Aan het college en raadsleden Gemeente Albrandswaard

griffie@albrandswaard.nl
Rhoon, 28 september 2021
Geacht college en raadsleden,
Het zal u niet verbazen dat sommige oplossingen vaak simpel zijn, met veel praten los je niets op wel
met de werkelijkheid in de praktijk en die praktijk zit over vol van beloftes en regeltjes die er zoveel
zijn dat de bureaucratie boven alles staat zelfs bij ons college en enkele raadsleden die naar alle
kanten heen praten en zich vastklampen een onzinnige regels zelfs als onze veiligheid en beloftes in
het geding zijn.
Maar nu naar wat klachten en de oplossingen ervan.
Het beleid over wegen waar te hard word gereden de meeste daarvan zijn o.a. de 30 km gebieden
zal er vier noemen waarvan er drie op dit moment die zijn er als volgt.
1 Tijsjesdijk
2 Rijsdijk
3 Dorpsdijk
Ik doel op de elektronische snelheid controle borden in Rhoon, u kent ze wel die zijn afgesteld om de
snelheid van voertuigen te laten zien zodat de aangegeven snelheden niet boven de grens komt en
geeft vriendelijk aan of u met een te hoge of juiste snelheid rijd.
Ook heb ik gezien welke energie eraan besteed wordt om die borden te verwijderen en aan te
brengen met een middelgrote wagen met 2 personen, en naar zeggen verhuizen de borden constant
dat kan ik me voorstellen want de regeltjes bepalen, dat ook de regels die er zijn als de borden er
staan of hangen dat ze ook functioneren naar behoren dat wil zeggen dat zijn de snelheid aangeven
in mooie (led)verlichting. Deze gevoed met zonnepaneeltjes? Niet dus. In feite armoede in
wanbeleid.
Helaas zij hangen daar voor de show alle drie doen het al lange tijden niet meer. Dus een mooie kans
om ze werkend aan de Van Gogh Allee te hangen om de blinde racende chauffeurs in ieder geval
betreffende werk bouw verkeer hoe ze moeten leren om15 km/u te rijden met o.a. de 30 ton
wegende wagens vol met beton en dan extra gas te geven en dan de nodige kankerverwekkende fijn
stoffen uitspuwen zodat wij de deuren moeten sluiten om onze longen schoon te houden.
Dat spuwende bouw en werkverkeer is vele malen op film gezet dat is nog in mijn bezit zal er niets
meer mee doen want ook daar wordt niet naar gekeken uit de linken die heb neergezet in vorige vele
brieven. Want wij wonen er toch niet, en die zeurende oude man laat maar lullen hij krijgt toch zijn
zin niet alleen jammer dat die man door blijft gaan tot het recht zegeviert o.a. de beloftes en
veiligheid en de welzijn van onze burgers zijn ingewilligd met of zonder theoretische regeltjes.
De foto’s anders geloven ze mij weer niet die komen aan het eind debrief.
Nu gaan we over naar de bewoners die wonen aan de Van Gogh Allee om iets duidelijk te maken
voor de vierde keer vermeld is dat er op 18 oktober 2017 een afspraak en BELOFTES zijn
gemaakt om overlast aan te pakken voor het werk bouw verkeer met een tevredenheid over de
afspraken lees dat in de aangehechte email.

