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Voor u ligt een krant van dé lokale 
politieke partij van Barendrecht. In 
deze krant blikken wij terug op 2022 
en verantwoorden wij onze inzet. In 
de gemeenteraad van ons dorp, maar 
ook daarbuiten. Want we zijn buiten de 
raadszaal eveneens zeer actief! U leest 
in deze krant hoe wij tot dit moment 
handen en voeten hebben gegeven 
aan ons verkiezingsprogramma, ons Dank voor uw 

vertrouwen!
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 
kregen wij van heel veel Barendrechters steun. 
Zo veel steun zelfs dat wij groeiden van 14 naar 
20 zetels! Een geweldig resultaat, waar wij u erg 
dankbaar voor zijn! Door uw steun maakt EVB 
nu met maar liefst drie van de vier wethouders 
deel uit van het college van B&W. En ons 
tienpuntenplan is uiteraard voor een belangrijk 
deel leidend voor het gemeentelijk beleid in de 
komende jaren. 

Sinds maart hebben wij natuurlijk niet stil 
gezeten! Zo hebben onze wethouders de 
afgelopen maanden een vliegende start gemaakt 
met het uitvoeren van ons tienpuntenplan. U 
heeft dit bijvoorbeeld al kunnen merken aan 
het afvalbeleid. Aan het oneerlijke systeem van 
betalen per klepbeweging is met terugwerkende 
kracht een eind gemaakt. Daarnaast zijn de 
ondergrondse containers voor oud papier 
en karton weer voor alle inwoners met een 
afvalpas toegankelijk. En in de buitenruimte 
worden de afvalbakken en hondenpoepbakjes 
die de afgelopen jaren zijn weggehaald weer 
teruggeplaatst. 

Ook onze twintig gemeenteraadsleden hebben, 
zoals u gewend bent, inmiddels al verschillende 
vragen gesteld en voorstellen gedaan om 
Barendrecht nog mooier te maken. Zo wordt er 
dankzij de inzet van onze raadsleden inmiddels 
gewerkt aan een manier om storingen aan de 
straatverlichting sneller te verhelpen, krijgen 
hondenbezitters binnenkort meer waar voor hun 
geld, kunnen de winkels binnenkort op zondag 
eerder open en krijgen Barendrechtse veteranen 
nu meer ondersteuning van de gemeente. 

Maar dat is nog niet alles. Zo is de tijd dat er 
in Barendrecht alleen dure woningen gebouwd 
worden voorbij. In Barendrecht moet immers ook 
plek zijn voor mensen met een gemiddeld inkomen 
zoals de politieagent, de verpleegkundige of de 
leraar. En we hebben inmiddels afgesproken dat 
Barendrechters die in Barendrecht willen blijven 
wonen of terug willen naar ons dorp, maximaal 
voorrang krijgen op sociale huurwoningen en 
nieuwe koopwoningen. 

Uiteraard liggen er na ons eerste half jaar nog 
een flink aantal uitdagingen die wij het hoofd 
moeten bieden. Maar we zijn dan ook nog maar 
net begonnen. U kunt erop rekenen dat het beste 
nog moet komen!

Echt voor Barendrecht (EVB) is dé lokale 
onafhankelijke politieke partij van 
Barendrecht en sinds 2014 ook de grootste 
politieke partij in de gemeenteraad. Wij 
vinden dat Barendrecht een gemeente is 
met uitstekende voorzieningen qua
welzijn, sport, infrastructuur, 
buitenruimte, cultuur en recreatie. 

U ontvangt deze krant mogelijk ook als 
u heeft aangegeven dat u liever geen 
ongeadresseerd drukwerk of huis-aan-
huisbladen ontvangt. Deze krant valt 
namelijk niet in een van deze categorieën 
(artikel 20 van de afvalstoffenverordening 
van de gemeente Barendrecht). Desondanks 
bieden wij u onze excuses aan als u zich aan 
de bezorging stoort. 

Echt voor 
Barendrecht?

Echt voor Barendrecht 

blikt terug op 2022

Beste Barendrechter
tienpuntenplan voor Barendrecht in 2022-
2026. En we blikken al een klein beetje 
vooruit op het nieuwe jaar. Ook in 2023 
kunt u ons weer geregeld ontmoeten.
We bezoeken bijna elke maand een 
woonwijk. Grote kans dat wij binnenkort 
ook uw wijk bezoeken. U kunt ons 
natuurlijk ook altijd bereiken op 
telefoonnummer 0180- 20 10 20.
Veel leesplezier gewenst!

