


Aan B&W en raadsleden Gemeente Albrandswaard. 
Bericht per email verzonden. 

Rhoon 11 november 2020 

Geachte Burgemeester en wethouders en alle raadsleden 

Dit is een brief aan u vele klachten die we opgelost willen zien en niet weken wachten en maar 
denken daar zijn ze weer. Want dat gevoel hebben wij inmiddels  

Betreft: 2 zaken 

Zaak 1: Beschadigd wegdek door WERKVERKEER aan de Van Gogh Allee voor de entree van het 
complex 100-188 het gevolg van wat kan mij het rotten zoals de meeste hier rijden en bonken en 
kankerverwekkende diesel fijn stoffen achterlatend. Zie foto’s kapotgereden asfalt. 
Inmiddels op 2 november 2020 gerepareerd 

Zaak 2: is wanneer krijgen wij de oplossingen voor o.a. Geluidoverlast werkverkeer en de veiligheid 
voor onze kinderen en ouderen, de racend auto’s over het trottoir op vele hoeken en bochten in de 
wijk Essendael het probleem het bezwaar ligt bij het college ook graag wat doen we ermee ook niets 
mee gedaan. Graag actie. 

Zie ook eerder verzonden bezwaarschriften  ter info. 
11.117594 bezwaarschrift  1 oktober 2019 nooit antwoord opgehad! Na 6 wettelijke weken 
24.138780  aanvulling op bezwaarschrift 23-12-2020   nooit antwoord op gehad na 6 wettelijke 
weken 

Hoogachtend, 



Eerst een stukje voorgeschiedenis 

Tot op heden vanaf 13 -10 eind volgende week of begin volgende week NIETS vernomen 
Graag actie we zijn het zat hier. 

Op 8-10-2020 om 17:27 uur schreef Simon van Domburg <s.v.domburg@bar-organisatie.nl>: 
Beste meneer/mevrouw , 

Bij deze wil ik u laten weten dat uw brief (zie bijlage) en uw video-opnamen in goede orde zijn 
ontvangen. Het is vervelend om te horen dat u overlast ervaart als gevolg van het bouwverkeer. Ik ga 
er intern voor zorgen dat iemand van juridische handhaving binnenkort met u een afspraak gaat 
maken om de overlast te ervaren.    

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Simon van Domburg  



8-10-2020

Mijn reactie op voornoemde email 8-10-2020.

Beste Simon van Domburg,

Zal even iets uitleggen.

Ik ben al sinds 2017 bezig met het bouwverkeer probleem, er zijn toen afspraken gemaakt die tot op 
heden niet zijn nagekomen op een paar 15 km bordjes na.  
Ook heb ik sinds juni 2019 toen de bouw werd hervat om de afspraken na te komen omdat we veel 
overlast willen voorkomen, er liggen ook bezwaren bij B&W waar niets mee gedaan is. 

Heb bij B&A mijn spreekrecht gebruikt heeft toen een afspraak gehad met wethouder Goedknegt die 
het wel even zou oplossen na vele email die heeft verspild aan personen die met de meest 
krankzinnige  
Verhalen komen dat het op de Van Gogh Allee niet te handhaven is en dat ik maar contact moest 
opnemen met de politie. 

Om kort te zijn ben het zat om met vele voor de deur te staan waar we niets wijzer van worden, dus 
daarom vind ik de afspraak prima maar de oplossing gaat nu via de burgers die hier wonen en weg 
zitten te rotten 
Van de diesel fijn stoffen, ik heb inmiddels weer een concept klaarliggen voor het volgende bezwaar 
en die zal iets feller zijn dan wat ik hiervoor heb gedaan, want ook het kastje naar de muur procedure 
ben ik zat. 

En ik sta niet alleen vandaag een mooi stuk in krantje de schakel dat is mijn inzet om een halt 
te gaan roepen aan dat bouwverkeer. 

Fijn die afspraak maar u zou meer moeten weten over dat rot probleem. Waar we nog ruim 4 jaar 
inzitten en dan komt de woningbouw op de omloop dat is dan nog 4 jaar dus 8 jaar een kapot 
woongenot ook daar is een wetje voor. 

