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Barendrecht, 7 augustus 2021. 
 
Betreft: Schriftelijke vragen over illegale straatraces Barendrecht 
 
Geacht college,  
 
Door diverse inwoners zijn wij er de afgelopen tijd op geattendeerd dat zij nogal wat overlast ervaren 
op vrijdag- en zaterdagavonden en nachten vanaf het parkeerterrein van sportpark de Doorbraak en 
de wegen daaromheen. Op het sportpark zijn o.a. FCC, Barrhopoort en HCB gevestigd.  
 
Ook op social media, zoals op facebook en via buurtapp NextDoor is hier al meermalen melding van 
gemaakt. Melders hebben zich – zo geven zijn aan –al diverse malen gewend tot de politie en tot de 
gemeente. Maar dat heeft niet geleid tot vermindering van de overlast. 
 
De kwestie: Iedere vrijdag en zaterdagavond staan er tientallen auto’s opgesteld die er tot diep in de 
nacht onder andere straatracen. Dat leidt tot gevaarlijke situaties, geluidsoverlast en een gevoel van 
onveiligheid. En tot vuilnis dat in de openbare ruimte wordt gedumpt. Zie foto’s in de bijlage. De 
rubbersporen zijn nog zichtbaar.  
 
Wij hebben hier vragen over: 

1. Bent u bekend met deze situatie?  
 

2. Kunt u ons daarover meer informatie verstrekken? Zoals: 
a. Sinds wanneer manifesteert zich dit?  
b. Wat weet u over degenen die zich daar verzamelen (Barendrechters of van buiten 

Barendrecht)? 
c. Heeft de gemeente (of via de politie) contact gezocht met deze groepen? Met welk 

doel en wat was daarvan de uitkomst? 
d. Hoeveel meldingen heeft u inmiddels ontvangen van overlast m.b.t. deze activiteiten? 
e. Wat heeft u concreet ondernomen sinds u meldingen heeft ontvangen hierover?  

 
3. We hebben meer meldingen gezien van (maatregelen tegen) illegale straatraces. Kunt u meer 

informatie verstrekken over (de toename van) dit fenomeen in Barendrecht? En hoe u dat 
beoordeelt? Is hier bijvoorbeeld sprake van een waterbedeffect, omdat omliggende 
gemeenten wel effectieve maatregelen hiertegen hebben genomen? 
 

4. Hoeveel gesprekken hebben jongerenwerkers en/of de gemeentelijke handhavers gevoerd 
met deelnemers aan deze bijeenkomsten het afgelopen half jaar? 
 

5. Wat voor mogelijkheden ziet u om op korte termijn deze overlast te verminderen? Wat is daar 
voor nodig?  
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Wij hebben van vertegenwoordigers van sportverenigingen begrepen dat zij diverse gesprekken met 
vertegenwoordigers van het college van B&W hebben gevoerd, waarvan er ook zijn langs geweest. 
Maar dat resultaten uitblijven.  
 
Specifiek is door leden van het college beloofd om maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te 
vergroten. Er zou een plan komen met drempels en om hardrijden te voorkomen. Dat was al in maart.  
 

6. Is dit juist? Graag toelichting. 
 

Can’t do mentaliteit 
 
Wij hebben deze ogenschijnlijke ‘can’t do mentaliteit’ nu al meerdere malen aan de kaak gesteld. 
Want betrokken partijen (inwoners, verenigingen) en ook wij worden er moedeloos van dat dit 
soort zaken niet daadkrachtig en effectief worden aangepakt.  
 
7. Kunt u aangeven hoe het toch komt dat u kennelijk als college niet in staat bent om 

toezeggingen om overlast te beperken op korte termijn om te zetten in concrete acties en 
resultaten?  
 

8. Neem nou het voorbeeld van de drempels en snelheidsbeperkende maatregelen die u begin 
dit jaar kennelijk heeft toegezegd. Waarom zijn die er nog niet en waar ligt dat aan? Geld? 
Capaciteit? Besluitvorming? Incompetentie (zo ja, welke)? Corona? Graag een uitleg.  
 

Als u hulp nodig hebt, agendeer het dan a.u.b. voor een commissie vergadering. Dan geven we het 
college werkinstructies.  
 

We zien uit naar beantwoording. Maar zien nog liever actie en concreet resultaat.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Heijboer,  
Fractiesecretaris 
 
 
Woordvoerders op dit dossier zijn Jonathan Vrijman en Lennart van der Linden 
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Bijlage: foto’s van 7 augustus 2021 (dag na overlast) 
 
BIJLAGE: FOTO’S  
 
Met gedumpt afval, opgehangen zakken en bandensporen van races.  
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