Een gemeente met een goed woon- en 
leefklimaat. Dat willen wij behouden 
en zelfs verder verbeteren. In het 
gemeentebestuur werken wij hier dagelijks 
keihard aan, met visie en ambitie gevolgd 
door acties en resultaten.

Wij zijn van mening dat iedere 
Barendrechter prima in staat is om zich 
een mening te vormen over allerhande 
vraagstukken en dat Barendrechters actief 
betrokken moeten worden bij (politieke) 
besluitvorming in hun gemeente. Niet eens 
in de vier jaar bij de gang naar de stembus, 
maar doorlopend. Dát is de enige manier 

om politiek en democratie 
weer dichter bij de inwoners te 
brengen. Daarbij zijn wij in ons 
politiek handelen niet links of 
rechts, maar zijn wij écht voor 
Barendrecht!

U als inwoner staat voor 
ons centraal. Help ons de 
komende periode bij onze 
inzet! Geef ons tips, advies 
of commentaar of - nog beter 
- word lid van EVB! Dat kost 
slechts € 27,50 per jaar. Lid 
worden kan via onze website
www.echtvoorbarendrecht.nl 
of u kunt bellen met
0180- 20 10 20. 

Samen maken wij 
Barendrecht nog mooier!



1 0  P U N T E N  P L A N
1 – Echt voor Barendrecht
De gevestigde politieke partijen besloten om per 
1 januari 2014, zonder dat de kiezer er aan te pas 
kwam, de ambtelijke organisaties van Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk te fuseren. Als eerste stap 
naar een volledige gemeentelijke fusie met Ridderkerk 
en Albrandswaard. Deze BAR-organisatie heeft de 
afgelopen jaren gezorgd voor een grotere afstand tussen 
ambtenaren en inwoners. En beperkte voordelen.  
Echt voor Barendrecht is in 2013 opgericht voor het 
behoud van een zelfstandig Barendrecht, waarbij 
bestuurders én volksvertegenwoordigers dichtbij 
en benaderbaar zijn. Met bijna 50.000 inwoners is 
Barendrecht prima zelfstandig in staat om haar 
gemeentelijke taken uit te voeren. Met hoge kwaliteit. En 
tegen acceptabele kosten. Onze wethouder Margo Stolk 
is inmiddels hard aan het werk om Barendrecht weer 
een eigen slagvaardige ambtelijke organisatie te geven 
die zich vol overtuiging richt op Barendrecht en haar 
inwoners. Zo’n organisatie is ook erg aantrekkelijk voor 
medewerkers. En zal de komende jaren zorgen voor een 
veel betere dienstverlening aan inwoners!

2 – Logisch afvalbeleid
Drie jaar geleden ging het complete afvalbeleid in 
Barendrecht op de schop. Nieuw beleid met verstrekkende 
gevolgen werd in zeer korte tijd met de kleinst mogelijke 
meerderheid door de gemeenteraad gejast. Zonder steun 
van Echt voor Barendrecht. Inwoners werden hierdoor 
overvallen. Ze waren niet betrokken bij de invoering. En 
hoorden vaak pas ná besluitvorming wat de gevolgen voor 
hun woonomgeving waren. Dat beleid is omgegooid.
Er is de afgelopen maanden een flinke start gemaakt met 
een realistisch, breed gedragen en betaalbaar afvalbeleid. 
Met terugwerkende kracht is een einde gemaakt aan 
het oneerlijke systeem van betalen per klepbeweging. 
De takkenrondes zijn terug en de ondergrondse 
papiercontainers zijn weer voor iedereen met een pasje te 
openen (de pasjes blijven in gebruik om illegale stortingen 
te voorkomen). De komende periode zal het nieuwe 
afvalbeleid wijk voor wijk, in overleg met u en andere 
bewoners in uw wijk tot stand komen. Over het hoe en 
wanneer wordt u binnenkort geïnformeerd. 