En de wethouders die hierover gaan krijgen het moeilijk want de hele buurt raakt in opstand met o.a. 
scheuren in hun nieuwe woningen en die zitten te trillen op stoel. 

Juridische handhaving binnenkort met u een afspraak gaat maken om de overlast te ervaren.   Hoe 
willen zij iets ervaren ter plaatste de situatie bekijken of de wettelijke regeltjes aanspreken? 

Met vriendelijke groet, 

   Ik hoor het wel. 





Nu waar het echt om draait. 

Dit zegt wel heel veel over het bureaucratische systeem waarin U allen verdwalen in die cirkel 
waar ik ooit een betoog heb gedaan bij B&A. Maar ook dat zal we niet gehoord zijn. 

Dan de hulp die wij nog even krijgen wat voor ons een grote steunpilaar is op 7 oktober staat 
er een mooie ingezonden brief van . Essendael: Rustig wonen in 
het groen. 

Ook heeft  eenzelfde bericht gehad  ook niets meer 
wat van vernomen. 

Die hulp is van grote waarde contact opgenomen en kom dan in de App groep terecht daar 
lees ik dat we niet de enige zijn die lasten hebben van het racend verkeer waaronder 
werkverkeer, grote vrachtwagens en bonkende en kankerverwekkende fijn stoffen die worden 
uitgestoten, ook zo goed voor de bekende stikstof uitstoot waar werkverkeer op nummer 1 
staat in dat geweldige groen waar wij in leven. 

Er komen klachten voor mensen zitten te trillen op de stoel en banken in de woningen, 
ontstaan van vreemde scheuren, dan waar de wijk vol van zit kleine kinderen die ze niet meer 
durven lost te laten omdat de veiligheid op niveau nul staat, er worden vragen gesteld waarom 
maar een toegang en uitgang weg is voor de hele wijk Essendael en omdat we nu jaren vast 
zitten aan een niet te handhaven regels dat bewijst het gebrek aan de afspraken die zijn 
gemaakt in 2017 waar het grote deel niet van is uitgevoerd, met als gevolg dat niemand zich 
bekommerd aan ons inmiddels verrotte woongenot. 

 Dan het 55+ complex aan de Van Gogh Allee waar inmiddels vele van rond de zeventig en 
ouder wonen zelfs rond de 84 jaar mensen die niet meer de body hebben om te klagen maar 
wel klagen over de bonkende heuvels en het lawaai wat in de ochtend rond 6.30 uur al te 
horen is dus nachtrust ook weg. En als de zon schijnt en je dan naar binnen wordt gejaagd 
vanaf ons balkon door racende vrachtwagens waar de stank van diesel ook binnen in de 
woonkamer is te ruiken. En zo mag je proberen gezond oud te worden. 

Dan is het nu tijd dat onze wethouders en raadsleden eens goed wakker geschut moeten 
worden en hun taak gaan uitvoeren dat of het werkverkeer stopt of een andere weg gebruikt 
gaat worden want vanaf nu zitten wij daar nog ruim 4 jaar in, buiten het bebouwen van de 
Omloop dan komt er nog 5 jaar bij. En laat het duidelijk zijn WIJ ZIJN HET ZAT. 

Dus uw taak is alzo orde scheppen en veiligheid en welzijn en gezondheid van de bewoners 
vooraan te zetten en dat ook uit te voeren. 

Ik zag gelukkig ook nog een vraag vanuit de partij EVA die daar een schriftelijke vraag over 
heeft gesteld dus zou zeggen werk aan de winkel. We zijn benieuwd hoeveel jaar we hierop 
moeten wachten. 

Dan nu nog als laatst ik heb nogmaals een filmpje gemaakt over het verkeer wat over de Van 
Gogh Allee rijd, stampende racende vrachtauto’s dat zijn enkele momenten vanaf juli 2020 
momenten van hele dagen, en dat is nog in een redelijk stille periode het zal ruim 70% toe 
gaan nemen als de bouw weer wordt opgestart. Dan ruim 4 jaar in de stank en kabaal leven 
wat ons leef genot compleet vernietigd. En de veiligheid die in het geding is. 










