
 
 

 
Fractievoorzitter           : lennartvdlinden@echtvoorbarendrecht.nl   /  Tel: 0643910704 
Fractiesecretaris          : dickheijboer@echtvoorbarendrecht.nl         / Tel: 0640217356 
 
Postadres                     : Echt voor Barendrecht (EVB), Boeier 135, 2991 KH Barendrecht 
Internet                         : www.echtvoorbarendrecht.nl  /  www.facebook.com/echtvoorbarendrecht / https://twitter.com/EVBdrecht 
Email                            : info@echtvoorbarendrecht.nl     
     
Girorekening                : IBAN: NL06 INGB 0006 0917 06 / BIC: INGBNL2A 
KvK-nummer                : 58127100 

 
 

1 

  
 
 
Barendrecht, 14 juni 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen n.a.v. wijkbezoek aan de Paddewei en Nieuweland 2&3 
 
Geacht college, 
 
Onlangs heeft Echt voor Barendrecht de wijken Paddewei en een deel van Nieuweland bezocht. Wij werden 
door bewoners gewezen op een aantal zaken die wij via deze schriftelijke vragen graag aan u voorleggen.   
 
Postbezorging vanuit particuliere garage 
 
In een van de particuliere garages achter de Schaatsbaan ter hoogte van De Meet is volgens bewoners een 
afhaalpunt van PostNL gevestigd. Vanuit deze garage worden pakketjes en kranten bezorgd. Dit heeft als 
gevolg dat er op de Schaatsbaan, maar ook in De Meet, Windhalm en op de Paddeweg regelmatig met 
enige spoed bestelbusjes rijden. De bewoners in de genoemde straten ervaren door dit afhaalpunt niet 
alleen veel extra verkeer, maar enkele bewoners aan de Windhalm hebben ook al een aantal maal schade 
gehad aan hun tuinmeubilair, doordat bestelbusjes de bocht van de Windhalm naar De Meet te ruim 
namen (foto 1). Over deze en mogelijk andere locaties van PostNL en dagbladen/folderbezorgdiensten 
heeft onze fractie een aantal vragen: 
 

1. Bent u bekend met dit afhaalpunt in een garage achter de Schaatsbaan ter hoogte van De Meet? Zo 
ja, kunt u aangeven of hier (in het verleden) bedrijfsactiviteiten plaatsvinden die mogelijk in strijd 
zijn met het bestemmingsplan?  

2. Kunt u aangeven of er in Barendrecht ook (andere) afhaalpunten van PostNL of andere 
dagbladen/folderbezorgdienst zijn gevestigd? Zo ja, op welke locaties is dit? Zijn er bij u klachten 
van omwonenden rond deze locaties bekend?  

3. Op welke wijze houdt u toezicht op de activiteiten die op deze locatie(s) plaatsvinden? Met andere 
woorden, hoe voorkomt u dat op deze locatie(s) ook arbeid wordt verricht? 

4. Volgens onze informatie stelt PostNL voor het in gebruik nemen van een afhaalpunt altijd eerst vast 
of het afhalen van post in en rond het afhaalpunt veilig en zonder overlast kan worden uitgevoerd. 
In het geval van de hierboven beschreven locatie rijden bestelbusjes door een woonwijk, vlak langs 
huizen, door een smalle straat. Dit lijkt ons ook gezien de gemelde schade geen ideale locatie. Ziet 
u voor het vestigen van een afhaalpunt van post of pakketjes ook een rol voor de gemeente? 

5. Enkele bewoners aan de Windhalm hebben de gemeente gevraagd om enkele paaltjes op de hoek 
te plaatsen om te voorkomen dat bestelbusjes de stoep opkomen en hun tuin beschadigen. Bent u 
bereid om deze paaltjes te plaatsen? Zo nee, waarom niet? 
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Foto 1: Route bestelbusjes De Meet/Windhalm 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Groen)onderhoud in de Vlietweg 
 
Van bewoners op de mooie Vlietweg hebben wij begrepen dat recent de (straat)riolering in de wijk is 
doorgespoten. Maar dat dit als gevolg heeft dat bij enkele andere putten in de wijk juist na hevige 
regenbuien weer flinke nieuwe waterplassen ontstaan.  

6. Is dit nog onderwerp van onderzoek en wordt er nog een naschouw gedaan? Zo nee, waarom niet 
en zo ja, op welke termijn? 