3 – Echt voor veiligheid
Barendrecht kan nog een stuk veiliger. We zijn dan ook 
blij dat de politie-eenheid Oude Maas na een flinke lobby 
uit Barendrecht in september heeft bekend gemaakt 
dat zij in ons dorp een nieuw regiokantoor openen. Dit 
nieuwe politiebureau komt aan de Dierensteinweg en 
zal naar verwachting ruime openingstijden kennen. Op 
de rondwegen rond ons dorp worden dankzij onze inzet 
nog dit jaar ANPR-camera’s geïnstalleerd, die de politie 
helpen met vliegensvlugge detectie van criminelen 
die ons dorp via de snelweg binnenkomen of verlaten. 
Daarnaast komen er de komende jaren extra handhavers, 
meer flexibele camera’s en zetten we volop in op betere 
buurtpreventie.

Op dit moment onderzoekt onze wethouder Dirk Vermaat 
manieren om de geluidsoverlast rond de rondweg en 
de snelweg te verminderen. Bijvoorbeeld door het 
aanbrengen van geluidswerend asfalt. Daarnaast komen 
er in de buitenruimte doelmatige, gerichte en concrete 
ingrepen om geluidsoverlast in de woonwijken terug te 
brengen. Dat gebeurt in goed overleg met wijkbewoners. 
En verschillende verkeersonveilige knelpunten in 
Barendrecht worden heringericht en concreet veiliger 
gemaakt. Zodat de kans op ongelukken afneemt.

4 – Betaalbare woningen voor 
Barendrechters
Zoals u ook op de voorpagina hebt kunnen lezen, zijn 
hier direct al flinke stappen in gemaakt. Daarnaast 
wordt na jaren stilstand volgend jaar eindelijk de wijk 
Vrouwenpolder/Lagewei afgebouwd. Onze wethouder 
Lennart van der Linden heeft recent een akkoord 
getekend met drie ontwikkelende partijen die 90 
woningen realiseren in de wijk. Meer dan de helft van 
deze woningen wordt betaalbaar. Zowel huur als koop. 
Barendrechters krijgen bovendien maximaal voorrang 
om deze woningen te kopen. Start van de bouw is naar 
verwachting komend jaar. 

In het stationsgebied worden de komende jaren maar 
liefst 3500 nieuwe woningen gebouwd. Het college heeft 
recent bij het Rijk tientallen miljoenen binnengesleept om 
de bouw van deze woningen te versnellen. Hierdoor zullen 
de eerste woningen al in het voorjaar van 2024 gebouwd 
worden. 

5 – Echt voor buitenruimte
Echt voor Barendrecht staat voor een kwalitatief 
hoogwaardige buitenruimte. Dat kost geld, maar geeft 
ook veel plezier voor inwoners. Het groen in Barendrecht 
gaan we de komende tijd nog meer koesteren. Zo wordt 
de komende jaren fors geïnvesteerd in de kwaliteit van dit 
groen en in stapsgewijze verbetering van de buitenruimte. 
Hiervoor stellen wij niet alleen een dorpsecoloog aan, 
maar willen wij ook u als inwoner de komende periode 
actief betrekken. Daarnaast blijven wij natuurlijk zeer 
waakzaam op zwerfafval en graffiti in uw woonomgeving, 
omdat dit afbreuk doet aan uw woonplezier.

6 – Echt voor ouderen
Echt voor Barendrecht (EVB) wil dat ouderen in 
Barendrecht waardig oud kunnen worden. Zo willen 
wij meer ouderenvoorzieningen, zoals buurtkamers en 
ondersteuning in de wijk. 

In 2014 heeft EVB ingevoerd dat onze ouderen gratis 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De 
afgelopen jaren hebben de gevestigde politieke partijen 
meerdere malen voorgesteld om dit gratis openbaar 
vervoer voor ouderen te beperken. Door felle tegenstand 
van ouderen en van ons in de gemeenteraad, zijn deze 
plannen gelukkig nooit doorgegaan. En ook de komende 
jaren kunt u er zeker van zijn dat er niet op het gratis 
openbaar vervoer voor ouderen wordt beknibbeld. Op 
EVB kunt u rekenen! Juist in financieel onzekere tijden!

