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Voor het tweede jaar organiseert Buurt Bestuurt Middeldijkerplein en Omstreken in
samenwerking met Humanitas DMH een Lentefeest, dit jaar op 11 mei 2019 op het
Middeldijkerplein van 11.00 tot 14.00 uur.
Wijkwethouder Tanja de Jonge zal rond
11.00 uur de opening verrichten en de
aanwezigen welkom heten. Humanitas
DMH zorgt voor koffie, thee en een
koekje.
Het thema van het Lentefeest is dit jaar
Duurzaamheid.
In dit kader is er aan volledig
elektrische auto aanwezig en waar u
alle informatie kunt krijgen over
duurzaam autorijden.
Verder is er een stand van de Woonhuiswinkel, die adviezen verstrekt over het
verduurzamen van uw woning.
De gemeente Barendrecht is aanwezig met informatie over het Bruisende hart van
Carnisselande.
De kinderen kunnen zich laten schminken bij Kunstexpres Humanitas DMH.
De kinderen ook creatief aan de slag met petflessen waarvan allerlei leuke en nuttige
dingen gemaakt kunnen worden, zoals een beestje of bloempotjes, waar ze zelf
zaadjes en plantjes in kunnen doen onder het motto “jong geleerd is oud gedaan”.
Muzikale omlijsting wordt verzorgd door het meezingkoor “Tranen met Tuiten”.

Contact gegevens
www.buurtbestuurt-Barendrecht.nl

buurtbestuurtmiddeldijkerplein
@BBM_Barendrecht

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

Rond de middag wordt er gezorgd voor de inwendige mens met een hapje en een
drankje. Gratis consumptiebonnen voor het hapje zijn verkrijgbaar bij de winkel van
Humanitas.
Restaurant De Wensboom biedt u van 12.00 tot 16.00 uur bij elke consumptie een
gratis appelflap aan.
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Kreeftwaterpark
In januari 2019 kwamen er op het spreekuur van wijkwethouder Tanja de Jonge
signalen, dat het Kreeftwaterpark in de Waterkant toe was aan renovatie.
Buurt Bestuurt was daar ook en pakte deze signalen op. In overleg met de gemeente
werd besloten om een bijeenkomst hierover te houden op het gemeentehuis op 23
april 2019 om 1900 uur.
Er ging een informatiebrief naar alle inwoners van de Waterkant met informatie.
Tevens kon men zich via het e-mailadres van Buurt Bestuurt aanmelden voor deze
bijeenkomst dan wel vragen stellen e.d.
Aangezien er ook speeltoestellen vervangen moeten worden, is er voor de kinderen
uit de Waterkant nog een bijeenkomst georganiseerd in de Zeppelin school, waarbij
de kinderen verwend werden met lekkernijen van Restaurant De Wensboom, die
deze bijeenkomst op deze wijze wilde sponsoren.
De verkregen informatie van de kinderen werd ingebracht op de vergadering van 23
april 2019.
Ruim 25 betrokken bewoners woonden de vergadering bij en konden overleg plegen
met betrokken ambtenaren inzake de aanpak van de renovatie. Daar werd driftig
gebruik van gemaakt. De gemeente gaat thans met de verkregen informatie aan de
slag en koppelt dit na verwerking terug naar de bewoners.
Wordt vervolgd dus.

Renovatie Riederpark.
Aan het einde van de zomer van 2018 constateerde een van onze teamleden, dat het
Riederpark in die omgeving nogal wat te wensen overliet. Er was overlast van
jongeren, die overal hun afval dumpten, het groen werd niet bijgehouden, de paden
idem en zo waren en nog een aantal zaken. Na publicatie van een ingezonden brief
over dit onderwerp, nam wijkwethouder Nico Bults met ons teamlid contact op.
Zij kwamen tot een afspraak en bekeken gezamenlijk het toneel. Er werden daarover
afspraken gemaakt.
Het onderwerp kwam op de vergaderagenda van Buurt Bestuurt, waar regelmatig ook
ambtelijke vertegenwoordigers aan deelnemen. Op hun verzoek werd nagegaan of er
onder de jeugd in de buurt belangstelling bestond voor een skatepark daar.
Die belangstelling bleek te bestaan. Al pratende ontstond het idee om het gehele
Riederpark dan maar mee te nemen. Omdat het Riederpark de grenzen van het
gebied van Buurt Bestuurt Middeldijkerplein en Omstreken ver overschrijdt, werd
besloten ook de wijken de Akkers, de Houten en de Burgen erbij te betrekken,
evenals Riederhoek. Daartoe werd Buurt Bestuurt De Akkers en Omstreken
opgericht. De plannen werden verder in de belangstelling gebracht door het
uitbrengen van een persbericht met daarin het e-mailadres van Buurt Bestuurt
vermeld. Op deze wijze konden belangstellenden zich melden om mee te denken en
te praten. Zo ontstond er een vrij grote groep van omwonenden, die mee wilden doen
in het overleg met de gemeente over het Riederpark.
Besloten werd om op 30 april 2019 om 19:00 uur een bijeenkomst te houden in het
gemeentehuis in de Wouwzaal. Naast bijna 40 omwonenden waren ook Buurt
Bestuurt Middeldijkerplein eo, betrokken ambtenaren en wijkwethouder Nico Bults
aanwezig.
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Aan de hand van een opgestelde agenda werden de diverse aspecten van de
renovatie van het Riederpark besproken; het grote trapveld ook wel voormalig
evenemententerrein genoemd, de paden/wegen, de groenvoorziening, hekwerken,
speeltoestellen inclusief skatepark, waterpartijen, verlichting, overlast en
afval/hondenpoep. Er werd besloten om een werkgroep in te stellen, die met alle
verkregen informatie aan de slag gaat en voorstellen doet aan Buurt Bestuurt
Middeldijkerplein eo. Op haar beurt zal die daarover met de gemeente Barendrecht
weer overleg plegen om uiteindelijk te komen tot een voor iedereen aanvaardbaar
plan.
Wordt vervolgd dus.

