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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De fractie NAP krijgt veel klachten van bewoners en een ondernemer van de Tijsjesdijk met meldingen 
van beschadigde auto’s, beschadigde tuinhekken en beschadigde straatverlichting als gevolg van de 
wegafsluiting d.m.v. een Poller. Er wordt aangegeven dat de politie en brandweer met regelmaat voor 
een Poller staan die niet goed functioneert met alle gevolgen van dien. Naar aanleiding van het 
bovenstaande heeft de fractie van de NAP de volgende vragen;  
 
Raadsvragen 
 
Vraag 1. Waarom functioneert de Poller niet naar behoren voor de hulpdiensten? 
  
Antwoord:  
De poller aan de Tijsjesdijk functioneert gewoon naar behoren. Wij hebben de afgelopen periode van 
de hulpdiensten geen signalen gekregen dat dit niet het geval zou zijn. Na aanleiding van deze vragen 
is dit ook nogmaals nagevraagd bij de politie die de signalen niet herkend. 
 
Vraag 2. Wat betekend dit voor de aanrijtijden van de hulpdiensten? 
 
Antwoord:  
Indien er binnen de gemeente problemen worden ervaren met aanrijtijden dan wordt dit besproken 
tijdens het reguliere politieoverleg of in het overleg met de Veiligheidsregio. Vanuit beide kanten 
hebben we geen signalen gekregen dat de hulpdiensten knelpunten ervaren inzake de aanrijtijden in 
relatie tot de poller. 
 
Vraag 3. Wat is er tussen januari en nu gedaan om het functioneren van de Poller te verbeteren? 
 
Antwoord:  
Het enige probleem wat we ervaren hebben is dat als gevolg van een softwareprobleem het tijdelijk 
niet mogelijk was om de tijden van de poller te wijzigen. Hierdoor kwamen de tijden vermeld op de 
aanwezige bebording niet overeen met de tijd dat de poller naar beneden zou moeten zijn. Dit 
probleem is ondertussen verholpen.    



  
  
 
 
 
  
  

 
Vraag 4. Als er een technisch mankement is wat niet op korte termijn verholpen kan worden waarom 
wordt de Poller dan niet uitgeschakeld? 
 
Antwoord:   
Voor zover ons bekend is er geen technisch mankement en functioneert de poller naar behoren. 
 
Vraag 5. Welke stappen gaat de wethouder ondernemen om de overlast voor de bewoners op de 
Tijsjesdijk te verminderen? 
 
Antwoord: 
De overlast ontstaat voornamelijk door automobilisten die de borden met daarop de tijden dat de 
poller omhoog staat negeren. Daarom zijn er extra borden geplaatst op de Tijsjesdijk om dit duidelijker 
kenbaar te maken. Helaas zijn er nu nog steeds automobilisten die de borden niet opmerken. Gezien 
de breedte van de weg is verdere aanpassing nu niet mogelijk zonder grootschalig ingrijpen.   
 
Vraag 6. Is de wethouder nog voornemens om, naar aanleiding van het gesprek met de ondernemer, 
e.e.a. aan informatie terug te koppelen aan de ondernemer?  
 
Antwoord: 
Op korte termijn zal er met de ondernemer contact worden opgenomen om eventuele openstaande 
punten te bespreken. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
 


