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Barendrecht, 6 januari 2023 
 
Betreft: Schriftelijke vragen inzake overlast Kempenaar  
 
 
Geacht college, 
 
Al sinds langere periode ervaren bewoners van het appartementencomplex van Patrimonium aan de 
Kempenaar ernstige overlast van buurtbewoners die zich bijzonder onaangepast gedragen. De overlast 
bevat volgens hen met name structureel geluidsoverlast, drugsgerelateerde overlast en gewelddadigheid. 
Ook is het gevoel van onveiligheid en afgenomen leefbaarheid bij bewoners aanwezig. De bewoners voelen 
zich machteloos, omdat er niet tegen deze overlast wordt opgetreden, ondanks dat hier diverse meldingen 
zijn ingediend bij de gemeente, politie en Patrimonium.  
 
De fractie van Echt voor Barendrecht heeft hierover de volgende vragen:  

1. In hoeverre bent u bekend met de ervaren overlast aan de Kempenaar? En hoe taxeert u deze 
overlast? 
 

2. Hoeveel meldingen/aangiftes hebben de gemeente, politie en Patrimonium afzonderlijk ontvangen 
over deze overlast vanaf 1 januari 2021 tot aan 6 januari 2023? (De overlast speelt overigens al 
sinds jaren hiervoor) Kunt u deze meldingen uitsplitsen in tabelvorm per instantie met de aard van 
de melding, wanneer deze meldingen zijn ingediend en op welke wijze deze meldingen zijn 
opgevolgd? 
 

3. Hoe beoordeelt u het optreden van Patrimonium in de Kempenaar sinds deze overlast bekend is? 
En hoe verloopt uw samenwerking met Patrimonium in deze casus? 
 

4. Welke rol spelen het wijkteam en de wijkagent bij het oplossen van deze problematiek? 
 

5. Welke concrete maatregelen gaat u in samenwerking met onder meer Patrimonium nemen om de 
overlast te stoppen? Kunt u een overzicht geven van wanneer welke maatregelen worden genomen 
indien de overlast blijft aanhouden?  

 

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Jonathan Vrijman en Hans Heiden 
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