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Samen bouwen aan een beter Barendrecht
Barendrecht is niet alleen een gemeente die op eigen wijze met de tijdgeest meegaat, maar ook een 
plaats met veel potentie en waar Barendrechters het aangenaam vinden om veilig thuis te komen. 
Tegelijkertijd zien wij dat Barendrecht te maken heeft met onder andere vergrijzing, woningnood, 
kinderen die onder de armoedegrens leven, werkloosheid en kansenongelijkheid. Deze maatschappe-
lijke vraagstukken leggen een druk op ons bruisende dorp en vragen om passende acties. 

De PvdA Barendrecht hecht veel waarde aan burgerparticipatie en zal de komende jaren samen met 
alle inwoners werken aan het bouwen van een beter Barendrecht. Door onder andere te investeren in 
hoogbouw om Barendrechters te helpen met betaalbare en toegankelijke woningen, 100 basisbanen 
te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wijkgerichte zorg en ondersteuning te 
bieden aan onze Barendrechtse ouderen, huiswerkbegeleiding aan te bieden aan alle Barendrechtse 
kinderen en ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen dus ook mensen met een beperking of 
mensen van de LHBTI+ gemeenschap. 

De coronacrisis heeft voor veel veranderingen 
gezorgd in ons dagelijks leven. Zo zijn de leerach-
terstanden van scholieren steeds groter geworden. 
Juist wanneer extra begeleiding het hardst nodig is 
voor deze doelgroep, wordt deze lastiger in te 
zetten vanwege de hoge kosten. 

Huiswerkbegeleiding kan voor scholieren een 
cruciale bijdrage leveren aan het opbouwen van 
diverse vaardigheden die hen helpen om efficiënter 
aan de slag te gaan met hun huiswerk. Hiermee 
creëer je meer gelijke kansen in het onderwijs. 
Zij krijgen op die manier niet alleen meer vertrou-
wen in hun capaciteiten, maar ook in het beheer-
sen van de lesstof. 

Daarom pleit de PvdA Barendrecht voor huiswerk-
begeleiding voor álle Barendrechtse leerlingen, 
zodat eenieder de gelegenheid krijgt om gebruik te 
maken van extra hulp, daar waar er behoefte is.

Huiswerkbegeleiding voor alle 
Barendrechtse kinderen

Hier zijn wij trots op!

In 2018 sloten CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, 
GroenLinks en D66 een akkoord om samen Baren-
drecht te besturen. Met veel energie zijn wij in het 
college aan de slag gegaan. Waar colleges in andere 
gemeenten sneuvelden, hebben wij ervoor gezorgd dat 
Barendrecht de afgelopen vier jaar kon rekenen op een 
stabiel bestuur met de belangen van onze inwoners 
voorop. Dit in goed samenspel met de samenleving, 
onze BAR-organisatie, de regio en zelfs Rijksniveau. 
Met deze stijl hebben wij Barendrecht bestuurd. Met 
elkaar zijn we erin geslaagd om Barendrecht financieel 
gezond en toekomstbestendig te maken en te houden.

Toen wij in de huidige coalitie stapten hebben wij als 
voorwaarde gesteld dat alle financiële middelen die 
vanuit het Rijk bedoeld zijn om onze kwetsbaren in 
Barendrecht te ondersteunen, ook daaraan besteed te 
worden. Met trots kunnen wij zeggen dat het kindpak-
ket in natura gerealiseerd is. Daarmee worden sinds 
2019 jaarlijks meer dan 700 kinderen ondersteund met 
schoolspullen, fiets, laptop, kleding en speelgoed.

