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Barendrecht, 26 juli 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen n.a.v. wijkbezoek Havenkwartier en Waterkant 
 
Geacht college, 
 
Onlangs heeft Echt voor Barendrecht de wijken Havenkwartier en Waterkant bezocht. Wij werden door 
bewoners gewezen op een aantal zaken die wij via deze schriftelijke vragen graag aan u voorleggen.   
 
Verkeersbord Middeldijkerplein 
 
Bewoners op het Middeldijkerplein geven ons aan dat veel automobilisten vanaf de Carnisserbaan, de 
Zuidersingel nemen, om daarna linksaf over de Avenue Carnisse naar het Middeldijkerplein te rijden, in de 
veronderstelling dat dit een doorlopende weg is. Dit zorgt uiteraard voor veel onnodig wegverkeer. 
 
1. Is het mogelijk om op de Avenue Carnisse bijvoorbeeld ten hoogte van de Reling een verkeersbord te 
plaatsen om aan te geven dat er geen sprake is van een doorlopende weg? Zie bijgevoegde foto voor een 
mogelijke locatie voor een bord.  
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Zaaien en maaien  
 
Veel insecten hebben het moeilijk en Echt voor Barendrecht is daarom dan ook blij dat op sommige plekken 
in Barendrecht zogenaamd diervriendelijk groen is aangelegd. Deze plekken kenmerken zich doordat hier 
diervriendelijk wordt gemaaid en bloembollenmengsels worden aangebracht. De plekken zijn aan speciale 
bordjes te herkennen.  
 
2. Hoeveel van dit soort plekken kent Barendrecht inmiddels? Nu lijken dit soort plekken zich vooral aan de 
groene randen van Barendrecht te bevinden. Is het ook mogelijk om dit soort plekken in (woon)wijken aan 
te leggen? En kunnen Barendrechters zelf ook suggesties voor plekken doen?  
3. Hoe ziet het diervriendelijke maaibeleid van dit soort plekken er precies uit? Op onderstaande foto van 
juni lijkt dit maaien vrij rigoureus te gebeuren. Is dit de bedoeling? 
 

 
 
 
In het voorjaar broeden er veel watervogels langs het water en jonge (zoog)dieren in hoog gras. Toch kreeg 
onze fractie ook dit voorjaar weer veel vragen over het maaien in velden en langs de sloten.  
4. Kunt u aangeven op welke wijze de gemeente bij het maaien van velden en langs sloten rekening houdt 
met broedende dieren?  
5. Bewoners aan de Portlandse Baan, geven ons aan dat het riet langs de Gaatkensplas soms wel erg hoog 
kan staan, aangezien er soms maandenlang niet gemaaid wordt. Bewoners kunnen de plas dan niet eens 
meer zien. Herkent u dit signaal? 
6. Op de Van Ommerenhaven is in het voorjaar op de dijk gras ingezaaid. Dit gras lijkt nog niet erg te 
groeien (zie foto). Bewoners vragen zich af of dit zo blijft. Kunt u hier uitsluitsel over geven? 
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Waterkwaliteit  
 
Bewoners langs de Gaatkensplas geven aan dat de waterkwaliteit vaak te wensen overlaat. Zo zou er op dit 
moment zo veel kroos verspreid op het water liggen dat waterrecreatie niet mogelijk is. Ook zou het water 
er sterk ruiken. Geregeld is er op de Gaatkensplas en de Koedoodseplas blauwalg te vinden.  
 
7. Hoe staat het op dit moment met de waterkwaliteit van deze plassen?  
8. Kunt u aangeven hoe de waterkwaliteit van deze plassen is in vergelijking met vorige jaren? 
 
Midden 2020 is er bij de Gaatkensplas en de Koedoodseplas een onderzoek geweest naar de visstand. Het 
onderzoek is uitgevoerd door het Waterschap Hollandse Delta in het kader van Europese regels voor de 
waterkwaliteit die in de KaderRichtlijnWater staan. Dit onderzoek zou niet alleen meer inzicht geven welke 
soorten vissen er zitten, maar ook goed inzicht bieden in de kwaliteit van het water.  
 
