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Barendrecht 2 april 2021. 
 
Betreft: Schriftelijke vragen n.a.v. EVB wijkbezoek Binnenland, Noord 3 en 4 en Ter Leede. 
 
Geacht college, 
 
Onlangs bezocht Echt voor Barendrecht de wijken Binnenland, Noord 3 en 4 en Ter Leede. Een aantal 
Inwoners liet ons weten over het algemeen tevreden te zijn over hun wijk, maar gaven desalniettemin een 
aantal verbeterpunten aan ons door. Over deze punten hebben wij de navolgende vragen: 
 
Verlichting / veiligheid parkeerplaats 
 
Qua eenvoudige meldingen buitenruimte weten de bewoners van de hoekflat Lavendelhof de gemeente en 
de woningbouwvereniging gelukkig goed te vinden. Echter op twee punten ligt e.e.a. wat gecompliceerder. 
Bewoners van deze hoekflat geven aan dat de verlichting rondom de parkeerplaatsen (zie foto links) 
enerzijds van matige kwaliteit is (weinig licht). Anderzijds het aantal lichtpunten te beperkt. Er staan enkel 
wat lantaarnpalen aan de flatzijde. En niet bij de parkeerplaatsen aan de kant van het groen. Dat zorgt met 
name in de donkere wintermaanden voor bewoners, zeker de wat ouderen, voor een onbehaaglijk en 
minder veilig gevoel. Wij zouden graag in goede samenwerking met bewoners zien dat hier aandacht aan 
wordt besteed.  

1. Welke mogelijkheden ziet het college om in goed overleg met de bewoners de verlichtingssituatie 
hier op korte termijn te verbeteren?  

           
 
Speelplaats 
 
De bewoners van de hoekflat Lavendelhof geven tevens aan dat een oorspronkelijke speelplaats voor hun 
flat is vervangen. De voormalige speelplek met speeltoestellen is nu een wat fantasieloze tegelvlakte. Zie 
foto rechts. Er staat weliswaar een bankje. Maar verder blinkt dit niet uit in belevingswaarde.  

2. Deelt het college de kwalificatie ‘fantasieloos’ in deze? En kan het college uitleggen waarom voor 
deze vormgeving en inrichting is gekozen? 

3. Welke mogelijkheden ziet het college om in goed overleg met de bewoners te werken aan een 
aangenamere inrichting? Bijvoorbeeld met daadwerkelijk speeltoestellen of groen?  
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Honden uitlaatplaats 
 
Op de hoek Meije/Donge is een honden uitlaatplaats. Dit driehoekje is erg klein. Hondenbezitters laten hun 
honden dan ook niet alleen in dit driehoekje los lopen, maar ook langs de hele singel aan de Meije. Hier 
geldt weliswaar een opruimplicht, maar daar wordt veelvuldig niet aan gehouden. Met als resultaat: enorm 
veel hondenpoep met bijbehorende overlast zoals stank langs de achtertuinen van bewoners aan de Alblas. 

4. Is het mogelijk dat de ‘poepzuiger’ die de honden uitlaatplaats schoonmaakt, de hele strook langs 
de singel aan de Meije, aan beide zijden behandelt? Op die manier wordt de overlast van 
omwonenden sterk verminderd. 

5. Zo nee, is het mogelijk om duidelijke borden op te hangen waaruit blijkt dat er langs de singel aan 
beide zijden een opruimplicht geldt? Op die manier kan er beter worden gehandhaafd. 

 
Verkeersveiligheid 
 
De Alblas is een doorgaande weg van de Donge naar de Dintel. Het is een rechte weg met parkeervakken 
langs de weg. Door verkeer van en naar het station wordt dit als racebaan gebruikt. Er worden op dit kleine 
stukje hoge snelheden bereikt. Er wonen veel kinderen in deze wijk. Door de hoge snelheden in de straat is 
de verkeersveiligheid voor hen niet goed.  

6. Is het mogelijk hier verkeersmaatjes of waarschuwingsborden te plaatsen om automobilisten te 
waarschuwen voor overstekende kinderen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 

 
Op het fietspad achter de Rietgors bij 55+ woningen, langs de sloot richting atletiekbaan wordt vaak erg 
hard gereden door scooters. Snelheidsbeperkende middelen bijvoorbeeld zigzaghek aan begin en aan einde 
en meer controle zou dit kunnen voorkomen.  

7. Ziet het college mogelijkheden hiertoe teneinde de verkeersveiligheid aldaar te vergroten? Zo ja, 
op welke termijn? Zo nee, waarom niet?  

 
Veiligheid voetgangers 
 
Een aantal inwoners uit de wijk Ter Leede gaf ons aan dat het onderhoud aan voetpaden verbetering 
behoeft. Bij een aantal stroken op trottoirs ondervinden oudere voetgangers, met name rollatorgebruikers, 
last van ongelijke tegels door opgroeiende wortels.  

8. Ziet het college mogelijkheden deze ongemakken weg te nemen door ongelijke delen op trottoirs 
te herstraten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 

 
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht 
 
Dick Heijboer. 
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