7 – Sport en ontspanning
Het Inge de Bruijn zwembad heeft het de afgelopen 
jaren moeilijk gehad. Door de coronacrisis en een 
terugloop van het aantal bezoekers. We laten 
het zwembad echter niet kopje onder gaan! Onze 
wethouders werken op dit moment samen met het 
zwembad aan verschillende opties voor meer inkomsten 
en meer waterpret, ook in de buitenlucht. Daarnaast 
worden binnenkort de hardlooproutes opgeknapt en 
begin volgend jaar zelfs uitgebreid. 

Het plan Aquarendrecht, een plek voor waterrecreatie, 
feesten en ander vermaak in en rond het bouwdok aan 
de Oude Maas, is momenteel onderdeel van gesprek met 
Rijkswaterstaat. 

8 – Stop de sloop van ‘t Trefpunt
Vlak voor de verkiezingen van maart hebben wij 
samen met buurtbewoners uit De Driehoek kunnen 
voorkomen dat wijkcentrum ’t Trefpunt niet gesloopt 
maar gerenoveerd wordt. Inmiddels zijn de tekeningen 
voor de renovatie klaar. Na een onderzoek naar de 
klimaatbeheersing, wordt het plan gepresenteerd. 
Dit zal waarschijnlijk begin van het nieuwe jaar 
plaatsvinden. Het is dan ook duidelijk hoeveel de 
renovatie precies gaat kosten.

9– Logisch milieubeleid
Qua milieu, groen, energie- en klimaatbeleid stelt 
Echt voor Barendrecht (EVB) het woon- en leefklimaat 
van onze inwoners centraal. We blijven ons daarom 
verzetten tegen megalomane plannen die dat woon- en 
leefklimaat bedreigen. Daarom blijven wij ook tegen de 
plaatsing van megawindturbines op het Vaanplein zoals 
wij eerder ook tegen de plaatsing van windturbines 
bij de Oude Maas waren. Ook blijven we tegen het 
gedwongen en roekeloos gasloos maken van onze 
wijken.

Wat begon met ons initiatief voor de aanleg van 
drie Tiny Forests, kleine bossen ter grootte van een 
tennisbaan, is inmiddels uitgegroeid naar een ambitie 
voor het planten van een aantal hectare bomen! Binnen 
en buiten de bebouwde kom. Bomen verbeteren immers 
de luchtkwaliteit, vergroten de waterbergingscapaciteit 
en gaan hittestress tegen. 

Met enige regelmaat worden er ook in Barendrecht 
bomen gekapt. Soms zorgt dit voor enige commotie 
zoals bij de kap van de kastanjebomen aan de Bachlaan 
in november vorig jaar. Dankzij onze inzet wordt er in 
de toekomst, door middel van een QR-code, bij bomen 
die gekapt gaan worden, aangegeven waarom de bomen 
gekapt worden. Met de QR-code kan ook makkelijk 
worden gezien wat er met het hout van de bomen gaat 
gebeuren. Bij voorkeur wordt het hout van de bomen 
ook op een milieuvriendelijke manier hergebruikt binnen 
Barendrecht. 

In 2020 kwam EVB met een alternatief OV-plan. In 
dit plan stond het idee voor een OV-transferium in 
Barendrecht voor buslijndiensten die over de A29 
rijden tussen het Zuidplein en Goeree-Overflakkee en 
verder. Wanneer de Heinenoordtunnel vanaf volgend 
jaar gerenoveerd wordt, zal onder meer de tweede 
tunnel (de tunnelbuis voor langzaam verkeer) gereed 
gemaakt worden voor buslijndiensten. Er is een grote 
kans dat er dan voor deze bussen ook een halte komt in 
Barendrecht. Binnenkort volgt hier meer informatie over. 

10 – Financiën op orde
Door onnodig veel wethoudersposten en andere 
verspilling moest u in 2021 zo’n 8% meer OZB betalen. 
En ruim 20% meer afvalstoffenheffing. 

De tijd dat u van het gemeentebestuur dit soort 
exorbitante lastenverhogingen krijgt voorgeschoteld 
is voorbij. De lokale lasten stijgen het komende jaar 
zelfs minder dan de inflatie. 

