Van:
van
Verzonden: vrijdag 6 novem b er 2 02 0 12 :18
Aan: +AW Griffie Alb randsw aard <griffie
CC:

>

van

Onderwerp: Re: b rief aan de raadsleden
Goedemiddag,
Hartelijk dank voor uw reactie. Bijgevoegd vindt u de brief die wij zojuist aan wethouder
Schneider hebben verzonden. Kunt u deze brief onder de aandacht van de raadsleden
brengen en toevoegen aan de vergaderset voor de commissie- en raadsvergadering waar het
vooronderzoek besproken wordt? Bij voorbaat dank. Mocht u aanvullende vragen hebben,
dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groeten,

n

Geachte heer Schneider,
Met deze brief willen wij u verzoeken om verkeersbeperkende maatregelen te nemen op de
Albrandswaardsedijk tussen het Antes terrein en de dorpskern van Poortugaal. Dit verzoek
doen wij namens alle bewoners van dit gedeelte van de dijk. We lichten eerst de reden van
het verzoek toe en doen vervolgens enkele concrete voorstellen.

Waarom doen we dit?
Wij hebben een inventarisatie gedaan onder de bewoners van dit gedeelte van de
Albrandswaardsedijk. Zonder uitzondering wordt er veel overlast ervaren van het verkeer.
Veel zwaar verkeer dat de dijk als kortste route gebruikt, hoge snelheden tussen de
verkeersdrempels, overlast van motoren en overlast van fietsers en scooters op het fietspad
onderaan de dijk worden veelvuldig genoemd. Alle bewoners hebben eigen verhalen en
ervaringen waaruit we constateren dat de verkeerssituatie zorgelijk is.
Daarnaast heeft Antes uitgesproken de lege delen van het terrein te gaan ontwikkelen, ofwel
met woningen ofwel met extra zorgvoorzieningen. Beide ontwikkelingen hebben een sterke
verkeer aantrekkende werking. Wij maken ons ernstige zorgen over de impact hiervan op de
bewoonbaarheid en leefbaarheid van de Albrandswaardsedijk.
Het vooronderzoek van Decisie naar de impact van de plannen van Antes bevestigt de
ervaringen van de bewoners. De verkeersintensiteit op het omliggende wegennet is nu al
hoger dan gewenst blijkt uit bovengenoemd onderzoek.
Wij vragen de gemeente daarom om, los van de planontwikkeling op het terrein van Antes,
over te gaan tot verkeersbeperkende maatregelen.

Wat stellen we voor?
De Albrandswaardsedijk is één van de weinige authentieke stukken Poortugaal met
dijkwoningen, wilgen, uitzicht over de polder en de ijsbaan. Hier ervaar je nog dat
Poortugaal een dorp is tussen groen en stad. We zijn van mening dat de dijk veel meer
waarde kan hebben voor bewoners van de dijk, inwoners van Albrandswaard én recreanten.
Wij vragen daarom om de Albrandswaardsedijk tussen Antes en de dorpskern van
Poortugaal volledig in te richten als een langzaam verkeersroute waar de auto te gast is.
Gemotoriseerd verkeer is enkel toegestaan voor bestemmingsverkeer (bewoners van de
Albrandswaardsedijk). De fietsroute onderaan de dijk komt te vervallen. Hiermee verandert
de dijk in een recreatieve en authentieke ervaring voor inwoners om van het uitzicht en de
aanwezige natuur te genieten.

Tot slot
Wij willen u graag uitnodigen om de situatie te bekijken en met ons in gesprek te gaan over
dit verzoek. U kunt ons hiervoor bereiken via emailadres
.
Voor de volledigheid geven wij u mee dat we deze brief ook verstuurd hebben aan de
gemeenteraad met het verzoek om dit te bespreken in samenhang met het onderzoek naar
de impact van woningbouwontwikkeling op het Antes terrein. Wij kijken uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
namens de bewoners van de Albrandswaardsedijk tussen het Antes terrein en de dorpskern
van Poortugaal,