Insecten zijn belangrijk
Maar het gaat niet goed met de insecten.
Insecten zijn onmisbaar in ons ecosysteem en hebben een
belangrijke taak in de natuurlijke kringloop. Wij zijn afhankelijk van
insecten om onze gewassen te bevruchten.
Door grootschalige landbouw, gebruik van chemische middelen in
de tuin en gebrek aan bloeiende planten hebben insecten het
moeilijk.

U kunt de insecten helpen
Zo helpt u de insecten:
-

-

Plant of zaai planten https://www.velt.nu/vraag-antwoord/siertuinvragen/metwelke-planten-help-je-bijen-vlinders-en-andere-insecten waar bijen
https://www.barendrecht.nl/natuurlijkgroen, hommels, zweefvliegen en vlinders
van eten en in nestelen, zoals enkelvoudige bloemen of planten met
bloemschermen. Bijvoorbeeld lavendel, vlinderstruik, heide of allium
Haal een tegel uit uw tuin en plant er groen, of leg een geveltuin aan
https://www.barendrecht.nl/operatie-steenbreek?origin=/steenbreek
Gebruik geen gif in de tuin en op het balkon
Plaats een insectenhotel
Maak rommelhoekjes van stenen en/of takken, als schuil- of nestelplaats
Laat in het najaar blad in de tuin liggen, dat is voeding voor het bodemleven

Allium Globemaster

Waarom hebben we insecten
nodig?
Fruit en andere vruchten groeien
alleen als eerst de bijen, hommels of
zweefvliegen de bloemen van de
gewassen bevruchten. Zonder
insecten hebben we geen vruchten
meer.
Insecten zijn onmisbaar in ons
ecosysteem en hebben een
belangrijke taak in de natuurlijke
kringloop. Lieveheersbeestjes eten bladluizen, spinnen vangen muggen en vliegen.
Spinnen en rupsen zijn voedsel voor vogels. Zo zorgt de kringloop voor een natuurlijk
evenwicht.

4

Geen chemische middelen gebruiken
Middelen tegen onkruid en insecten worden ook wel gewasbeschermingsmiddelen
genoemd. Maar ze doden niet allen het beestje of onkruid op de plek waar het
gespoten wordt. De schadelijke stoffen komen overal terecht via de lucht of het water,
ook in ons drinkwater. Zo gaat het ecosysteem kapot.
Gebruik daarom alleen natuurlijke producten of beter nog: laat de natuur zijn gang
gaan.
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Melden klachten in uw buurt
Met welke klachten waar terecht?




Overlast;
Vandalisme;
Overlast buitenruimte die zelf niet op te lossen zijn.

Waar meld ik mijn klachten
Geluidsoverlast Horeca bel DCMR 0888-333555
Bij onraad bel altijd 112 en meld het in de buurpreventie app.
Meldingen in de buitenruimte doe je via 140180 of www.barendrecht.nl of
via de buiten beter app.
In de onderstaande stroomschema gemaakt door de gemeente over meldingen
woonomgeving en overlast.
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WIST JE DAT?
... je informatie over het nieuwe afvalbeleid kan vinden op de site van
de gemeente Barendrecht?
https://www.barendrecht.nl/veelgestelde-vragen-afvalbeleid-barendrecht
… Wijkwethouder Tanja de Jonge regelmatig spreekuur heeft in de Bibliotheek aan
de Middeldijkerplein? De agenda is te vinden op onze site https://www.buurtbestuurtbarendrecht.nl/
... vrijdag 10 mei er een Ladies Night is in winkelcentrum Carnisse Veste?
https://www.buurtbestuurt-barendrecht.nl/assets/files/persbericht-carnissevesteladiesnight-2019.pdf
… als er een activiteit in de wijk is, je dit op de Buurt Bestuurt site kan laten plaatsen?
U mag dit met tekst e-mailen naar buurtbestuurtmiddeldijkerplein@gmail.nl