 
Daarnaast merkten wij op dat de bestrating rond de Vlietweg is aangepakt. Het ziet er overwegend goed 
egaal uit en dat is veiliger voor met name oudere bewoners. In het verlengde van de Vlietweg liggen echter 
nog enkele wandelpaden met scheve stoepstenen (foto’s 2 en 3)  

7. Zijn er plannen om deze stoepen ook aan te pakken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welk termijn? 
 
Foto 2: Egaal voetpad                                                                                Foto 3: Valgevaar! Scheve stenen 
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De perenbomenkwestie heeft de Vlietweg lang bezig gehouden. Het pleit is beslecht en de perenbomen zijn 
weg. Maar op de plekken waar de bomen stonden is nog geen sprake van waardige vervanging.  

8. Kunt u aangeven wat de plannen zijn? Komt er nog een fraai alternatief voor de perenbomen 
terug? 

Hard rijdende scooters over looppaden 

Aan de Ratelaar (kant Pinksterbloem) wordt overlast ervaren van hard rijdende scooters over het looppad. 
Dit betreft vooral bezorgers van eten, waaronder van Het Padje, Bella Cyprus, Mikaku en Thuisbezorgd.  

9. Ziet u mogelijkheden voor het plaatsen van een hekje aan de Ratelaar gelijksoortig aan een hekje 
zoals bij ingang Ereprijs? (zie foto onder) Zo nee, waarom niet? 

 

Gevolgen afvalbeleid 

In de straten Kring, Kraag, Krans en Kant rijdt de Vuilniswagen door de krappe straten om de vuilcontainers 
te legen. Bewoners geven aan dat het op- en afrijden van de stoepjes trillingen in de woningen veroorzaakt. 
Ook wordt hard rijden in deze krappe straatjes ervaren, waar de vuilniswagen altijd moet steken. Bewoners 
zijn bang voor de mogelijke gevolgen van spelende kinderen op het erf, die door de vuilniswagen over het  
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hoofd worden gezien. Door de vuilniswagen nog slechts over de Hoefslag en Schaatsbaan te laten rijden, 
kan dit worden dit voorkomen. Hooguit moeten bewoners enkele meters verder lopen voor hun container.  

10. Kan de route van de vuilniswagen hierop worden aangepast? Zo nee, waarom niet? 

Overlast bij de speeltuin bij de Talmaweg 
 
Bij de Talmaweg aan het provinciaal fietspad ligt een ruim opgezet speeltuintje. Al jaren wordt dit 
speeltuintje in de avonduren en helaas ook vaak in de nachtelijke uren door overlastgevende jongeren 
gebruikt. Tot voor kort was het hier, in verband met de avondklok, relatief rustig. Maar de afgelopen weken 
is de overlast volgens omwonenden weer in alle heftigheid teruggekomen en dan moeten de zwoele 
zomeravonden nog komen. 
 
Op dit moment is er meerdere keren per week tot diep in de nacht (03.00 uur) overlast in de speeltuin. 
De jongeren rijden dan af en aan met scooters en ook zijn er nachten waarin vuurwerk wordt afgestoken en 
jongeren volop lachgas gebruiken. De volgende dag spelen de buurtkinderen dan weer met de 
achtergelaten glasscherven en de lege heliumpatronen.  
 
De afgelopen jaren hebben omwonenden de bovenstaande overlast regelmatig bij de politie gemeld.  
Nauwelijks werd hier echter door de politie werk van gemaakt omdat, zo werd de omwonenden telefonisch 
medegedeeld, er ’s avonds en ’s nachts geen capaciteit is om iets aan deze overlast te doen. Soortgelijke 
geluiden horen wij regelmatig van inwoners en hebben wij u ook geschetst, bijvoorbeeld in onze 
schriftelijke vragen van 3 mei jl. omtrent de jarenlange overlast voor omwonenden bij CBS De Vrijenburg. 
En rond de overlast van jongeren aan het Muziekplein en in park Nieuweland. Het verrast ons daarom niet 
dat de omwonenden rond de speeltuin aan de Talmaweg, net als al veel andere bewoners die overlast 
ervaren, dan nu ook maar nauwelijks meer de politie bellen.  
 
