners om de gemeente hier op te wijzen en hoe en hoe snel wordt 
hier wat mee gedaan momenteel? 
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Riederpark
Het Riederpark is een fraaie en gewaardeerde omgeving, met veel groen. In het Riederpark is een mooie 
verblijfsruimte aangelegd, met kunst en perkjes. Zie hieronder op de kaart (google maps). Tijdens een 
wandeling hier, viel op dat er zeer veel zwerfvuil aanwezig is. En dat er zeer veel aangekoekte ‘aanslag’ op 
de tegels aanwezig is. Verder valt op dat er veel bankjes, maar weinig prullenbakken zijn.

3. In hoeverre ziet het college het nut in van extra prullenbakken naast de bankjes, om zwerfvuil 
tegen te gaan?

4. Welke andere mogelijkheden ziet het college om hier het zwerfvuil hier te verminderen?
5. Wat is het beleid m.b.t. het (periodiek) reinigen van de aanslag op de tegels alhier? Wanneer is dat 

voor het laatst gedaan? En wanneer is dit gepland voor de eerstvolgende keer? 

  

30 km zone uitgang Gaatkensoog
Bij de uitgang van de wijk ‘Gaatkensoog’, aan de zijde van de oprit van de Middeldijk voor fietsers, staat een
30 km zone bord. Zie foto. 

6. Voor wie is dit bord bedoeld? Voor fietsers en scooters, of ook voor automobilisten? 
7. Op welk gebied heeft dit bord betrekking? En als het bedoeld is voor automobilisten, waarom is dit 

dan een logische plek? Want automobilisten die over de Portlandsebaan rijden, kunnen dit bord 
toch amper (tijdig) zien?
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Hard rijden op de Noordersingel
Diverse bewoners gaven aan dat er veel te hard wordt gereden op de Noordersingel. Waarbij de drempels 
die er nu liggen weinig soelaas bieden. Vooral op de motorrijder maken die niet bijster veel indruk. 

8. Herkent het college dit? In hoeverre valt hier wat aan te doen?

Vuilnis bijplaatsen
Tijdens een eerder wijkbezoek hebben we al aangegeven dat op de kruising Cederhout / Acaciahout 
veelvuldig overlast is van bijgeplaatst vuil (locatie 51.861270.4.496426). Dat is sindsdien niet verbeterd. Zie 
foto hieronder.

Wij hebben het idee dat de huidige plaatsing en inrichting van deze ondergrondse container in enige mate 
uitnodigt tot bijplaatsing. 

9. Wat doet het college actief aan deze overlast locatie? Zijn er handhavingsresultaten?
10. Wat ziet het college voor mogelijkheden om hier concreet van de overlast af te komen? 

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris.

Woordvoerder op deze vragen zijn Margo Stolk en Lennart van der Linden
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