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Wilt u zich inschrijven voor de
nieuwsbrief, ga dan naar onze
site en meld u zich aan.

In deze informatiebulletins wordt u op de hoogte gehouden van de vergaderingen die
buurt bestuurt Middeldijkerplein e.o. regelmatig heeft.
Wegens de vakantieperiode heeft u geen terugkoppeling gehad van onze
bijeenkomst in juli.
Daarom dit dubbele informatiebulletin.

In onze laatste 2 vergaderingen zijn de volgende punten besproken










Terugblik overleg van juli 2018;
Terugblik overleg van september 2018
Voortgang met onze brief aan B&W van 23 mei 2018;
Uitbreiding terrasuren horeca Havenhoofd;
Zaak speeltoestellen op groenstroken Havenkwartier;
Burendag Middeldijkerplein op 22 september 2018;
Planning handhaving in het gebied van BB; hotspots;
Zaak korting op uren Biker Boa’s;
Blauwe zone Van Ommerenhaven en Van der Vormhaven.
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Terugblik overleg van juli 2018
De burgemeester heeft op onze brief van 23 mei 2018 gereageerd.
In deze reactie liet de burgemeester weten, het in grote lijnen met ons eens te zijn.
Er ligt een uitnodiging voor een gesprek over deze materie op 16 augustus 2018.
De Veiligheidsdag op 26 mei 2018 en het Lentefeest aansluitend op 9 juni 2018
waren beide succesvol. Er was veel publiek en er was veel media belangstelling.
In het Havenkwartier ontstaan bij de Boelhaven en de Hobokenhaven problemen met
de gemeente, over het al dan niet plaatsen van een aantal grote speeltoestellen in de
groenstroken.
De bewoners waren in 2005 overeengekomen, dat er geen grote toestellen aldaar
geplaatst zouden worden. Thans wilde gemeente die alsnog plaatsen. Hiertegen
ontstaat veel verzet.
Er is op 30 augustus om 19.30 uur een inloopavond in Waterpoort geweest.
Buurt Bestuurt heeft een aantal commissies opgericht:
-

Evenementen;
Omgeving/buitenruimte;
Jeugd;
Organisatie;
Veiligheid;
Infrastructuur.

Op het gebied van het parkeerbeleid bestaat de wens om rondom het horecaplein
een blauwe zone in te stellen wegens parkeeroverlast van horecabezoekers en
personeel.
Wegens succes zal er dit jaar een Burendag op 22 september 2018 georganiseerd
worden op het Middeldijkerplein. Meer hierover wordt op de website vermeld.
Overlast hangjongeren op Middeldijkerplein. Er is een sterke toename van de
overlast van hangjongeren, waarbij er regelmatig vechtpartijen zijn. Er komen nieuwe
groepen o,a. uit Rotterdam-Zuid. Buurtpreventie heeft er de handen vol aan.
Door een tekort aan mankracht, ontbreken gewoon boa’s en politie;
Boa bikers zijn normaliter op donderdag, van 12:30 tot 22:00 uur en op vrijdag en
zaterdag van 09:00 tot 03:00 uur aanwezig op de veiligheidspost van
Middeldijkerplein en in de wijk.
Er gingen geruchten, dat er op uren gekort ging worden vanwege bezuinigingen.
Buurt Bestuurt vindt dit onacceptabel, mede gezien de problematiek op
Middeldijkerplein en heeft de zaak aanhangig gemaakt bij het College van B&W.
Wordt vervolgd.
Langere openingstijden horeca Havenhoofd?
In het oude dorp is een proef gaande bij de horeca om de terrassen 1 uur langer
open te houden. Nu is de sluitingstijd 23:00 uur en dat wordt 24:00 uur.
De horeca van het Havenhoofd was van deze proef om moverende redenen
uitgezonderd.
De Gemeenteraad heeft de burgemeester vervolgens gevraagd om alsnog met
bewoners en ondernemers te gaan praten om te kijken of ze toch niet tot elkaar
konden komen voor langere openingstijden. Buurt Bestuurt houdt een onderzoek
onder de bewoners en neemt dat mee in gesprekken met het College van B&W in
augustus 2018.
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Terugkoppeling vergadering september 2018
Voortgang met onze brief aan B&W van 23 mei 2018.
Na het oriënterende gesprek met de wethouders Cees Schaap en Tanja de Jonge
werd het oorverdovend stil. Eind september kwam er eindelijk enige beweging en is
er goed contact met de afdeling openbare verlichting. Tevens was op de vergadering
de afdeling Toezicht en Handhaving aanwezig, waar constructief overleg mee is
gepleegd. Maar we zijner nog lang niet. Er zijn nog talloze afdelingen, waar nog
contact mee moet komen. Daar werken wij thans zelf intensief aan.

Uitbreiding terrasuren horeca Havenhoofd.
Er is door BB een enquête gehouden over dit onderwerp onder de bewoners van het
Havenhoofd. De resultaten hiervan zijn op 16 augustus 2018 besproken met de
gemeente en vervolgens overhandigd. De gemeente heeft vervolgens nog met een
aantal bewoners gesproken. Ook heeft de gemeente met de ondernemers
gesproken. Alle gegevens berusten thans bij de burgemeester, die hierover aan de
gemeenteraad verslag gaat uitbrengen. Daarna volgt besluitvorming.

