
Aan de B&W en raadsleden Gemeente Albrandswaard 
Hofhoek 5 
3176 PD Poortugaal 
 
Rhoon 13 mei 2020 
 

Bezwaarschrift. 
Bezwaar bestaande uit de uitspraken van  (Verkeer en Mobiliteit /Ontwikkeling 
leefomgeving en regio/BAR-organisatie) van Email 30-03-2020 en wethouder Martijn Heezen via 
Email 29-04-2020. 
En bezwaar voortijdige beslissingen zonder de raadsleden te raadplegen in de navolgende verzoeken 
genummerd 10.144113 van 24 januari 2020 waarin daarna navolgende raasvergadering niets is 
opgenomen uit de ingekomen stukken geluidsopname zeggen genoeg, en mijn betoog ingediend op 
05-04-2020 mijn betoog over het verzoek 10.144113 dat als ingekomen stuk niet in het openbaar is 
neergezet en pas wordt behandeld op 30 juni 2020 in een raadsvergadering 
 
Het eerste is het ontzien van onze democratisch recht en plicht dat het probleem is voortijdig beslist 
zonder raadplegingen van de raadsleden en de daaruit voortvloeiende beslissingen zie 2e afwijzing 
email wethouder Martijn Heezen 29-04-2020 terwijl de eerste brief het verzoek dateert op 24 januari 
2020 en de beslissingen gevallen op 30-03-2020 en 29-04-2020 en het wordt behandeld op 30 juni 
2020 dus hoe rijmt het. 
 
Zoals u gaat lezen is het probleem wat in alle stukken duidelijk is omschreven en wordt het 
afgehandeld met een paar simpele regeltjes er zullen geen aanpassingen worden gedaan want het 
volgens de laatste 30 km normen aangebracht? Zo daar zijn we vanaf, nee dus er zei ooit iemand 
tegen mij néé is ook een antwoord, klopt maar ik neem geen genoegen met nee, wel met duidelijke 
echte regels en wetten die zijn gemaakt vaak door de geleerden die alles regelen en sturen vanaf 
achter hun bureau die over verkeersveiligheid totaal niet weten hoe de praktijk werkt. 
Veiligheid, handhaven, aanleg van 30 km gebieden met de nodige afremmende elementen zoals de 
heuvels, bloembakken, wegversmallingen, bestratingen met klinkers wat bewezen is dat er minder 
hard wordt gereden i.p.v. van een geasfalteerde weg.  
 
 Wat niet in de wetten voorkomt dat al het snelverkeer vanaf de rijweg op de trottoirs mogen racen 
ook daar zijn veiligheid voorzieningen voor dat wil ik laten zien op een mooi filmpje, hoe een 
gemeente aan het falen is in zijn koppigheid om veiligheid voor uw kinderen kleinkinderen uw 
moeder vader oma opa veilig kunnen wandelen op het trottoir. 
  
Deze link  https://youtu.be/YHuXImNkO04  en overtuig u waarom een wijk als Portland ook 
gemeente Albrandswaard wél die veiligheid hebben waar velen hun ogen voor sluiten en uitgaan van 
dat het zo veilig is. 
 
Ik geef het oordeel aan U B&W en raadsleden. 
 
Ik kan nog wel 3 A4tjes vullen met een map vol energie maar ik ben ervan overtuigd dat dit filmpje 
uw oordeel zal geven om ook de wijk met veel kinderen veilig te maken, ook de tekst in de film 
spreek ik uit dat de verantwoording van een ongeval van welke aard ook de bestuurder 
verantwoordelijk is maar dat u allen medeverantwoordelijk zal zijn voor alle gevolgen die uit dit 
bezwaar vloeien als alles blijft zoals het nu is GEEN VEILIGHEID in de wijk Essendael. 
  
Let wel alle brieven zijn gericht aan B&W en raadsleden.  
 
Rhoon, 30 maart 2020. 22.08 uur 

https://youtu.be/YHuXImNkO04


 
Naar aanleiding van deze email betreffende veiligheid bewoners 
 
Op 30-3-2020 om 13:23 uur schreef   

Geachte  , 
  
Bedankt voor uw verkeersmelding. 
  
U geeft daarin aan dat er in de bocht van de Karel Appellaan en de Van Goghallee de bocht een 
stukje wordt ‘afgesneden’ via het trottoir. 
  
De Van Goghallee en Karel Appellaan zijn conform de inrichtingseisen voor 30 km-zones ingericht. 
Dat betekent dat het kruispunt verhoogd is aangelegd. Hierdoor komt de rijbaan op hetzelfde niveau 
als het trottoir.  
Het nemen van de bocht is een kwestie van gedrag. Niet elke automobilist is even netjes. Hoezeer we 
de normen volgen, bij de inrichting van de openbare ruimte is niet volledig mogelijk onhoffelijk 
gedrag van weggebruikers te voorkomen. Daarom zal ik er niet toe overgaan obstakels te plaatsen. 
  