We hebben het aantal wethouders bij de eerste 
gemeenteraadsvergadering na de verkiezingen 
direct teruggebracht van 6 naar 4 personen. Met het 
verminderen van het aantal wethouders bespaart de 
gemeente Barendrecht ca. € 230.000 per jaar. 
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Zondag
wat
eerder
winkelen

Suze Groenewegpad onthuld
Op 19 oktober was het tweeëntachtig jaar 
geleden dat Suze Groeneweg, het eerste 
vrouwelijke Tweede Kamerlid en belangrijk 
voorvechtster van de vrouwenrechten, 
in Barendrecht overleed. Hoewel Suze 
Groeneweg al in een aantal andere steden 
met een straatnaam geëerd wordt, was dit in 
Barendrecht nog niet het geval. Op initiatief 
van Echt voor Barendrecht kwam hier dit jaar 
verandering in. In de wijk Vrouwenpolder, vlak 
bij het provinciaal fietspad, is nu een heus 
Suze Groenewegpad!

Van blaftax
naar kwispeltax
Uit onderzoek van Echt voor Barendrecht is gebleken dat 
de hondenbelasting die Barendrechtse hondenbezitters 
betalen, de afgelopen drie jaar niet volledig naar 
het hondenbeleid is gegaan. Terwijl dit wel zo 
was afgesproken en de hondenfaciliteiten in 
Barendrecht te wensen over laten. 

Inmiddels wordt daarom gewerkt aan een nieuw 
hondenbeleid, waarbij het uitgangspunt is, dat de 
hondenbelasting ditmaal wel volledig ten goede komt 
aan goede hondenvoorzieningen. Dit nieuwe beleid wordt 
volgend jaar in samenspraak met hondenbezitters en 
niet-hondenbezitters opgesteld. 

Meer steun voor 
Barendrechtse 
veteranen!
Barendrecht kent ongeveer 200 
veteranen. Mannen en vrouwen die 
gediend hebben in verschillende (vredes)
missies. Deze Barendrechtse veteranen 
en hun thuisfront krijgen op initiatief 
van Echt voor Barendrecht meer 
ondersteuning van de gemeente. 

Zo komen er zes keer per jaar 
bijeenkomsten voor veteranen en is er 
meer aandacht voor hulpvragen. EVB is 
onze veteranen dankbaar en draagt hen 
een warm hart toe!

In 2015 heeft Echt voor Barendrecht 
(EVB) gezorgd dat de winkels in 
Barendrecht ook op zondag open 
kunnen. Winkeliers die dit willen, 
kunnen nu op zondag vanaf 12 uur 
open. In de praktijk maken hier 
vooral supermarkten, bouwmarkten 
en woonwinkels gebruik van. Deze 
ondernemers hebben recent bij EVB 
geïnformeerd of zij, vanwege veranderd 
winkelgedrag en betere spreiding van 
bezoekersaantallen, op zondag niet 
wat eerder open kunnen. We hebben 
dit verzoek gesteund. Zodat winkeliers 
die dit willen binnenkort al vanaf 10 
uur open kunnen. 

Einde aan de scooteroverlast
Sinds september 2020 zijn in Barendrecht aanbieders van deelscooters 
actief. Hoewel met deze aanbieders is afgesproken dat zij binnen 24 
uur meldingen van overlast moeten wegnemen, gebeurt dit regelmatig 
niet. We hebben hier met enige regelmaat in de gemeenteraad 
aandacht voor gevraagd.  
Aan de overlast van de deelscooters komt vanaf 1 januari een einde. 
Dan hebben de aanbieders van de deelscooters 
namelijk een vergunning nodig. Zodat de gemeente 
makkelijker kan optreden bij (parkeer)overlast en 
ook de vergunning voor een aanbieder, indien dit 
nodig is, gewoon kan intrekken. Overigens hebben de 
aanbieders die in Barendrecht actief zijn, een paar 
weken geleden zelf bekend gemaakt dat zij voorlopig 
hun dienstverlening in ons dorp staken. We blijven 
echter waakzaam voor de toekomst!

Nieuw politiebureau in Barendrecht
Een gemeente van bijna 50.000 inwoners zonder politiebureau. Dat kan toch niet? 
Echt voor Barendrecht heeft daarom de afgelopen jaren flink geknokt voor de terugkeer van een volwaardig politiebureau in Barendrecht. Een politiebureau met ruime openingstijden, waar ook aangifte kan worden gedaan. Eind september kwam het geweldige nieuws dat het regiokantoor van de politie verhuist van Ridderkerk naar Barendrecht!  Daar zijn we erg blij mee. Het bureau komt aan de Dierensteinweg en zal naar verwachting in 2025 in gebruik worden genomen. Door de komst van dit bureau werken er straks 170 medewerkers van de politie in Barendrecht. Een belangrijke stap richting een veiliger Barendrecht!