Ook meldingen van overlast bij de gemeente hebben tot nu toe weinig voor omwonenden rond het 
speeltuinje aan de Talmaweg opgelost. Soms hebben melders niet eens een reactie gekregen van de 
gemeente. In uw beantwoording van de schriftelijke vragen aan de fractie van de PvdA van 21 april jl. geeft 
u aan dat het soms lastig is om klachten te herleiden naar overlast die veroorzaakt wordt door 
overlastgevende jongeren. De speeltuin aan de Talmaweg is, zo blijkt uit de beantwoording van deze 
vragen, in ieder geval niet geregistreerd als plek waarover in het afgelopen jaar meldingen over 
overlastgevende jongeren zijn binnengekomen. Onze fractie heeft hierover de volgende vragen: 
 

11. Bent u op de hoogte dat er nu en in de afgelopen jaren, in de speeltuin aan de Talmaweg, geregeld 
overlast is van jongeren? Zo ja, wat heeft u de afgelopen jaren gedaan om deze overlast voor 
omwonenden in te perken? Zo nee, bent u bereid om hier samen met omwonenden iets aan te 
doen?  
 
 

12. Uit de beantwoording van uw schriftelijke vragen van de PvdA op 21 april van dit jaar, blijkt zoals 
gezegd, dat u geen meldingen heeft over overlastgevende jongeren bij de speeltuin bij de 
Talmaweg. Uit dezelfde beantwoording blijkt ook dat u in het afgelopen jaar geen meldingen van 
overlast rond CBS De Vrijenburg heeft geregistreerd. U geeft aan dat de overlast bij CBS De 
Vrijenburg u bekend geworden is door een wijkspreekuur. Toch geven zowel omwonenden van CBS  
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13. De Vrijenburg als omwonenden van de speeltuin aan de Talmaweg ons aan, dat zij wel degelijk 
regelmatig overlast bij de gemeente melden, zowel  via de website als telefonisch. Kennelijk komen 
deze meldingen dan niet goed door. Heeft u hier een mogelijke verklaring voor? Zo nee, bent u 
bereid om hier eens onderzoek naar te doen?  

14. In de beantwoording van onze schriftelijke vragen over de overlast van omwonenden bij CBS De 
Vrijenburg van 3 mei jl. koppelt u uw inzet aan de informatie die uit meldingen van omwonenden 
naar voren moet komen. Volgens uw overzicht, in de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de PvdA op 21 april, zijn er in het afgelopen jaar echter helemaal geen meldingen van overlast rond 
CBS De Vrijenburg gedaan. Daarnaast kunt u, zo geeft u in dezelfde beantwoording aan, uit de 
registratie van de politie, als deze al een volledig beeld geeft, niets specifieks afleiden. Betekent dit 
nu dat u zich ook niet zal gaan inzetten om de overlast rond CBS De Vrijenburg en mogelijk de 
speeltuin aan de Talmaweg aan te pakken? Of gaat u op zoek naar andere manieren om meer 
informatie te krijgen over deze overlast? Bijvoorbeeld door eens in de buurt bij mensen aan te 
bellen. Met dit laatste heeft onze fractie namelijk goede ervaringen.  

 
Niet functionele verkeersdrempels 
 
Onze fractie heeft op drie locaties verkeersdrempels waargenomen die ons niet meer zo functioneel lijken. 
Allereerst is er een verkeersdrempel aan de Bachlaan (foto 4). Volgens omwonenden is deze drempel al 
minstens tien jaar oud en was deze überhaupt al niet zo geschikt om het verkeer onder de 50 k/m per uur 
af te remmen. Daarbij is de witte verf van de drempel grotendeels verdwenen. Ook twee verkeersdrempels 
in de Chopinstraat (foto’s 5 en 6) remmen volgens omwonenden het verkeer nauwelijks meer af. En 
ditzelfde geldt voor een drempel op de Strausslaan Hierover de volgende vragen: 
 

15. Kunt u aangeven hoe de gemeente toezicht houdt op de functionaliteit van verkeersdrempels? 
Bestaat voor verkeersdrempels een bepaalde levensduur? En houdt u daarmee ook rekening met 
het type en de frequentie van het verkeer dat over de drempel rijdt?  

