
Buurt bestuurt Middeldijkerplein en omstreken. 

Ons bewonersplatform is in 2017 gestart omdat er onvrede was over de mogelijkheden van inspraak 

en meepraten over wat wel en niet in onze wijk gebeurt. 

Wij richten ons op de volgende wijken: Middeldijkerplein, De Reling, De Meere, De Waterkant, Het 

Havenkwartier en in september 2020 komt hier de wijk Gaatkensoog bij.  

De start was een enquête in de wijken om te inventariseren wat er speelde.  

Belangrijke onderwerpen waren: 

 Overlast van hangroepen in de wijken. 

 Overlast van het geluid van auto’s, motoren en scooters. 

 Vuil op straat. 

Hiermee zijn wij naar de gemeente gegaan met het verzoek hier actie op te ondernemen en ons op 
de hoogte te houden van de vorderingen.  

Van hieruit is een structureel overleg ontstaan waar diverse partijen regelmatig bij ons aanschuiven 
om te horen wat de bewoners bezig houd. U kunt dan denken aan wethouders, managers, 
deskundigen op gebied van groen, stedebouw, infrastructuur.  

Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers uit de wijken. Een ieder heeft zijn eigen aandachtsveld. Het team 
bestaat op dit moment uit 10 personen. En meer is beter.  

Wij overleggen 1 x per 2 maanden. Indien nodig komen een aantal mensen wat vaker bij elkaar 
bijvoorbeeld net voor een groot evenement zoals het Lentefeest op het Middeldijkerplein. 

Iedereen die een probleem binnen onze wijk bespreekbaar wil maken kan aansluiten op ons overleg. 
Zie hiervoor de data op onze website. Helaas is het zo dat niet alles per direct opgelost is of kan 
worden. Op sommige punten zijn wij al meer dan een jaar aan het lobbyen om een positief resultaat 
te behalen.. (denk maar aan de renovatie Riederpark) Maar wij laten het niet los en zorgen ervoor 
dat het op gepaste tijden weer ter sprake komt bij de daarvoor verantwoordelijke wethouders. 

Zo zijn wij betrokken geweest bij bijvoorbeeld de renovatie van het Kreeftwaterpark, Zijn wij 
betrokken geweest bij de perikelen over het plaatsen van speeltoestellen in het Havenkwartier, Extra 
controles op Middeldijkerplein ivm. Hangjeugd en geluidsoverlast en nog veel meer.  

Wilt u meer weten over projecten van afgelopen periode kijk dan rustig even in ons archief die nu 
nog te vinden is op onze oude website.  WWW.BuurtBestuurt-Barendrecht.nl Deze is tm. Januari 
2021 nog in te zien.  

Voor meer informatie kunt u ook altijd contact met ons op nemen.  

Deze kunt u vinden bovenin de balk bij contactgegevens. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van BuurtBestuurt Middeldijkerplein e.o. 

 

 

http://www.buurtbestuurt-barendrecht.nl/

