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Barendrecht, 3 mei 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen n.a.v. wijkbezoek aan Vrijenburg en Riederhoek 
 
Geacht college, 
 
Onlangs heeft onze fractie de wijken Vrijenburg en Riederhoek bezocht. Wij werden door bewoners 
gewezen op een aantal zaken die wij via deze schriftelijke vragen graag aan u voorleggen.   
 
Overlast op het schoolplein 
 
We hebben een flink aantal meldingen gekregen van omwonenden rond CBS De Vrijenburg. Op het 
schoolplein van deze school wordt in de avonduren vaak door jongeren en jongvolwassenen gevoetbald. 
Veel van deze jongeren komen volgens bewoners met auto’s en scooters van buiten de wijk. Het voetballen 
gaat, zeker in de zomermaanden, vaak door tot diep in de nacht, waarbij de bal met flinke kracht tegen de 
metalen hekken wordt geschopt. Uiteraard geeft dit veel geluidsoverlast, waar bewoners van wakker 
liggen. Volgens de APV is het verboden om zich na 22.00 uur op het schoolplein op te houden. Dit staat ook 
netjes op het schoolplein met een bordje aangegeven, maar deze regel wordt niet nageleefd. Geregeld 
staan er, zelfs nu in coronatijd, 35 man op het plein. Na meerdere malen deze jongeren te hebben 
aangesproken bellen bewoners nu vooral de politie, maar er lijkt amper iets te veranderen. Dit brengt ons 
bij de volgende vragen: 
 

1. Bent u op de hoogte van de hierboven beschreven overlast op het schoolplein van CBS De 
Vrijenburg? Zo ja, wanneer en op welke wijze heeft u hier kennis van genomen? En wat heeft u tot 
nu toe gedaan om deze overlast voor omwonenden te beperken?  
 

Zoals gezegd, bellen omwonenden geregeld de politie. Regelmatig krijgen bewoners dan te horen, dat de 
melding geen prioriteit heeft, soms wordt zelfs gezegd dat het wel tot anderhalf uur kan duren voordat er 
een surveillancewagen is. Dit geeft melders een gevoel dat zij niet serieus genomen worden, sommigen 
krijgen zelfs het gevoel dat zij als zeurders worden weggezet en bellen daarom niet meer. Ditzelfde hoort 
Echt voor Barendrecht ook van bewoners op andere plekken in Barendrecht waar overlast wordt ervaren.  
 

2. Bij de overlast op het Muziekplein werd recent door het college van B&W aangeraden om bij 
overlast het noodnummer 112 te bellen. Is dit een advies dat u ook aan de omwonenden van CBS 
De Vrijenburg geeft? Zo nee, welk advies geeft u deze omwonenden dan wel?  
 

3. Kunt u aangeven of u bereid bent om in overleg met het schoolbestuur van CBS De Vrijenburg te 
treden om samen te bespreken hoe de overlast van jongeren in de avond- en nachtelijke uren 
voorkomen of beperkt kan worden? Een van de mogelijkheden die u kunt bespreken is wellicht om 
de tralies van de metalen hekjes met rubbertjes af te dekken zodat het geluid van de voetbal op de 
hekjes minder goed te horen is.  
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Ouders Schoolgaande kinderen 
 
Van bewoners rond CBS Smitshoek kregen wij diverse meldingen over hardrijdend verkeer van en naar de 
school. Het gaat hier volgens omwonenden in de ochtenduren vaak om ouders die aan de late kant zijn en 
nog snel hun kinderen op tijd op school willen brengen. Daarna rijden deze ouders met grote spoed van de 
school richting hun werk of afspraak. Overigens zijn deze meldingen Echt voor Barendrecht niet vreemd. 
Ook rond andere scholen ontvangen wij geregeld dit soort klachten en u zult zelf deze meldingen 
ongetwijfeld ook kennen. Wij hebben hierover een aantal vragen: 
 
Bewoners melden ons dat zij geregeld contact hebben met het schoolbestuur van CBS Smitshoek over de 
gevaarlijke situaties die ontstaan wanneer automobilisten rond de school te hard rijden. Nu hebben wij 
gehoord dat het schoolbestuur hier ook geregeld aandacht aan besteed in de nieuwsbrief. Wat natuurlijk 
geweldig is. Toch blijven sommige ouders hard rijden.  
 

4. Kunt u aangeven hoe vaak er in de afgelopen jaren door de politie een snelheidscontrole rond CBS 
Smitshoek is gehouden? Met name zijn wij benieuwd naar controles tussen 08.00 en 08.30 uur, de 
tijd waarop de school aanvangt. En hoe vaak is er in de afgelopen jaren door de politie een 
snelheidscontrole rond andere Barendrechtse scholen gehouden? 