16. Kunt u specifiek voor de verkeersdrempel aan de Bachlaan aangeven of deze drempel nog voldoet 
om het verkeer op de Bachlaan (30 k/m zone) af te remmen? Omwonenden geven ons aan dat het 
verkeer hier regelmatig ruim boven de 30 k/m over de verkeersdrempel rijdt. Dit lijkt ons een 
onwenselijke situatie, zeker bij een drukke doorgaande weg richting de winkels aan het 
Muziekplein. Wanneer u van mening bent dat de verkeersdrempel nog voldoet, bent u dan bereid 
om wellicht aanvullende verkeersmaatregelen te treffen? Bijvoorbeeld door het plaatsen van een 
snelheidsbord of het aanbrengen van gele strepen op de drempel? 

17. Kunt u aangeven of de beide verkeersdrempels aan de Chopinstraat nog voldoen? Ook hier geven 
omwonenden aan dat het verkeer met flinke vaart over de drempels rijdt. Wanneer deze drempels 
nog voldoen zit u hier dan mogelijkheden voor aanvullende verkeersmaatregelen?  

18. In de Strausslaan ter hoogte van de Wagnerstraat is de verkeersdrempel op alle hoeken even hoog 
als het voetpad (foto 7). Op twee hoeken is beplanting, maar de andere twee hoeken worden door 
sommige verkeersgebruikers gebruikt als weg. Door op alle hoeken beplanting te plaatsen of door 
de drempel op een andere manier vorm te geven kan deze situatie worden verbeterd. Zou u naar 
deze verkeerssituatie kunnen kijken en indien mogelijk tot aanpassing van deze verkeersdrempel 
kunnen komen? Zo nee, waarom niet? 

 
Foto 4: Verkeersdrempel aan de Bachlaan                                     Foto 5: Verkeersdrempel Chopinstraat                                            
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Foto 6: Verkeersdrempel Chopinstraat/ hoek Mahlerstraat              Foto 7: Verkeersdrempel Strausslaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onveilige verkeerssituaties 
 
Tijdens ons wijkbezoek wezen bewoners ons op een aantal onveilige verkeersituaties. Hierover hebben wij 
de volgende vragen: 

19. Vanaf de Middeldijk kun je met de auto de Strausslaan oprijden. De Strawinskysingel, de eerste 
zijstraat aan de rechterkant, is vanaf de Strausslaan dan echter niet goed zichtbaar, waardoor 
onveilige situaties kunnen ontstaan. Is het mogelijk om hier een verkeersoverzichtelijke situatie van 
te maken of door middel van een verkeersbord de straat aan te geven? Zo nee, waarom niet? 

20. De rotonde Middeldijk-Sweelincklaan heeft een fietspad dat aan één kant doorloopt richting de 
Middeldijk. Veel fietsers en wandelaars maken echter ook aan de andere kant van de weg gebruik 
van het gras om op de Middeldijk door te fietsen of te lopen, langs Het Rozenpakhuys. Deze 
weggebruikers veroorzaken daardoor een onoverzichtelijke verkeerssituatie bij de uitrit van Het 
Rozenpakhuys (foto 8), waar vertrekkende bezoekers immers geen verkeer van links verwachten. 
Bovendien geeft de uitrit vertrekkende bezoekers ook al weinig overzicht over de rechterkant van 
de Middeldijk. Is het mogelijk om deze verkeerssituatie te verbeteren? Bijvoorbeeld door het 
ophangen van een verkeersspiegel bij de uitrit of een duidelijkere verwijzing naar het fietspad aan 
de andere kant van de Middeldijk. Er zijn verkeerstechnisch mogelijk ook wel andere oplossingen te 
bedenken. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dan aangeven waarom niet? 
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Foto 8: Uitrit Het Rozenpakhuys 
 

 
 
Straatmeubilair 
 
Bij ons wijkbezoek kwamen wij verschillende keren met bewoners te spreken over het straatmeubilair.  
We hebben hier een aantal vragen over: 

21. Enkele bewoners van de Pinksterbloem en de Zilverschoon kijken op de hoek van de Schaatsbaan 
uit op een bovengrondse papierbak, glasbak en kledingbak. Niet alleen zitten deze bakken vaak vol, 
waardoor er ook papier en glas naast de bakken wordt geplaatst, ook springen deze bakken aardig 
in het oog. De bewoners vragen zich af waarom er op deze locatie niet gekozen is voor 
ondergrondse containers. Kunt u dit aangeven? En bent u bereid om te kijken of hier alsnog (deels) 
ondergrondse containers kunnen worden geplaatst?  