Terugblik: PvdA in het college

“ De PvdA is het sociale en progressie-
ve gezicht in de Barendrechtse politiek. 
Wij komen op voor onze kwetsbare 
inwoners, willen ons dorp moderniseren 
en hebben oog voor (sociaal) onderne-
merschap. Dat is waar ik mij namens de 
PvdA de afgelopen jaren met hart en 
ziel voor heb ingezet. Barendrecht 
bedankt!” - Reshma Roopram

• Forse investeringen in jeugd en 
preventie (jongerenwerk op school).
f

• Buurtgezinnen is actief.
f

• Extra aandacht regenbooggemeen-
schap: LHBTI+ café voor de jeugd en 
Tour d’Amour voor senioren.
f

• Realisatie nieuwe Borgstede & het 
dienstencentrum als ontmoetings-
ruimte.
f

• Lokaal preventieakkoord: school-
klassen & sportkantines worden
voorzien van groente en fruit en wij 
zijn een JOGG gemeente. (Jongeren 
Op Gezond Gewicht).
f

• Eigen jongerenplatform
www.barendrecht.nl/jong-baren-
drecht & initiatief jongerenraad.
f

• Samenwerkingsovereenkomst “De 
Toekomstagenda” met de Vereniging 
Dorpskern Oud-Barendrecht en 
Bewonersvereniging Oude Dorpskern 
Barendrecht. 
f

• Eenrichtingsverkeer Dorpsstraat. 
f

• De Oude Haven wordt opgeknapt.

Samen met u wilt het kersverse team van de PvdA er de komende jaren voor zorgen dat er knopen doorgehakt worden en dat de waar-
den van ons bruisende Barendrecht behouden blijven. Hiervoor is uw stem hard nodig. Laat uw stem gelden en stem op 14, 15 en 16 
maart  2022 op een partij met een visie, stem op PvdA Barendrecht.

Tot slot blijven de afgelopen twee jaar voor altijd in 
onze geheugen als de jaren van de Corona Crisis. Wij 
werden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te 
blijven en hierdoor werden veel commissie- en raads-
vergaderingen online gehouden. Het online vergade-
ren brengt ander dynamiek met zich mee dan de 
gebruikelijke “live” vergaderingen. Wij hebben de 
afgelopen vier jaar het Barendrechts sociaal geluid 
laten horen voor hen die niet werden gehoord en die 
deze extra hulp kunnen gebruiken. De huidige fractie 
PvdA Barendrecht wenst de toekomstige fractie heel 
veel succes en wijsheid toe!

Fractie PvdA 
Voor de Fractie PvdA Barendrecht waren de jaren 
tussen 2018 en 2022 zeer bijzonder. Mede door de 
fantastische verkiezingsuitslag in 2018 en uiteinde-
lijk deelname aan de Coalitie hebben wij de afgelo-
pen periode met veel energie en passie ons 
Raadswerk mogen doen. Wij hebben in elke com-
missie- en raadsvergadering altijd het links-sociaal 
geluid laten horen. Het was voor de fractieleden 
een eer om deel uit te mogen maken van de PvdA 
Barendrecht. 

De afgelopen 4 jaar zijn er veel onderwerpen aan 
de orde geweest waarbij wij als Fractie PvdA 
Barendrecht onze inbreng hebben gedaan tijdens 
de vergaderingen. In het bijzonder hebben wij op 
25 januari 2022 de motie ‘Ondersteuning toesla-
genouders’ ingebracht welke door de gehele Raad 
is aangenomen. Door de toeslagenaffaire zijn veel 
gedupeerden jarenlang gebukt gegaan onder 
schulden met alle gevolgen van dien tot uithuis-
plaatsingen van kinderen aan toe. Met deze motie 
heeft de fractie er in ieder geval voor kunnen 
zorgen dat de gedupeerden worden gehoord, 
persoonlijke aandacht en hulp krijgen van de 
Gemeente Barendrecht. De fractie PvdA Baren-
drecht is alle politieke partijen dankbaar dat zij 
deze zeer belangrijke motie hebben gesteund, 
want alle gedupeerden verdienen deze extra hulp. 
Het onrecht wat hun is aangedaan is hiermee niet 
verholpen, maar de fractie hoopt dat de gedupeer-
den beter worden ondersteund. 

Tina Jakoeb, lijsttrekker


