
Barendrecht, 27 januari 2021

Betreft: Schriftelijke vervolgvragen n.a.v. wijkbezoek Gaatkensoog / Vrijheidsakker

Geacht college,

Echt voor Barendrecht heeft op 16 december schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van haar 
wijkbezoek aan de wijken Gaatkensoog en Vrijheidsakker. De beantwoording van enkele vragen 
namens de inwoners heeft bij EVB en de inwoners tot teleurstelling geleid. Daarnaast heeft EVB 
aanvullende input ontvangen van omwonenden naar aanleiding van onze vragen en de beantwoording
door het college. Echt voor Barendrecht heeft daarom de volgende vervolgvragen:

1. Het college geeft aan dat de Portlandsebaan is aangepast en dat er geen sprake meer is van 
een onveilige verkeerssituatie op de kruising met de Korte Koedoodsedijk. De inwoners zijn 
echter van mening dat er nog steeds sprake is van een verkeersonveilige situatie. Bent u 
bereid om uw standpunt te heroverwegen en in samenspraak met inwoners op zoek te gaan 
naar een oplossing? Zo ja op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

2. Inwoners van Gaatkensoog maken graag een rondje om de Gaatkensplas. Door het gebrek aan 
een goed voetpad moeten inwoners over deze dijk lopen. Daar wordt regelmatig te hard 
gereden en is voor wandelaars daardoor gevaarlijk. Is het college bereid om een wandelpad te 
realiseren aan de oever van de Gaatkensplas (zoals een begin te zien is op onderstaande 
afbeelding) zodat wandelaars niet meer over de weg hoeven te lopen? Zo ja, op welke 
termijn? Zo nee, waarom niet?
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Inwoners van het Gaatkensoog hebben aangegeven dat er in het verleden bij de ontwikkeling van het 
Gaatkensoog is toegezegd over een doorsteek van de Gaatkensplas richting de Koedoodseplas. Dit zou 
een recreatieve boost geven aan de Gaatkensplas en een mooie waterverbinding maken naar 
Portland. 

3. Klopt het dat er in het verleden toezeggingen zijn gedaan over een doorsteek? Zo ja, waarom 
is deze niet gerealiseerd?

4. Wie is beheerder van de Korte Koedoodsedijk? Kunt u een inschatting geven van de benodigde
investeringskosten voor een doorsteek naar de Koedoodseplas? Kunt u in samenspraak met 
belanghebbenden een voorstel uitwerken voor een doorsteek naar de Koedoodseplas zodat de
raad hierover een besluit kan nemen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Dick Heijboer
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