22. Op het Muziekplein komen de fietspaden van weerzijden uit op het plein. Nu rijden fietsers en 
brommers vaak door op de stoep om hun voertuig bij de beugels op het plein te stallen. Dit geeft 
zeker op drukke dagen, wanneer er veel mensen op het plein zijn, gevaarlijke situaties. Enkele 
bewoners gaven hiervoor als suggestie om het plein met bloembakken af te perken. Er werd hierbij 
verwezen naar de bloembakken die ook op het Middeldijkerplein staan. Wat vindt u van deze 
suggestie om de verkeersveiligheid te verhogen?  

23. In de bocht van de Paddeweg met de Boterbloem is een speeltuintje. Recent zijn hier mooie 
nieuwe speeltoestellen geplaatst. Het ziet er erg fraai uit en de buurt is er erg gelukkig mee. Er is 
alleen geen bankje geplaatst voor ouders om hun kinderen te zien spelen. Hiervoor fungeert nu 
soms de wip. Kan hier alsnog een bankje geplaatst worden?  

 
Overlast van hardrijdend verkeer op de Sweelincklaan 
 
Veel bewoners rond de Sweelincklaan hebben ons tijdens het wijkbezoek aangegeven veel overlast te 
ondervinden van hardrijdend verkeer op de Sweelincklaan. Tijdens onze snelheidsmetingen, waarvan wij u 
later nog een rapport doen toekomen, viel het ons ook al op dat hier vooral in de avonduren en in het 
weekend flink hard wordt gereden. We hebben hierover een aantal vragen: 

24. Kunt u aangeven wanneer er voor het laatst een snelheidscontrole op de Sweelincklaan is 
uitgevoerd? Zo ja, kunt u dan aangeven wat deze controle heeft opgeleverd. Zo nee, waarom niet? 
Kunt u daarnaast aangeven hoeveel ongelukken er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden op 
de Sweelincklaan? Zo nee, waarom niet?  
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25. Volgens bewoners wordt er vooral in de avond en in de weekenden op de Sweelincklaan hard 
gereden. Dat blijkt zoals gezegd ook uit onze waarnemingen. Bent u bereid om deze locatie (met 
deze aanwijzingen) bij de politie voor een snelheidscontrole onder de aandacht te brengen? Zo 
nee, waarom niet? 

26. De Sweelincklaan, tussen de Harmonie-/Bachlaan en de Middeldijk, wordt volgens bewoners door 
zowel automobilisten als motoren met een ‘sportieve’ drive gezien als een uitdagend gedeelte van 
de weg om een ‘spurt’ te maken naar de rotonde of naar de uitdagende bochten richting de 
Middeldijk. Dit zorgt bij bewoners voor veel geluidsoverlast. Bovendien lopen volgens bewoners, 
fietsers en voetgangers langs dit deel van de Sweelincklaan gevaar, wanneer er op deze weg door 
auto’s en motoren gevaarlijke inhaalmanoeuvres worden gepleegd en wedstrijdjes worden 
gereden van rotonde naar rotonde. Verschillende bewoners geven aan dat zij eerder contact 
hierover hebben gehad met de gemeente, maar dat dit nog niet heeft geleid tot een oplossing van 
het probleem. Kunt u aangeven wat u tot nu toe heeft gedaan om de geluidsoverlast en/of het hard 
rijden op de Sweelincklaan aan te pakken? Welke mogelijkheden ziet u om dit probleem alsnog aan 
te pakken?  

27. Op de Sweelincklaan is vanaf de rotonde aan de Bachlaan naar de Voordijk, tussen de autoweg en 
het fietspad een afrastering geplaatst. Deze afrastering zorgt niet alleen voor meer veiligheid voor 
fietsers en voetgangers, die ook veelvuldig gebruik maken van het fietspad, maar beperkt ook de 
geluidsoverlast voor bewoners in dit deel van de Muziekwijk. Na de rotonde aan de Bachlaan is er 
op de Sweelincklaan richting de Middeldijk geen afrastering. Kunt u aangeven waarom dit zo is? 
Bent u bereid om hier ook dezelfde afrastering te plaatsen? Zo nee, waarom niet?  

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