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Barendrecht 28 maart 2021 
 
Betreft: schriftelijke vragen n.a.v. wijkbezoek Bijdorp 
 
Geacht college, 
 
Onlangs heeft onze fractie de wijk Bijdorp bezocht. Wij werden door bewoners gewezen op een aantal 
zaken in de wijk die wij via deze schriftelijke vragen aan u stellen. 
 
Onderhoud bestrating 
De wijk Bijdorp is ca. 20 jaar geleden aangelegd. Vanaf het begin zijn er snelheid remmende maatregelen 
aangelegd in de vorm van verkeersdrempels om de snelheid ter verminderen. Op de Berlagedreef rijden 
automobilisten hard als gevolg van verzakte verkeersdrempels, waardoor deze hun nut hebben verloren. 
 

1. Is het college ook van mening dat onderhoud aan de verkeersdrempels hier nodig is? Zo ja, op 
welke termijn kunt u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet? 

 
Fietspad t.h.v. hondenlosloopgebied Henry Dunantlaan 
Langs het hondenlosloopgebied aan de Henry Dunantlaan ter hoogte van de skatebaan zijn geregeld bijna 
aanrijdingen tussen bezorgscooters en loslopende honden. Er hebben al gesprekken plaatsgevonden tussen 
de wijkagent en de betreffende bedrijfsleider van de bezorgscooters, echter na 4 jaar nog steeds zonder 
resultaat. Een oplossing is na zo’n tijd nu echt gewenst. 
 

2. Is het college bekend met deze problematiek? En ziet u, net als de hondenbezitters, de 
mogelijkheid tot het verbieden van scooters/brommers op dit fietspad? Bezorgscooters kunnen 
dan de oversteekmogelijkheid gebruiken ter hoogte van het Bijdorpplein met de Henry Dunantlaan. 

 
Verhuur van woningen 
In de wijk Bijdorp vindt verhuur van koopwoningen plaats aan expats. Echter veroorzaken deze huurders 
overlast in de vorm van hard schreeuwen en overmatig drankgebruik, omdat er veel buiten wordt 
gebarbecued.  

3. Kan het college uitleggen wat het beleid is vanuit de gemeente hieromtrent. Heeft u als college 
sturingsmogelijkheden op dit soort verhuurconstructies? 

4. Het verloop van huurders is hoog en het huis is verwaarloosd. Schrijven deze huurders zich in bij de 
gemeente? Heeft u de mogelijkheid overlast voor de omgeving te verminderen? 

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


