
Barendrecht, 17 mei 2021

Betreft: Vragen over schade bouwverkeer aan huizen stationsweg

Geacht college,

Dit jaar zijn de nieuwbouw appartementen op voormalige zwembadlocatie ’t Keerpunt opgeleverd. Het zijn 
in de ogen van onze fractie fraaie appartementengebouwen geworden. We hebben hierover wel een aantal
vragen:

1. Hoe ziet de planning c.q. het tijdspad eruit met betrekking tot de realisatie van de buitenruimte? 
Wanneer is deze geheel gereed en wat is de rol hierin voor de gemeente?

Verder hebben wij van enkele omwonenden begrepen dat er sprake is van schade aan hun bestaande 
woningen die zou zijn veroorzaakt voorafgaand aan en tijdens de bouw. Dat is opmerkelijk, want juist 
hiervoor is vroegtijdig gewaarschuwd. Bewoners hebben tijdens de commissie P&C van 9 maart 2015 
daarover ook ingesproken en hun zorgen geuit.  

Dat is overigens iets waar ook onze fractie reeds eerder vragen over heeft gesteld, namelijk op 2 oktober 
2018 tijdens de adviserende commissievergadering Ruimte. Wij hebben hier een alternatieve route 
voorgesteld langs de tunnelbak van de trein en via de parkeerplaats van de voetbalvereniging, om overlast 
van vrachtverkeer te voorkomen of te beperken.

2. Bent u op de hoogte van de schade aan bestaande woningen? En kunt u ons meer informatie 
verstrekken over de oorzaak, achtergrond, hoogte van de schade en de verantwoordelijkheid van 
de gemeente versus de ontwikkelaar? 

3. Is het juist dat inwoners in de periode 2017 – 2019 meermalen gevraagd hebben aan de gemeente 
om bestaande verkeersdrempels te (laten) verwijderen in verband met zwaar vrachtverkeer? Zo ja 
hoe vaak en hoe is daarop geacteerd en gereageerd? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. In welke mate speelt de gemeente momenteel een rol bij de afwikkeling van deze schade? Staat zij 
de inwoners die hiermee te maken hebben op enige wijze bij?

5. Kunt u ons informeren over de verwachte afloop en uw rol hierin? 

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,

Dick Heijboer
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