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Voorwoord fractievoorzitter 
2021 was het tweede jaar dat de wereld in de greep was van het coronavirus. Het jaar begon met 
een strenge lockdown en dat had als effect dat heel veel activiteiten niet door konden gaan en 
vergaderingen digitaal werden gehouden. Het was het laatste jaar van de bestuursperiode. Na de 
zomer begonnen de voorbereidingen voor de verkiezingen. Vanaf 25 september konden we weer de 
wijken in en aanbellen. Ook de fractie heeft zich vol enthousiasme hier op gestort. 
 
Activiteiten EVB-fractie in de gemeenteraad 
In het 1e kwartaal hebben we bijgestuurd op een stedenbouwkundig voorstel aan de Talmaweg. 
WBV Patrimonium gaat hier nieuwe huizen bouwen en de gemeente wilde hiervoor een doorsteek 
maken naar de Concertweg. Dit was zeer tegen de wens van omwonenden in. EVB heeft er door het 
mede indienen van een amendement voor gezorgd dat deze doorsteek er niet komt en de Talmaweg 
een doodlopende straat blijft.  
We hebben ook bijgestuurd op de plannen voor de herontwikkeling van ‘t Vlak. Het college wilde 
het besluit hierover weer uitstellen, maar door een voorstel van EVB samen met GL is nu besloten 
dat ‘t Vlak wordt herontwikkeld tot een groen verblijfsplein.  
Ook is het plan ‘investeren in verkeers- en sociale veiligheid’ vastgesteld. Dit is de uitwerking van 
diverse voorstellen van EVB en ook de VVD om de verkeers- en sociale veiligheid in Barendrecht te 
vergroten. Er is hiervoor een bedrag van 3 miljoen gereserveerd. Het plan wordt momenteel 
uitgevoerd. 
 
In het 2e kwartaal is er door de fractie bijgestuurd op het nieuwe beleidsplan voor het sociaal 
domein. Door het meegeven van concrete doelen kan de uitvoering beter gecontroleerd en gestuurd 
worden. Een voorstel om de ontvangst van kleine giften toe te staan voor mensen die gebruik 
moeten maken van de bijstand, is met een stemverhouding van 20-9 aangenomen. Vlak voor de 
zomer is ons initiatiefvoorstel Tunnelvisie, om tunneltjes in Barendrecht op te knappen, unaniem 
aangenomen. 
 
In de raadsvergadering van september hebben we een interpellatiedebat gevoerd over de 
plotselinge sluiting van de ondergrondse papiercontainers. Het hierbij ingediende voorstel om de 
papiercontainers open te houden werd met 15-14 verworpen.  
Verder hebben we onze visie op het bouwdok en omgeving aan de Oude Maas ‘Aquarendrecht’ 
gepresenteerd in de commissie Ruimte.  
Een voorstel om Barendrechters voorrang te geven bij nieuwbouw is met 17 tegen 8 in de 
gemeenteraad aangenomen. In december werd de motie doktersrecept, een voorstel voor 
verbetering van de lokale huisartsenzorg unaniem aangenomen in de raad.  
Het jaar 2021 eindigde traditioneel met de begrotingsbehandeling. Omdat dit de begroting voor het 
jaar van de verkiezingen betrof was deze tamelijk beleidsarm en hebben we voor het eerst deze 
periode geen tegenbegroting ingediend. 
 
Activiteiten EVB-fractie buiten de gemeenteraad 
Naast debatten in de commissies en de raad, het binnen de coronaregels houden van wijkbezoeken 
en het afleggen van werkbezoeken aan Barendrechtse organisaties, was de fractie zeer actief met 
het stellen van schriftelijke vragen.  
 
 

 



Er zijn onder andere vragen gesteld over dubbele petten van het bedrijf Pondera aangaande de 
windturbines, de stilstaande klok op het Middeldijkerplein, de onrust tussen de wethouder belast 
met het sociaal domein en de WMO-raad, plaagdierenbeleid, criminaliteitscijfers, Thuisplusflats 
voor ouderen, depressiebeleid en het afvalbeleid.  
In 2021 stelde de fractie 122 sets vragen, een percentage van 64%, met een gemiddelde van 9 
vragen per EVB-raadslid. De andere fracties bleven onder de 15 sets vragen steken.  
 
Daarnaast zijn er twee initiatiefvoorstellen uitgewerkt: de Tunnelvisie en Aquarendrecht. De fractie 
is via diverse werkgroepen betrokken geweest bij het opstellen van het 10 puntenplan voor de 
verkiezingen. 
 
Resumerend 
Ondanks de coronacrisis is de 14-koppige fractie ook in 2021 zeer actief geweest. We zijn 
betrokken, zitten boven op de actualiteit en zijn zeer gedreven om Barendrecht mooier te maken. 
Hiernaast werkt de fractie als een hecht team in een goede sfeer. Het is geweldig dat we deze 
raadsperiode  met het gehele team hebben kunnen volmaken.  
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