Rijbewijs gehaald? 
Direct naar het 
gemeentehuis!
In februari werden wij getipt door 
Roos den Hartog (18). Na een 
succesvol rijexamen wilde zij naar het 
gemeentehuis om haar rijbewijs te 
bestellen. Helaas: een afspraak maken 
kon pas over een maand. Een maand 
tussen het rijexamen en het ontvangen 
van een rijbewijs?  Na zo’n feestelijk 
moment moet je toch direct terecht 
kunnen op het gemeentehuis voor 
een aanvraag? Doordat EVB vragen 
stelde over deze gang van zaken kwam 
Roos gelukkig eerder aan de beurt. En 
binnenkort kunnen pasgeslaagden ook 
zonder afspraak voor hun eerste rijbewijs 
naar het loket!

Klok Middeldijkerplein 
gaat eindelijk weer 
tikken!
Tijdens onze wijkbezoeken in Waterkant 
en Meerwede wezen diverse inwoners 
ons op de al jaren stilstaande klok 
boven in de woontoren aan het 
Middeldijkerplein, het hoogste gebouw 
van Barendrecht. Het stilstaan van 
de klok is niet alleen storend, maar 
ook gevaarlijk. Zo is er al eens een 
stuk van de wijzerplaat naar beneden 
gevallen. Door de inzet van EVB voert 
de gemeente op dit moment overleg 
over het structurele onderhoud van de 
klok. Daarbij is het uitgangspunt dat de 
beeldbepalende klok binnenkort weer 
gaat tikken!

Samen voor 
een schoner 
Barendrecht!
Wist u dat wij ook tijdens 
onze wijkbezoeken het 
zwerfafval in de wijk 
opruimen? En dat ook 
vele inwoners dit vrijwillig 
doen? Vanuit de gemeente 
wordt hiervoor een gratis 
zwerfafvalset aangeboden. 
Via een speciale website 
kunt u zien waar zoal wordt 
opgeruimd. Helpt u een 
handje mee? Kijk voor meer 
informatie op de website: 
onzetoekomstisduurzaam.
nl/zwerfafvalmateriaal

Echt voor jongeren
Vaak wordt er meer over jongeren 
dan mét jongeren gesproken. Dat 
moet anders! EVB heeft de afgelopen 
maanden met verschillende jongeren 
gesproken. Over wat hen bezighoudt, 
waar ze tegenaan lopen en over 
wat er beter kan in Barendrecht. 
Door die gesprekken weten we nog 
beter wat er speelt. Zo gaan we de 
komende tijd aan de slag voor betere 
sport- en recreatievoorzieningen 
en onderzoeken we een plek voor 
een nieuwe ontmoetingslocatie in 
Carnisselande. Ook hebben we oog 
voor meer betaalbare woningen 
voor jongeren. Veel Barendrechtse 
jongeren willen immers gewoon 
in hun eigen dorp blijven wonen. 
Het initiatief van de oprichting van 
een Barendrechtse jongerenraad 
moedigen wij van harte aan. De stem 
van jongeren doet er toe!



Voor meer informatie, bezoek onze website 
www.echtvoorbarendrecht.nl.

Schroom niet, u krijgt altijd een reactie!

echtvoorbarendrecht.nl

Zelfstandig én Betrouwbaar

Contact met EVB
Telefoon:
0180 - 201 020 (ook WhatsApp)

E-mail:
secretaris@echtvoorbarendrecht.nl

Website:
www.echtvoorbarendrecht.nl/contact 

Volg ons ook op: 

Streep de woorden weg en vind de 
oplossing! Geef de oplossing vòòr 
31 december 2022 door via puzzel@
echtvoorbarendrecht.nl en maak kans 
op een VVV cadeaukaart t.w.v. € 100 Echt voor Barendrecht zet zich in voor 

iedere Barendrechter.