 Met vriendelijke groet, 
  

 
Verkeer en Mobiliteit | Ontwikkeling leefomgeving en regio | BAR-organisatie 

 
De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 
 
www.barendrecht.nl  |  www.albrandswaard.nl  |  www.ridderkerk.nl  

Mijn antwoord herop zie brief 5 april 2020 mijn betoog 
 
 
Email 29-04-2020 
Beste  
 
Ik waardeer uw inzet en volhardheid op dit dossier. Uw filmpje zorgt er echter niet voor dat ik 
mijn besluit heroverweeg wat betreft het aanpassen van de kruising. De inrichting voldoet 
aan de verkeerskundige normen. Dat in het verleden op andere locaties andere keuzes zijn 
gemaakt qua verkeerskundige inrichting doet daar niets aan af. Essendael is een wijk die 
later is gebouwd waarbij de laatste normen voor verkeersinrichting van 30km zones is 
meegenomen. De inrichting voldoet daarmee en zorgt daarbij niet voor onveilige situaties. Er 
zullen daarom geen aanpassingen gedaan worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wethouder 
Martijn Heezen  
 
 
 
 
 

http://www.barendrecht.nl/
http://www.albrandswaard.nl/
http://www.ridderkerk.nl/


DIT IS DE REACTIE  op de email Martijn Heezen zijn email afwijzing 29-04-2020 waar ik tot op heden 
geen antwoord meer heb gekregen vandaar ook het bezwaar. 
Rhoon, 29 april 2020 
 
Beste heer Heezen, 
 

Bedankt voor de info en uw waardering naar mij toe, mijn filmpje laat zien dat we één 

Gemeente zijn en dat is niet het geval, wat ik mis in het hele verhaal is de wettelijke regeling waarin 

staat dat auto's motoren en andere verkeersvoertuigen over de stoepen mogen rijden en ook mis is de 
wettelijke regeling de manier waarop deze 30 km zone zo ingericht moet zijn dat verkeer wat op de 
rijstraat behoort te rijden over de trottoirs racen. 
 
Het is over het trottoir rijden waar kinderen op spelen en ouderen er lopen met rollators en kinderen en 
ouderen hun honden uitlaten en ik laat het niet meer bij alleen bij de hoek Van Gogh Allee/ Karel 
Appellaan het gaat op alle hoeken waar de rijweg is opgehoogd op gelijke hoogte van de trottoirs er 
zijn zelfs delen waar de tegels kapot zijn gereden.in de onveilige wijk Essendael. 
 
Er zijn veel bewoners die erover klagen maar ja het zijn maar de bewoners dus laat ze maar lullen zij 
hebben er geen verstand van toch? Daar heb je mensen voor die er hebben geleerd toch? En je hebt 
mensen die al 10-tallen jaren de wegen belopen en zien dat het onveilige is de deskundige in dit kat 
en muis spel. 
 
Maar mijn inzet is hoog en zeker als het om veiligheid gaat, daarom met de reden dat dit voor de 
tweede keer is gedaan de veiligheid af wijzen, dat ik dit keer een bezwaarschrift indienen om te 
beginnen met alles wat er misgaat in onze gemeente, en ja het is ook niet leuk als de krantjes ervan 
vol staan en in dat bezwaarschrift ga ik ook vastleggen wie de verantwoordelijken zijn als er iets 
misgaat zoals ernstige ongelukken met alle gevolgen en ze er ook voor medeverantwoordelijk stel.  
 
Dus spijtig maar de reden omdat ik niet eens ben met het beleid en het op een korte manier vanaf 
komen dat gaat bij mij niet werken, en ik zit niet te wachten op schouderklopjes maar wel leven in een 
veilige wijk. 
 
Ik hoor het wel, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 

 

Graag zie ik het gevolg met een echt duidelijk antwoord waarom de verkeersveiligheid niet wordt 
toegepast en denk vooral aan uw medeverantwoordelijkheid als het plan wordt afgewezen omdat 
het allemaal zo veilig is en waarom er tweedeling is in gemeente Albrandswaard. De een wijk niets 
(Essendael}en de andere wijk (Portland) waar er honderden beton bollen staan opgesteld op 
dezelfde situatie als in Essendael of staan die in Portland voor de sier? Of had je toen wel wijze 
mensen die aan veiligheid dachten met andere woorden het heeft niets te maken met een iets 
oudere wijk en een nieuwe wijk, en als die uitgevonden normen zo belangrijk zijn dat is het ook UW 
allen de taak op te nemen om UW veiligheid naar uw burgers op de eerste plaats te zetten. 
En vergeet deze link niet https://youtu.be/YHuXImNkO04   hier is het bewaar op gericht. 
Hoogachtend, 
 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjKsbOb4o3pAhVE_qQKHa-KDr8QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.een.be%2Ftv-gids&usg=AOvVaw1hrHGM6Qg9AjB5mK7tWC27
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjKsbOb4o3pAhVE_qQKHa-KDr8QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.een.be%2Ftv-gids&usg=AOvVaw1hrHGM6Qg9AjB5mK7tWC27
https://youtu.be/YHuXImNkO04