Wat tot op heden 28 september 2021 nog een grote racende en bonkende bende is.
AANDACHTPUNT: we zijn burgers van Albrandswaard en hebben ook rechten en dat recht is
WOONGENOT en investeer daarin want we zijn er voor eind 2024 er nog niet vanaf en als burger zien
wij minimaal 15 miljoen uitgeven voor een stadhuis, en dan tellen we de miljoenen die het bouwen
van alle kastelen er niet bij die de kas spekken incl. alle Eneco aandelen.
Misschien iets om allen wakker te schudden voor vele jaknikkers die wel vele miljoenen in het
geheim gaan uitgeven om polder delen van klei te kopen om de voetbalvelden daar neer te planten,
dus geld in over vloed maar geen cent voor het neerzetten van de beloftes die gedaan zijn, dus om
kort te zijn laat die burgers maar lullen we doen het wel oplossen met een kop koffie (uur gesprek) ik
heb er twee gehad met 0,00 resultaat. En het gevoel is we gaan wat stappen verder als er niets wordt
gedaan.
Een tijd heeft het stilgestaan tot de tijd van de laatste fases aan de Willem Kooning Allee op 5 juni
2019 zien we dat daar de hekken worden aangebracht om verder te gaan bouwen dus een verzoek
gedaan naar aanleiding van de email afspraken 18 oktober 2017 zie ook de herinnering als bijlage.
Met het antwoord gaan we voor zorgen. Wij blij maar helaas van korte duur.
Dan wordt het afwachten op de BELOFTES en de nodige e-mails met de vriendelijke verzoek of er nog
iets mee gedaan wordt.
En dan gaat de bureaucratie in werking komen.
We krijgen een bericht dat de 15 km borden worden geplaatst en we krijgen dan het antwoord komt
voor elkaar ze worden op Donderdag geplaatst, weer blij maar helaas die Donderdag zien wij niks tot
de buurman zijn loopje gaat doen die dan mij aan belt zal ik wat vertellen ja graag zeg ik, nou die
borden hebben ze aan de Karel Appellaan geplaatst een straat waar alle woningen opgeleverd en
bewoond zijn waar dan ook nog een geel bord staat VERBODEN VOOR WERK VERKEER dus een grote
ongeorganiseerde zooi.
En zo zijn we niks verder gekomen want er worden 3 bordjes 15 km geplaats waarvan 1 in zomer niet
zichtbaar is en hebben we nog opmerkzaam moeten maken aan de verkeer deskundigen dat het
bord 15 km alleen geldig moet zijn met een bord eronder met de titel werkverkeer of bouwverkeer,
waar de simpele burger goed in kan zijn.
Wijze tip: les in verkeer techniek, haal die 5 misplaatste borden daar weg en zet ze aan de gehele
Van Gogh Allee en wel aan BEIDE-zijden dan kunnen chauffeurs blijven zien wat 15 km betekend.
Een simpele en zuinige oplossing en vergeet niet de geschikte duidelijke bordjes er onder te hangen
met de titel BOUWVERKEER.
Maar nu even terug naar de drie hopeloze nutteloze elektronische snelheid controle borden.
In de belofte staat het plaatsen van een elektronische snelheid controle bord aan de Van Gogh Allee
maar er heeft er een gehangen tussen de nummer woonhuizen 1 t/m11 precies 2 weken. En ja er
heeft er ook een gehangen in de midden van het appartementencomplex op 27maart 2020
https://youtu.be/EUH1ISUQKX8
En na een zeer korte tijd was die weer weg dus niet nagekomen beloftes
Dus willen wij graag bij deze dat er alle van de beloftes waargemaakt gaan worden en uiteraard
ook de rest van beloftes te lezen in de email hieronder.

En dit bericht is al diverse keren rondgegaan in brieven die ik gedeponeerd heb naar het college en
raadsleden en naar mijn gevoel er nooit een letter van is gelezen, na twee koffie uurtjes bij twee
wethouders die hier totaal niets van hebben opgelost, op 14 juni 2021 heb ik een gesprek gehad met
wethouder ging prima alle begrip voor het een en ander na het gesprek krijg ik een brief mee van
moet je thuis maar op je gemak lezen.
Ik doe het bezoek op 14 juni 2021 en de brief is gedateerd op 1 juni 2021 na de brief te lezen ben ik
knap boos geworden als ik de brief voor die tijd toegestuurd had gekregen was het gesprek heel
anders verlopen, maar een troost de brief komt nog maar dan met mijn mening erbij. Ik voelde me
behoorlijk belazerd.
Zie de bijlagen en zorg voor dat ons verziekte woongenot bijgesteld kan worden en dit is overigens
de laatste brief die ik stuur aan het college en raadsleden want tot op heden zit iedereen en kijkt
ernaar.
Nu nog wat eisen graag 3 van die elektronische snelheid controle borden van beide rijrichting te
zien. En neem dit serieus zonder omwegen.
En ga de borden herschikken er staan te veel borden die niets inhouden en palen vol met dubbele
borden En plaats daarvoor nuttige borden volgens de beloftes en maak echte afspraken met de
aannemers anders ga ik het persoonlijk doen.

Misschien ook een optie om eens in de praktijk in de wijk komen kijken en dan het liefst tussen 8.00
en 9.00 uur of vanaf 15.00 uur en geniet mee het gevoel krijgen of je langs de A15 staat wat drukte
betreft in een grote wijk met een entree en een uitgang. Dan de vraag aan u zelf stellen je zal het
maar wonen in je woning van 6 tot 8 ton samen met je kleine kinderen die in feite vast moet binden
wil je ze niet kwijtraken. Dat geld overigens op meer punten van de mooie wijk, ook de weg Van
Gogh Allee is regelmatig gevuld met kinderen op hun stepjes en andere rollende speeltjes. Veiligheid
vooralles behalve in de wijk Essendael.

Tijsjedijk

Dorpsdijk

Rijsdijk

Graag zie ik een reactie op dit schrijven.
Met vriendelijke groet,
Namens vele inwoners van de Van Gogh Allee .