  
5. Echt voor Barendrecht vindt het belangrijk dat de rijsnelheid van automobilisten rond scholen 

wordt beperkt. Kunt u aangeven wat het college van B&W in deze collegeperiode op dit onderwerp 
heeft ondernomen?  

 
Oversteken om te voetballen 
 
In de Giraffenburg geven bewoners aan dat er geregeld bijna-ongelukken ontstaan op een plek waar 
kinderen de weg oversteken om naar een voetbalveldje te komen. Het gaat hierbij om de hoek bij de eerste 
afslag van de Vrijenburglaan naar de Giraffenburg (zie afbeelding 2). Op een eerdere plek op de 
Vrijenburglaan ligt wel een verkeersdrempel, maar dit remt het autoverkeer op deze plek helaas 
onvoldoende af. Wij willen u daarom het volgende vragen: 
 

6. Ziet het college van B&W mogelijkheden om deze veelgebruikte oversteekplaats voor kinderen 
verkeersveiliger te maken? Zo nee, waarom niet? 

Afbeelding 1:  
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Ruim parkeren aan de Avenue Carré 
 
Op de mooie Avenue Carré is het net als op meer plekken in Carnisselande vaak lastig om een parkeerplek 
te vinden. Dit wordt natuurlijk nog lastiger als bewoners of bezoekers hun auto te ruim parkeren. Bewoners 
van de Avenue Carré hebben ons gevraagd of het niet mogelijk is om de beschikbare parkeerplekken wat 
duidelijker aan te geven. We hebben daarom de volgende vraag: 
 

7. Is het mogelijk dat er op de parkeerplekken aan de Avenue Carré ook kaderlijnen worden 
aangebracht, om automobilisten te stimuleren om zo efficiënt mogelijk te parkeren? 

 
Verzakte achterpaden 
 
Verschillende bewoners van de Nertsenburg, Frettenburg, Kalverenburg en de Paardenburg geven aan dat 
zij al geruime tijd bij neerslag overlast ervaren op hun achterpad van overlopende putten en diepe plassen 
die zich hierdoor vormen. Het probleem lijkt te liggen in verzakkingen van het achterpad. Bewoners geven 
aan hier bij hun woningbouwvereniging en de gemeente al geregeld voor aan de bel te hebben getrokken, 
waarna beide instanties naar elkaar verwijzen. Wij hebben hierover de volgende vragen: 
 

8. Bent u op de hoogte van de hierboven beschreven overlast bij neerslag van de bewoners in deze 
straten? Zo ja, wat heeft u tot nu toe met deze meldingen van deze bewoners gedaan?  

9. Bent u bereid om eventueel in samenspraak met de woningbouwvereniging dit probleem voor 
bewoners op te lossen? 

10. Verzakkingen komen in heel Carnisselande in de buitenruimte voor. De invloed van bewoners 
hierop is gering. Welke richtlijnen heeft de gemeente bij het oplossen van verzakkingen?  

 
Verouderd speeltuintje 
 
In de Riederhoeve is volgens bewoners een speeltuintje met erg verouderde speeltoestellen. In de 
beantwoording van onze schriftelijke vragen over speelplekken in Barendrecht (d.d. 8 april 2021) geeft u 
aan dat elke speeltuin vier keer per jaar aan een veiligheidsinspectie wordt onderworpen en dat er een 
meerjarenplanning voor de afschrijving van speeltoestellen is. Dit brengt ons bij de volgende vraag: 
 

11. Kunt u aangeven wanneer dit speeltuintje voor het laatst is onderworpen aan een 
veiligheidsinspectie? Kunt u daarnaast aangeven wanneer deze speeltoestellen mogelijk vervangen 
worden? 

 
Afvalbeleid 
 
We hebben bij ons wijkbezoek wederom veel klachten en opmerkingen gehad over het ingevoerde nieuwe 
afvalbeleid. Gezien de vele vragen die Echt voor Barendrecht al over dit afvalbeleid heeft gesteld beperken 
wij ons nu tot twee concrete vragen van bewoners.  
 

12. In de Giraffenburg zijn de ondergrondse vuilcontainers vaak vol. Dit komt volgens bewoners 
doordat naast de bewoners van de Giraffenburg ook de bewoners van de Kamelenburg van deze 
containers gebruik maken. Is het mogelijk om ook in de Kamelenburg een ondergrondse 
afvalcontainer te plaatsen? 
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13. Rond CBS De Vrijenburg is recent een ondergrondse vuilcontainer omgebouwd naar een 
papiercontainer. Dit heeft als consequentie dat de resterende ondergrondse vuilcontainers nu 
eerder vol zijn en bewoners langer moeten lopen met een volle vuilniszak. Het gevolg is dat er nu 
veel afvalzakken naast volle containers worden geplaatst. Bent u bereid om in overleg met 
bewoners te kijken naar een oplossing van dit probleem? 

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