9. Bent u op de hoogte van de resultaten van dit onderzoek en wat vindt u ervan? Kunt u de resultaten van 
dit onderzoek met ons delen, bijvoorbeeld door ons de uitkomsten van dit onderzoek toe te sturen?  
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Aan het begin van de zomerperiode waren er op social media en op de lokale nieuwssite BarendrechtNU 
meldingen dat het speelwater van Barend Bos niet goed zou zijn, omdat kinderen na het zwemmen in dit 
water last hadden van huiduitslag, die jeukt of erg brandt. Vermoedelijk door de larven uit poelslakken. 
Ook na meldingen bij de gemeente bleef een waarschuwing hiervoor uit. Op de informatieborden kwam 
pas enkele dagen later een negatief zwemadvies te staan. Dit had als gevolg dat in de tussentijd kinderen 
nog steeds gingen zwemmen in het water, terwijl dit vermoedelijk dus gezondheidsklachten zou geven. Nu 
is het speelwater van Barend Bos ook een (kandidaat)zwemwaterlocatie.  
 
10. Kunt u aangeven wat de procedure is wanneer er een melding bij de gemeente binnenkomt over de 
kwaliteit van zwemwater?   
11. We hebben begrepen dat het Waterschap Hollandse Delta bij een melding onderzoek doet naar de 
waterkwaliteit. Hoe lang duurt zo’n onderzoek? Is het in de toekomst niet raadzaam om tijdens het 
onderzoek alvast te waarschuwen voor een vermoedelijk probleem?  
12. Op deze locatie lijkt geregeld sprake te zijn van dit soort problemen met de larven uit poelslakken. 
Leent deze locatie zich dan wel tot zwemwaterlocatie?  
13. Klopt het dat Barendrecht op dit moment slechts twee officiële zwemwaterlocaties kent? Ziet u 
mogelijkheden om meer locaties binnen Barendrecht aan te wijzen? Wat is hier dan voor nodig? 
 
Verhuur van panden 
 
In de wijk Waterkant zijn een aantal woningen in bezit van een pensioenfonds. Die deze woningen gebruikt 
als belegging. Een aantal van deze woningen wordt via bemiddeling van een verhuurmakelaar aan een 
arbeidsbureau verhuurd. Dit arbeidsbureau verhuurt de woningen dan weer aan arbeidsmigranten. Die hier 
vaak flink voor moeten betalen en vaak maar kort in een woning verblijven.  
 
Het komt geregeld voor dat er overlast wordt ervaren door deze tijdelijke huurders. Niet alleen is er 
parkeerproblematiek. Maar er is ook sprake van geluidsoverlast. De reguliere bewoners weten vaak niet 
wie zij moeten aanspreken op deze overlast omdat zij de tijdelijke huurders niet kennen en bij het bellen 
naar de verhuurmakelaar, de makelaar en het arbeidsbureau naar elkaar wijzen. De problematiek doet 
denken aan de problematiek die wij ook in onze schriftelijke vragen van 28 maart j.l. naar aanleiding van 
ons wijkbezoek aan Bijdorp onder uw aandacht hebben gebracht.  
 
Onze fractie heeft hierover de volgende vragen: 
 
14. Bent u het met ons eens dat een woning in Barendrecht in principe is bedoeld om te worden bewoond 
door één huishouden en dat er zonder vergunning geen kamerverhuur in een woning mag worden 
bedreven?   
15. Bent u bekend met de uitspraak van de Raad van State van 8 november 2017, waarin wordt bepaald dat 
arbeidsmigranten geen “huishouden” vormen?   
16. Klopt het dat u in ieder geval al meer dan een jaar kennis heeft van een of meerdere gevallen waarbij er 
in een woning vermoedelijk kamers aan arbeidsmigranten worden verhuurd? Kunt u aangeven waarom dit 
nog altijd voortduurt?  
17. Bent u van mening dat er aanvullend beleid nodig is om het feitelijk gebruik van een woning beter te 
duiden en tijdelijke huisvesting door arbeidsmigranten te voorkomen? Zo nee, waarom niet? 
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18. Kunt u aangeven hoeveel huurwoningen Barendrecht op dit moment heeft? Hoeveel woningen in 
Barendrecht worden op dit moment verhuurd via de vrije sector? Hoeveel van deze woningen zijn in bezit 
van een niet natuurlijk persoon? Hoeveel van deze woningen zijn in bezit van een particuliere investeerder?  
19. Is er in de afgelopen vijf jaar in Barendrecht sprake van een toename van het aantal huurwoningen in 
de vrije sector?  
 
