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Net als het jaar 2020 stond 2021 grotendeels in het teken van de coronacrisis. Toch vonden er 
volop activiteiten plaats! 
  
Zo ging er praktisch geen week voorbij zonder dat onze partij niet met een onderwerp in De 
Schakel stond. Ook zijn er op onze social media (Twitter, Facebook en Instagram) en onze website 
regelmatig filmpjes verschenen (bijvoorbeeld over het uitblijven van woningen in Vrouwenpolder, 
onze Tunnelvisie, de bomenkap voor windturbines langs de Oude Maas, veilig oversteken bij het 
hockeyveld en ons spectaculaire filmpje over Aquarendrecht). In totaal zijn er door het jaar heen 12 
filmpjes geplaatst. 
 
In 2020 heeft het bestuur, tevens met het oog op de coronapandemie, besloten om voortaan ook 
telefonisch bereikbaar te zijn. Ons telefoonnummer 0180-20 10 20 is in 2021 tussen de 200-250 
keer gebeld.  
 
In 2021 organiseerden wij in het kader van “De Wijken In” maar liefst 10 keer een wijkbezoek, 
waarbij veelal meerdere wijken tegelijk werden bezocht . Tevens werd dan door een aantal leden 
zwerfafval opgeruimd. Om geheel te voldoen aan de geldende regels van het RIVM, werd er tot 
september, huis-aan-huis, een flyer met onze contactgegevens verspreid. Na september kregen de 
wijkbezoeken weer een regulier karakter en kon er weer als vanouds bij bewoners worden 
aangebeld.  
  
In februari werd er geflyerd in de wijken Bijdorp, Dorpzicht, Centrum-West, Buitenoord 2, 
Lagewei, Vrouwenpolder en de buitengebieden. In maart in Noord 3 en 4, Binnenland en Ter 
Leede. In april in Vrijenburg en Riederhoek. In mei in de Paddewei en Nieuweland 2 en 3. En in 
juni in het Havenkwartier en Waterkant.  
 
In september werd er aangebeld in Buitenoord 1 en 3. In oktober in Meerwede Zuidoost en in de 
Oranjewijk. In november in Meerwede Zuidwest en Nieuweland 1, 4 en 5. De communicatie en de 
organisatie van de wijkbezoeken werden net als vorig jaar door bestuursadviseur Roel Vermaat 
verzorgd. Daarnaast vonden er op initiatief van fractievoorzitter Lennart van der Linden enkele 
lentewandelingen met inwoners plaats.  
 
Ook in 2021 heeft het bestuur enkele bijzondere activiteiten georganiseerd. Zo namen wij in mei 
het initiatief om samen met bewoners op 32 Barendrechtse wegen snelheden te meten om 
geluidsoverlast en verkeersonveilige situaties tegen te gaan. De metingen zijn in een rapport 
opgenomen en met aanbevelingen in oktober aan het college van B&W overhandigd. En om 
kandidaat-raadsleden te vinden werd in september en oktober een nieuwe cursus “Hoe Werkt 
Gemeentepolitiek” georganiseerd. Deze cursus werd afgerond door veertien cursisten.  
 
In 2021 werd een aantal keer strategisch gesproken tussen het bestuur en de fractievoorzitter/vice-
fractievoorzitter. In dit overleg werden de politieke actualiteiten en de bijzondere activiteiten 
besproken. Ook werden de fractievergaderingen bijgewoond, bijna altijd door drie bestuursleden 
(voorzitter, secretaris en penningmeester). Deze vergaderingen waren tweewekelijks. Ook de 
commissie -en raadsvergaderingen werden door het bestuur vrijwel altijd (digitaal) gevolgd.  

 



In 2021 heeft het bestuur driemaal een (digitaal) Achterbanoverleg en tweemaal een Algemene 
Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Op de ledenvergadering van 24 september werd onze 
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen gekozen. De Algemene Ledenvergaderingen 
werden afgesloten met een ledenborrel. Er verscheen acht keer een nieuwsbrief om leden te 
informeren over verschillende activiteiten binnen onze partij en ontwikkelingen in de 
gemeenteraad.  
 
Op een uitgestelde ALV in juli onderging het bestuur geen grote veranderingen. Als voorzitter werd 
Roeland Bol herkozen. Jan de Vries werd herkozen als secretaris.  
Tevens werd er een commissie ingesteld, die een voordracht van kandidaat-lijsttrekkers diende 
voor te bereiden. Deze bestond uit Klaas Orsel, Fred Bloot en Jan de Vries.  
 
Op een extra ALV in september werd een kandidaatstellingscommissie ingesteld met de opdracht 
om een conceptkandidatenlijst samen te stellen en deze begin januari aan het bestuur te 
presenteren. De commissie bestond uit Mirjam Koopman, Anita van Ewijk-Heijboer, Piet van der 
Linden en Jan de Vries.  
 
Om de gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden werden door het bestuur enkele werkgroepen 
ingericht om het tienpuntenplan voor te bereiden. Ook werden er enkele leden gevraagd om in het 
campagneteam plaats te nemen.  
 
Aan het einde van het jaar heeft het bestuur, in samenspraak met het campagneteam, besloten tot 
het uitbrengen van een kerstkaart. Deze kaart werd midden december dankzij vele leden deur-aan-
deur bezorgd en had ook enige impact op ons ledenbestand. In totaal zijn wij in 2021 gegroeid naar 
231 leden en donateurs. Eind 2020 waren dit er nog 213.  
Er is in het jaar 2021 geen EVB’er van het jaar uitgeroepen. Aan het eind van 2022 is het bestuur 
daarom voornemens om twee leden met deze titel te vergasten.   
 
Veel dank aan eenieder die zich in 2021 voor onze partij hebben ingezet!  
 
Barendrecht, 23 maart 2022 
 
Namens het bestuur van Echt voor Barendrecht, 
 
Roeland Bol, voorzitter  