Zaak speeltoestellen op groenstroken Havenkwartier.
Medio juni 2018 ontvingen de bewoners van de Smithaven, Boelehaven en
Hobokenhaven een brief van de gemeente, waarin stond, dat zij voornemens was op
de groenstroken ter plaatse een aantal speeltoestellen te plaatsen voor kinderen in
de leeftijd van 6 tot 11 jaar.
Nu speelde zo’n zaak in 2004/2005 in deze straten ook al, waarbij de bewoners zich
met hand en tand hiertegen verzetten. Het werd bijna een rechtszaak. Uiteindelijk
vonden partijen zich met de plaatsing van een drietal toestellen. En nu begon dat
weer. Een aantal bewoners vervoegden zich bij een van onze BBM-teamleden, die
het verzet tegen de plaatsing van de toestellen coördineerde. Er werden
bezwaarschriften aan de gemeente gestuurd. Ons Teamlid nam contact op met de
gemeente, waarna werd toegezegd, dat er vooralsnog geen werkzaamheden zouden
aanvangen tot nader order.
De gemeente nodigde aansluitend BBM uit voor een gesprek over deze heikele zaak.
BBM adviseerde de gemeente vooral goed te luisteren, wat de bewoners wilden en
om aan te geven om hoeveel kinderen het ging in deze.
Vervolgens kregen de bewoners een brief van de gemeente met de aankondiging
van een inloopavond op 30 augustus in Waterpoort. Daar konden de bewoners ter
plekke op formulieren per haven aangeven welke keuze zij wilden maken voor
plaatsing van speeltoestellen. Het was geen optie om geen toestellen te plaatsen. De
gemoederen liepen hier en daar hoog op deze avond. Uiteindelijk verwerkte de
gemeente de ingevulde formulieren. Aansluitend werd wederom een delegatie van
BBM uitgenodigd om kennis te nemen van de resultaten. In de Smithaven en de
Hobokenhaven werden de toestellen in overeenstemming met de wens van de
meerderheid van de bewoners gepland. In de Boelehaven dus niet.
Daar werden 2 toestellen ingepland op een plaats, waar juist het meeste verzet er
tegen was. Ondanks sterke druk van BBM volhardde de gemeente in haar standpunt
en stuurden zij de bewoners een brief met informatie over de genomen besluiten.
Thans dreigen rechtszaken.
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Burendag Middeldijkerplein op 22 september 2018.
Voor de tweede keer organiseerden Humanitas dmh en Buurt Bestuurt
Middeldijkerplein en Omstreken een burendag op het MDP. Er was een bakwedstrijd
georganiseerd onder het motto: heel de buurt bakt. Voor de kinderen was er
gelegenheid om cupcakes te versieren. Voor beide groepen waren leuke prijzen
beschikbaar. Verder was er een optreden van het meezingkoor van de
Barendrechtse Harmonie. Er waren 3 tenten opgezet, die ook hard nodig bleken in de
loop van de ochtend. Het springkussen werd uit veiligheidsoverwegingen niet
opgezet in verband met de harde wind.
De dag begon om 11:00 uur met koffie en thee, verzorgd door Humanitas.
Rond 11:30 uur heette wijkwethouder Tanja de Jonge de aanwezigen van harte
welkom en wees op het belang van de burendag. Het is een uitgelezen mogelijkheid
om eens nader kennis te maken met een aantal van je buren. Aansluitend was er het
eerste optreden van het meezingkoor en zat de stemming er meteen goed in.
Via sponsoring van Albert Heijn Carnisselande, Kippie-Kip Barendrecht,
Ikea Barendrecht en de Makro Barendrecht waren er de nodige snacks en frisdrank,
voor de inwendige mens.
Het weer werd helaas steeds slechter en rond 13:15 barstte er een onweer los met
windstoten. De organisatoren zagen zich rond 13:15 uur genoodzaakt op dat moment
de rest van de dag af te gelasten. Intussen had de jury nog wel de winnaars van de
taarten bakwedstrijd en de cupcakes versiering vastgesteld en ontvingen zij hun
prijzen.

Planning handhaving in het gebied van BB; hotspots.
BB heeft overzichten gemaakt waar overlast is van hangjeugd, die allerlei overlast
veroorzaakt, evenals de straten per wijk, waar de hard wordt gereden met als gevolg
ook geluidsoverlast. Wij vroegen de gemeente al om een plan van aanpak in onze
brief van 23 mei 2018 aan B&W. Er is thans contact met de afdeling Toezicht en
Handhaving, waar de boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) onder vallen. Op
korte termijn gaan we aan tafel met de leiding er van.

Zaak korting op uren Biker Boa’s.
Er waren vergevorderde plannen binnen de gemeente om uren te korten op de biker
boa’s, die hun standplaats hebben in de Veiligheidspost.
Van hieruit opereren zij. Het plan was om de donderdag volledig te schrappen en op
de vrijdag en zaterdag 2 uur in mindering te brengen. Nadat BBM deze zaak bij B&W
had aangekaart is deze bezuinigingsmaatregel afgeblazen; sterker nog; op vrijdag en
zaterdag krijgen ze er nog een uur bij; van 09:00 uur in de ochtend tot 04:00 uur
’s nachts in plaats van tot 03:00 uur.

Blauwe zone Van Ommerenhaven en Van der Vormhaven.
De bewoners van genoemde havens ondervinden veel last van parkeren voor
woon/werkverkeer en horecabezoekers. Vaak moeten zij lang zoeken naar een
parkeerplek. Uit onderzoek blijkt, dat blauwe zones geen haalbare kaart zijn.
Er ontstaat dan ook een probleem met de handhaving. Dat is al een veel voorkomend
probleem trouwens in Barendrecht. De commissie Infra gaat zich over dit probleem
buigen om een oplossing te vinden.

