T.A.V. B&W incl. raadsleden Albrandswaard
Gemeente Albrandswaard
Open brief
Handhaving gevraagd.
Betreft: enkele problemen in de Wijk Essendael
Auto elke dag op een van de gevaarlijkste bochten Hoek Van Gogh Allee en Karel Appellaan waar
eens het verzoek is gedaan om daar bollen beton neer te zetten in dit geval is het uitzicht belemmerd
en geparkeerd op een niet markeerde parkeerplaats wel een plaats waar ouderen en kinderen alzo
met gevaar moeten oversteken. Graag handhaven en middelen neer zetten om dit te voorkomen.

Dan het volgende probleem en dat zijn de nutteloze verbod borden voor honden op het kinderrijke
parkje als er niet wordt gehandhaafd verschillende keren mensen gezien met hun honden op dat
hele deel waar dat verbod geld ook graag handhaven hebben de Boa’s voor, die we zelden zien.

Dan weer een ander opruim probleem ook op de hoek van Van Gogh Allee Karel Appellaan er stond
ooit een overbodig bord 15 km dat ligt nu bijna in een sloot dat bord stond aan de Karel Appellaan
dus graag afvoeren incl. de overige doelloze borden 15 km aan de Karel Appellaan war werkBouwverkeer verboden is en ook niet meer van toepassing. Dus graag opruimen en de borden aan de
te drukke racebaan Van Gogh Allee plaatsen en welaan beide zijden van de weg. Lost weer een
onderdeel vaneen probleempje op en we houdende wijkschoon van onzin borden en mensen die de
regel overtreden. Bij het terug zetten aan de Van Gogh Allee graag het bordje bouw of werkverkeer
eronder anders heeft het bord 15 km geen zin in een 30 km zone waar het bordje gekenmerkt wordt
voor het doel het bouwverkeer.

Voor de sloop van het bord 15 km

En dan nog een probleem bij de entree van de Van Gogh Allee stond pasgeleden een bord wat door
X was vastgezet aan de paal met de tekst langzaam rijden er spelen kleine kinderen en niet harder
dan 5 km. Geweldig bord maar het hangt er niet meer en ligt 10 meter verder onder het reclame
bord over de woningen, maar toch een opmerking opdat bord staat 5 km maar 20 meter verder
staat er een bord 15 km hoe verkeer deskundig is dat? En ook als de vrachtwagens 50 meter verder
zijn zij de borden weer vergeten.
En ik zou graag op de hoogte gesteld willen worden over de afloop.
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