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Barendrecht, 26 mei 2022 

 
 
Betreft: Vragen m.b.t. het welkom heten van nieuwe inwoners 
 
 
Geacht college,  
 
Gedurende onze wijkbezoeken krijgt Echt voor Barendrecht regelmatig te horen dat nieuwe inwoners geen 
welkomstbrief/pakket krijgen vanuit onze gemeente zodra ze zich inschrijven in Barendrecht.  
Meerdere gemeenten in ons land werken met een welkomstpakket. Het welkomstpakket1 bevat praktische 
gemeentelijke informatie zoals een afvalkalender, maar ook informatie over de nieuwe woonplaats, bijv mbt 
verenigingen, gemeentelijke diensten, afvalaanbieding in verband met vaak de nodige verbouwing bij 
verhuizing, gezondheidsaanbieders, etc. Tevens kan het bijvoorbeeld producten, gadgets, kortings- of 
tegoedbonnen van lokale ondernemers bevatten zodat nieuwe inwoners kennis kunnen maken met hun dorp 
en zich snel thuis gaan voelen.  
Onze buurgemeente Ridderkerk werkt met een welkomstbrief2 waarin nieuwe inwoners worden uitgenodigd 
voor een “Nieuwe inwonersdag”. Zo kunnen zij kennis maken met de burgemeester en wethouders èn 
informatie krijgen over hun nieuwe woonplaats.  
 
Onze fractie heeft hierover volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat nieuwe inwoners van Barendrecht geen welkomstbrief of welkomstpakket krijgen vanuit 
onze gemeente? 
Zo ja, wat is de reden dat onze gemeente een dergelijke service niet biedt? 
 

2. Staat u ervoor open om de mogelijkheden te onderzoeken voor een welkomstinitiatief vanuit onze 
gemeente zoals bijvoorbeeld hierboven genoemd? 
Zo ja, staat u ervoor open als gemeente een samenwerking te onderzoeken met onze lokale 
ondernemers met betrekking tot dit initiatief? 
 

3. Kunt u aangeven wat het gemiddeld aantal nieuwe inwoners is, in Barendrecht, per jaar over de 
afgelopen 5 jaar? 
 

 
Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,  
 
Hans Heiden en Nicoline Blankenstein-van Heugten 

 

 
Welkomstpakket gemeente Wijdemeren. 

 
1 https://www.ad.nl/het-gooi/wijdemeren-wil-nieuwe-inwoners-een-welkomstpakket-aanbieden~a65cc56a/ 
2 https://www.ridderkerk.nl/kennismaking 
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