Zo hebben wij het afgelopen jaar bijvoorbeeld 
veel vragen gesteld over de wijzigingen in de 
huishoudelijke ondersteuning en hadden ook 
aandacht voor de verbetering van verschillende 
kinderspeelplekken. Over maar liefst 120 
verschillende Barendrechtse onderwerpen stelden 
wij dit afgelopen jaar schriftelijke vragen en 
wij kwamen met vijfentwintig moties. Veel van 
deze onderwerpen werden ons overigens door 
bewoners aangereikt, waarvoor hartelijk dank!

Heeft u ook een groot of een klein probleem? Wij 
gaan voor u aan het werk! Stuur ons een bericht 
via onze website. U krijgt altijd een reactie terug. 
Echt voor Barendrecht is er voor u!

Inzet voor jong en oud

Actief in de raad, maar ook daarbuiten!Binnen het gemeentehuis hebben wij ons het afgelopen jaar weer volop voor u 
ingezet, maar u heeft onze inzet wellicht ook op straat gezien. Zo hebben wij 
met onze geelzwarte campagnebus alle wijken bezocht. En gingen hier van deur 
tot deur. En sinds vorige maand hebben wij onze reguliere wijkbezoeken weer 
opgepakt. Helaas niet meer met onze bus, hier hebben wij na zeven trouwe jaren 
afscheid van moeten nemen, maar een ‘rijdend alternatief’ zal niet lang op zich 
laten wachten. 
Naast onze wijkbezoeken gingen we dit jaar ook veel op bezoek bij maatschappelijke organisaties, brachten een werkbezoek aan onze hulpdiensten, 
organiseerden samen met stichting Present een gezellig uitje voor ouderen, 
zamelden voedsel en medicijnen in voor Oekraïne, organiseerden tweemaal een 
Barendrechtse pub quiz en gaven een aantal gastlessen op een basisschool. Ook 
in 2023 kunt u ons weer binnen en buiten het gemeentehuis ontmoeten en komen 
wij graag met u in contact. Tot snel!

Echt voor Barendrecht
op social media
Echt voor Barendrecht is erg actief op social media. Op Facebook, 
Instagram en Twitter. Bovendien staan op onze website volop 
actuele berichten, filmpjes en geluidsfragmenten. Zo kunt u nog 
beter volgen waar wij in de gemeenteraad op inzetten! Mogen wij 
u ook eens digitaal ontmoeten? 

Word lid van Echt voor Barendrecht
Enthousiast geworden door het lezen van deze krant? Wij 
kunnen weinig zonder uw steun! 

Help Echt voor Barendrecht, geef ons tips en adviezen via 
info@echtvoorbarendrecht.nl of steun Echt voor Barendrecht 
door lid te worden. Dit kost € 27,50 per jaar. U kunt lid worden 
via onze website, www.echtvoorbarendrecht.nl of door te 
bellen met 0180- 20 10 20. 

Warm welkom voor
nieuwe bewoners
Nieuwe inwoners moeten zich snel in onze mooie
gemeente thuis voelen! 
Op ons initiatief werkt het college nu aan een 
welkomstpakket voor deze Barendrechters in 
samenwerking met lokale ondernemers en instanties.
Ook worden nieuwe inwoners uitgenodigd voor een 
jaarlijkse gemeentedag. 

Scan deze code om 
een WhatsApp-chat
met Echt voor 
Barendrecht te 
beginnen.
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AAK

ADRIANAPOLDER

AMSTELMEER

AVENUE CARNISSE

AVENUE CARRE

BACHLAAN

BARENDRECHTSEWEG

BARK

BELTMOLEN

BOEIER

CARNISSERBAAN

CEDERHOUT

DE KOLK

DOORMANPLEIN

DORPSSTRAAT

EKSTER

ESSENWEDE

FUIKKANT

GOUMAN AKKER

HAVENHOOFD

HOEFSLAG

IEPENWEDE

JAN GILLIS OEMVLIET

KOLKLEEDE

MEERWEDESINGEL

MIDDELDIJKERPLEIN

MIDDENBAAN

MUZIEKPLEIN

ORANJESTRAAT

PORTLANDSE BAAN

RIEDERMEET

RIETGORS

SMEDERIJ

SUZE GROENEWEGPAD

VOORDIJK

VRIJENBURGLAAN

WADDENRING

ZALMWATER

ZICHTWEI

Oplossing

Puzzel en Win!