Parkeren  
 
Bijna alle straten in Carnisselande vallen binnen een parkeerverbodzone. Hierdoor mogen automobilisten 
niet parkeren buiten de aangegeven parkeervakken. In veel wijken in Carnisselande is het vinden van een 
parkeerplek echter een probleem omdat bewoners per huishouden vaak meerdere auto’s bezitten. 
Regelmatig wordt er dan ook geparkeerd op plekken waar eigenlijk niet geparkeerd mag worden. Zowel 
BOA’s als politieagenten hebben gelukkig een discretionaire bevoegdheid, zodat zij zelf kunnen bepalen of 
zij handhavend optreden tegen foutparkeerders. In de praktijk gebeurt dit voornamelijk bij gevaarlijke 
situaties. Wij zijn blij dat deze bevoegdheid, waar dit nodig is, ruimhartig wordt gebruikt. Toch zijn er ook 
straten in Carnisselande waar wel voldoende parkeerruimte is, bijvoorbeeld omdat bewoners ook 
beschikken over inpandige garages. En ook hier wordt soms foutgeparkeerd. Hierover heeft onze fractie de 
volgende vragen: 
 
20. Bent u het met ons eens dat in regel, automobilisten hun auto in Carnisselande, conform het 
verkeersbesluit van 5 mei 2013, in de aangegeven parkeervakken dienen te parkeren?   
21. Bestaan er, los van de discretionaire bevoegdheden van de individuele medewerker, afspraken of 
richtlijnen bij de afdeling Toezicht en Handhaving over wanneer er handhavend wordt opgetreden tegen 
foutparkeerders en wanneer niet? Zo ja, wat zijn deze richtlijnen of afspraken? 
22. Zijn u gevallen bekend waarbij de afdeling Toezicht en Handhaving als regel heeft besloten om niet 
handhavend op te treden tegen specifieke foutparkeerders? Zo ja, kunt u ons dan uitleggen waarom 
hiertoe is besloten? En hoe verhouden deze afspraken zich tot het gelijkheidsbeginsel?  
 
Overlast jongeren rond het Havenhoofd 
 
Bewoners op en rond het Havenhoofd geven ons aan regelmatig overlast te ervaren van hangjongeren. 
Deze problematiek hebben wij al meerdere keren onder uw aandacht gebracht en u heeft hier recent ook 
daadkrachtig op gereageerd.  Namens enkele bewoners willen wij in relatie tot deze problematiek nog het 
volgende vragen: 
 
23. Op de Boelehaven hebben bewoners een achterpad vlak langs het terras van hun woning liggen (zie 
foto). Van dit achterpad wordt veel gebruik gemaakt door hangjongeren en hondenbezitters die hier in het 
gras hun hond uitlaten. Een paar meter verder ligt ook een regulier pad. Is het mogelijk dat er aan het begin 
van dit achterpad wordt aangegeven dat het hier geen regulier wandelpad betreft? Wanneer daarnaast alle 
bewoners via een handtekeningenactie aangeven dat zij geen prijs stellen op dit pad. Bent u dan bereid om 
dit pad te verwijderen? Zo nee, waarom niet? 
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24. In het gras achter de Boelehaven, langs het water, is een speeltoestel neergezet. Dit speeltoestel heeft 
een aanzuigende werking op hangjongeren en recent is er dan ook een sprake geweest van brandstichting 
(zie foto’s). Kunt u aangeven of u bereid bent om dit speeltoestel te verwijderen of te vervangen voor een 
minder aantrekkelijk toestel? 
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25. Zoals u ook op bovenstaande foto kunt zien en ook bij vraag 23 is aangegeven, is de groenstrook achter 
de Boelehaven ook een populaire wandelroute voor mensen die hun hond uitlaten. Hier liggen dan ook veel 
hondenuitwerpselen. Om te voorkomen dat het gras regelmatig vol ligt met poep, is het wellicht mogelijk 
om deze plek op te nemen in de reguliere route van de BOA’s? 
 
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Dick Heijboer, fractiesecretaris. 
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