
    

Amendement  

‘Dé Barendrechter bestaat niet, je verbonden voelen met Barendrecht wél’ 

 Ex artikel/ 35 Reglement van Orde 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

Ondergetekende(n) stellen voor het Geadviseerd besluit betreffende ‘Het Barendrechtse 

Welzijnskader 2019’, aan de orde tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van Barendrecht op 2 

juli 2019 vast te stellen, met dien verstande de tekst van ‘Het Barendrechtse Welzijnskader 2019’ aan 

te passen op de volgende punten en te amenderen door: 

Punt 1. 

De huidige tekst onder 4.5.1 Algemeen te schrappen:  

En deze te vervangen door: 

‘Barendrecht is de optelsom van de verschillende wijken. Wijken met allemaal hun eigenheid, maar 

met  inwoners van Barendrecht die samenleven en medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in 

hun wijk. Inwoners van Barendrecht, vanuit verschillende achtergronden, met verschillen in leeftijd, 

opleiding, sociale status, geaardheid, religie enzovoort. Maar ook inwoners van Barendrecht die in 

Barendrecht zijn geboren, opgegroeid zijn of altijd geleefd hebben, naast inwoners die van buiten 

Barendrecht komen.’ 

 

Punt 2. 

De huidige tekst vanaf  de titel 4.5.2 Speerpunt allemaal Barendrechters te schrappen: 

En deze te vervangen door:  

4.5.2 Speerpunt alle inwoners voelen zich verbonden met Barendrecht.  

‘Ook Barendrecht huisvest statushouders, vluchtelingen die formeel asiel hebben gekregen in 

Nederland. Een relatief groot aantal van deze inwoners van Barendrecht is gehuisvest in sociale 

huurwoningen en dan vooral in de wijk Noord. Dat kan een behoorlijk effect hebben op andere 

inwoners in de buurt. Zij worden geconfronteerd met een andere cultuur, maar vooral ook met 



mensen die vaak getraumatiseerd zijn. Aan de andere kant worden statushouders  wel in een voor 

hun vreemde omgeving en cultuur geplaatst.  

In de wijk Riederhoek en Vrijenburg woont ook een relatief hoog percentage inwoners van 

Barendrecht met een niet-Westerse achtergrond. Zij wonen vaak langer in Barendrecht of in 

Nederland en zijn beter op de hoogte van de normen, waarden en gebruiken binnen de Nederlandse 

samenleving, dan statushouders die pas kort in Nederland zijn opgenomen.  

Doelstelling: De gemeente Barendrecht wil dat alle inwoners van Barendrecht zich verbonden voelen 

met Barendrecht.  

Inzet van het welzijnswerk:  Het welzijnswerk speelt een rol in het bij elkaar brengen van de inwoners 

van Barendrecht. Samen met de corporaties helpt welzijnswerk (als een soort ‘wooncoach’) de 

statushouders welke normen, waarden en gebruiken binnen Nederland ten aanzien van de directe 

woonomgeving en/of huis gelden.  

Ook kan welzijnswerk helpen met het begrip kweken tussen de inwoners van Barendrecht die al in een 

straat wonen én de statushouders, de nieuwe inwoners van Barendrecht. In samenspraak en 

samengaan met de inwoners van een straat of buurt houdt Welzijnswerk ‘de vinger aan de pols’ en 

gaat wijk- en bewonersgericht met een specifieke buurt aan de slag. Ook in de wijken waar het aantal 

inwoners van Barendrecht met een migratieachtergrond toeneemt of gaat toenemen. In Barendrecht 

bestaat een samenleving waarin culturele verschillen bestaan, diversiteit een mooi goed is, waar 

verschillende mensen naast en met elkaar moeten leven. Tegenstellingen bestaan, maar moeten geen 

belemmering zijn in het goed kunnen wonen in een buurt. 

Tot zover. 

Barendrecht, 2 juli 2019 
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Marcel van Prehn 

Toelichting  

• Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft na uitgebreid onderzoek over wat Nederland tot 

Nederland maakt geconcludeerd dat het gaat om het voelen van verbondenheid met 

Nederland.  Dit is in het onderzoek naar voren gekomen:  

o Mensen van alle culturen en groepen voelen zich verbonden met Nederland. 

o Het gaat aan de ene kant om tradities, feesten zoals Sinterklaas of Kerst, maar vooral 

het leven in een vrij land met democratie en de vrijheid van meningsuiting.  

o Deze dingen zijn voor mensen gelijkelijk belangrijk, ongeacht opleidingsniveau, 

man/vrouw en achtergronden.  

o En ook: de Nederlandse identiteit staat niet vast, deze is aan verandering 

onderhevig. 



• Dat wat voor Nederland geldt, ook voor Barendrecht geldt. Dé Barendrechtse identiteit 

bestaat niet.  

• Dé Barendrechter bestaat niet, je verbonden voelen met Barendrecht wél’; 

• Dat niet duidelijk is wat of wie dé Barendrechter is, ook niet wat dé Barendrechtse cultuur is 

of zou moeten zijn;   

• Culturele verschillen maken de samenleving divers, dat vraagt iets van de samenleving, maar 
voegt hieraan ook iets toe.  


