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Op de Agenda

Wij ontvingen een brief namens B&W naar aanleiding van onze brief van 23 mei 2018
en ons gesprek op het gemeentehuis van 16 augustus 2018.
Met zijn brief van 22 juni bevestigde de burgemeester al, dat hij onze zorgen deelt op
het gebied van jeugdoverlast, te hard rijden/geluidsoverlast, vuil op
straat/hondenpoep.
Het nieuwe college denkt graag mee, hoe we Carnisselande nog beter kunnen
maken. Uitgangspunt is daarbij onze brief van 23 mei en het gesprek daaraanvolgend
op 16 augustus 2018. Hierbij werd afgesproken om een stapsgewijze aanpak te
beginnen om tot verbeteringen te komen. Zo heeft de wijkwethouder Tanja de Jonge
onze vergaderingen van september en november bij gewoond.
In de afgelopen periode is er meer aandacht geweest voor overlast gevende
groepen, wat heeft geleid tot minder klachten op het gebied van overlast door
hanggroepen jongeren. (dat klopt) Inzake vuil op straat is het Middeldijkerplein tot
hotspot verklaard, waardoor er intensiever zwerfvuil wordt verwijderd.
Er is tweemaal een grote actie geweest van de politie tegen te hard rijdende
scooters. In het kader van de operatie – Aanpak Scooters Overlast (ASO) heeft de
politie de nodige bekeuringen uitgeschreven.

Contact gegevens

B&W realiseert zich, dat we er hiermede nog niet zijn. Daarom blijft Carnisselande de
verscherpte aandacht houden van het bestuur en de medewerkers van de gemeente
Barendrecht.
Was getekend door L. van Zanten

www.buurtbestuurt-Barendrecht.nl

buurtbestuurtmiddeldijkerplein
@BBM_Barendrecht

Afdelingshoofd Openbare Orde, APV en BOA’S.
NB; wij plannen nog gesprekken in met B&W over te hard rijdende auto’s en motoren;
verdere handhaving van honden eigenaren, die hun hond uitlaten op verboden
plaatsen met als gevolg hondenpoep daar. Wij streven naar een Beleidsplan
Handhaving.

buurtbestuurtmiddeldijkerplein@gmail.com

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

Dat wordt interessant, omdat wethouder Cees Schaap inmiddels heeft aangekondigd
in 2020 over meer BOA’S te willen beschikken. Precies wat wij in onze bijeenkomst
met hem al zeiden op 16 augustus 2018. We worden, zei het een beetje later dan wij
wilden, op onze wenken bediend. Onze beleidsuitgangspunten worden erkend en
gehonoreerd!
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Berichten van de gemeente

Vanaf januari 2019 zal wijkwethouder Tanja de Jonge in de Bibliotheek Aanzet,
Middeldijkerplein, spreekuren houden
Elke maand bent u van harte welkom tijdens het spreekuur van Tanja de Jonge.
In de bibliotheek kunt u met haar in gesprek over de wijk. Aanmelden is niet nodig.
De koffie staat klaar op de volgende momenten:
Donderdag 10 januari 2019

10:00-11:00 uur

Maandag 4 februari 2019

14:00-15:00 uur

Donderdag 14 maart 2019

11:00-12:00 uur

Woensdag 10 april 2019

14:00-15:00 uur

Donderdag 23 mei 2019

11:00-12:00 uur

Maandag 17 juni 2019

14:00-15:00 uur

Woensdag 17 juli 2019

14:30-15:30 uur

Donderdag 29 augustus 2019

15:00-16:00 uur

Donderdag 26 september 2019

11:00-12:00 uur

Woensdag 30 oktober 2019

14:00-15:00 uur

Donderdag 28 november 2019

14:00-15:00 uur

Maandag 16 november 2019

15:00-16:00 uur

Wilt u meer lezen over Tanja de Jonge zie de nieuwsbrief op de site.
https://gemeente-barendrecht.emailprovider.nl/web/ss5dqu57da/gciscfcvtt/ygzl4pwmnr/mmulshnrci
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Wijkschouw op 9 oktober 2018 Havenkwartier
Op 9 oktober is er een wijkschouw gehouden met wijkwethouder Tanja de Jonge
daarbij evenals een aantal medewerkers van de gemeente Barendrecht.
Dat heeft op korte termijn geleid tot een aantal acties vanuit de gemeente;
Een week later is al het gras aan de Van Hobokenhaven gemaaid evenals al het riet
op het land verwijderd.
Aansluitend was ook het riet in het water aan de beurt op 31 oktober 2018.
De BOA’s besteden meer aandacht aan fietsen en scooters, die in Carnisse Veste en
op het Middeldijkerplein over de stoep rijden uit gemakzucht dan wel om een stuk af
te snijden.
Het gras ter hoogte van de oversteekplaatsen aan de Portlandse Baan/Van der
Vormhaven zal meerdere malen gemaaid gaan worden, omdat thans dit gras daar zo
hoog groeit, dat automobilisten de voetgangers te laat kunnen waarnemen bij de
oversteekplaatsen.
Paaltjes met verbod voor honden en aanwijsplaatsen voor honden uit te laten blijken
slecht leesbaar; ze worden geïnventariseerd en opgeknapt voor 1 december 2018.
Op de Portlandse Baan bij de keerlus van de tram blijkt veel en hoog onkruid bij de
schanskorven en op en in de verharding te zijn; er is opdracht gegeven dit te
verwijderen op permanente basis.
Op de kruising van de Portlandse Baan/Spieringswater staan tegen de waterpartij
veel bomen/heesters, die het uizicht op het water belemmeren. Deze worden in het
snoeibestek opgenomen en in de komende najaar/winter meegenomen.
Zuidersingel 186 t/m 266; de plantenvakken waren in het voorjaar gerenoveerd en
daarna slecht onderhouden. Te veel onkruid. De aannemer is hierop aangesproken
en beboet. Inmiddels is het hersteld en wordt nu bijgehouden.

Project Riederpark
Op de vergadering van Buurt Bestuurt van november kwam ter sprake, dat het
wellicht een idee was om in het voormalige evenemententerrein een Skatepark te
ontwikkelen.
Desgevraagd door de gemeente is bij
een aantal jongerengroepen nagegaan,
of daar belangstelling voor bestond.
Dat bleek zo te zijn. Al pratende
ontstond het idee, om het gehele
Riederpark te bekijken qua
ontwikkeling.
Het plan ontstond om daar een aantal
MBO studenten een afstudeerproject van te laten maken.
Zij krijgen als opdracht om bij de bewoners in de omgeving na te gaan, wat er aan
gedachten aanwezig is voor het park en dat vervolgens tot enkele voorstellen te
ontwikkelen. Medio januari zijn de eerste gesprekken daarover.
Inmiddels is contact gelegd met vertegenwoordigers uit De Akkers, de Houten en
Riederhoek. Wordt vervolgd.
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En tot slot....
Op naar de feestdagen
Wij van Buurt Bestuurt Middeldijkerplein e.o.
Wensen alles lezers en bewoners fijne feestdagen en een gezond 2019.

