
  (geanonimiseerd)

Rhoon, 9 Juni 2022 

B&W en raadsleden 

Gemeente Albrandswaard 

Per email aan griffier: griffie@albrandswaard.nl 

Beste B&W en raadsleden, 

Deze brief met antwoorden incl. bijlagen op de brief 17 maart10 en 12 mei 2022 met uw 

kenmerk: 523052 d.d. 24 mei 2020 

Betreft: Gevaarlijke kruising en overlast werkverkeer 

De brief is door mij verdeeld op delen waarop ik mijn antwoorden geeft ‚het origineel 

van de brief 523052 staat als eerste in de bijlages. 

Wij hopen dat er na lange onzinnige afwijzingen er een gevraagde oplossing komt in dit 

kat en muis spel en onbegrip in onze situatie van de bewoners uit het complex Van Gogh 

Allee BEen het welzijn en veiligheid voor alle bewoners. Ik had graag in willen 

spreken in de 5 minuten maar dat zal mij en alle anderen aldaar zwaar gaan vallen want 

ik persoonlijk kan slecht tegen onrecht en mijn woord gebruik zal denk meer kwaad dan 

goed doen. Dus houd ik me op deze achtergrond op de hoop dat er nu eens voorgoed 

alles wordt gelezen en er de redelijke oplossing komt. 

Met vriendelijke groet, namens alle betrokken bewoners 
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OP ZOEK NAAR DE OPLOSSINGEN ZIJN EEN ONDERDEEL VAN DE 

ANTWOORDEN OP DE BRIEF 24 MEI 2022 UW KENMERK 523052 MET 

BETREKKING OP 17 MAART, 10 EN 12 MEI EN AANGEVULDBRIEF 5 ME!I EN 

BIJDRAGES ONDERWERP GEVAARLIJKE KRUISING EN OVERLAST 

WERKVERKEER. 



“ Gemeente 

Albrandswaard 

Uwbriefvan: 17 maart10en12mei2022 _ Onskenmerk: 523052 

Uw kenmerk: Contact: | 

Bijlage(n): Doorkiesnummer: 010-5061711 

Datum: 24 mei 2022 

Deze brief wordt opgesplitst in delen met uw opmerkingen en onze antwoorden erop 

gedateerd op 9 juni 2020 en zal worden verzonden via de griffier na 13 juni 2020 aan 

het nieuwe college en de raadsleden. Ook zal deze brief openbaar worden gezet in alle 

nodige kanalen. Aangemaakt door ondergetekende - 

Betreft: Gevaarlijke kruising en overlast werkverkeer 

Geachte hee N 

Op 17 maart en 10 mei jongsleden heeft u een brief verstuurd gericht aan de gemeenteraad en het college 

van B&W. In deze brief maakt geeft u aan zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid op de kruising 

Van Goghallee en Karel Appellaan. Daarbij verzoekt u om maatregelen en de kruising aan te passen. 

Antwoord: Wij geven aan, ik schrijf het op WIJ zijn de 44 huishoudens die wonen in het 

deelappartementen complex nr. 100-188 daar klagen er veel meer mensen ook bij de 

Van Gogh Allee 1 t/m 11 en een deel uit het complex Karel Appellaan het zijn mensen 

waar ik mee praat, een deel met veel jonge kinderen die niet los kunnen lopen op de 

rijksweg Van Gogh Allee waar 30 km gebieden zijn, anders een stap verkeerd en het is 

over en uit ook veel ouderen dan heb ik het over mensen die over de 70 zijn of 80 en die 

tegen de 90 lopen ook daar praat ik mee veel van al die mensen maken zich grote 

zorgen met het gezegde ; die rot gemeente doet en geen donder aan; dan gaat deze 

mijnheer üich inzetten voor de BURGERS wat onze gemeente zijn taak 

behoort te zijn maar die zijn te druk met zichzelf bezig en met de teveel regeltjes 

maatschappij maar niet met de burgers. Die bocht Van Gogh Allee—Karel Appellaan 

heeft al twee oorzaken veroorzaakt het ongeluk met een kind 25 februari 2021 en een 

zwaan die jongen had even te pletter gereden ik blijf dit benoemen ondanks het verbod 

van uw de gemeente Albrandswaard zij die hierop niet meer te reageren, die brief doe ik 

bij de bijdrages een schande alzo om mijn mond te snoeren over iets wat ONVEILIG is 

en kan zelfs dodelijk aflopen. Maar ik zal en blijf artikel 7 van onze grondrechten erbij 

blijven houden. De vrijheid van mening uiting in woord en schrift. En niemand zal mijn 

woorden in schrift kunnen veroordelen. En ook weet ik dat daar een regeltje voor is bij 

een gemeente het niet meer reageren op een teveel gevraagde zelfde probleem, maar 

stuf die regels uit u heeft dit zelf verspeelt door niet te luisteren naar de burger(s) Aan u 

het oordeel het heen en weer schrijven heeft nu meer gekost dan het plaatsen van twee 

obstakels op die bocht zoiets waar de in de wijk Portland er vele honderden staan die 

  



ooit nagedacht hebben hoe het moet voor welzijn en veiligheid voor alle burgers. En het 

heeft nog een doel het gaat de automobilist leren om de bocht rustig te nemen met 

minder snelheid en niet over het voetgangers pad heen maar wel tegen de obstakels die 

er staan ter bescherming van de voetgangers. Ook hier doe ik een voorbeeld bij in de 

bijdrage in het punt zoek de verschillen en dat dezelfde wijk Essendael. Dan het 

volgende: https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2022-05-20   

Artikel 2 Alles wat deze wet zegt wordt niet toegepast. 

1 De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot: 

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

c. het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid 

daarvan; 

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 

Dit hebt al ooit vermeld, lees het en houd u er aan dit is bindend in de beschreven 

toestand. 

Naast de brief van 10 mei heeft u op 12 mei jongsleden ook een brief verstuurd gericht aan burgemeester 

de Witte. Hierin vraagt u aandacht voor de geluids- en stankoverlast die u ervaart met betrekking tot het 

bouwverkeer. 

Met betrekking tot de kruising laten wij u weten geen aanleiding te zien om aanpassingen uit te voeren. In 

deze brief lichten we u toe waarom. Daarnaast lichten we graag toe wat we als gemeente kunnen 

betekenen met betrekking tot de geluids- en stankoverlast. 

Kruising Van Goghallee en Karel Appellaan 

U heeft de afgelopen 1,5 jaar diverse keren het verzoek gedaan om de betreffende kruising aan te passen. 

De gemeente heeft daarom meerdere keren de kruising door een verkeerskundige laten beoordelen. Uit 

deze beoordelingen is steeds hetzelfde naar voren gekomen en heeft u van ons verschillende keren een 

gelijkluidende reactie ontvangen. Per brief met datum 24 november 2020 en kenmerk 234942 hebben we u 

met betrekking tot dit onderwerp laten weten geen nieuwe melding in behandeling te nemen bij een 

ongewijzigde situatie. In uw brief van 17 maart en 10 mei schetst u dezelfde ongewijzigde situatie. Daarom 

verwijzen we u naar de brief met kenmerk 234942 en de eerder door u ontvangen reacties. Hierin is 

toegelicht waarom er geen maatregelen nodig zijn. Voor de volledigheid is de betreffende brief n de bijlage 

toegevoegd. 

Antwoord: Lees het antwoord hierboven ook hier zet ik de brief kenmerk 234942 zie de 

bijdrage zolang er niets mee gedaan wordt zal ik of laat het ander doen. En houd u aan 

de wet naleven Artikel 2.1 a t/m d. 

Geluids- en stankoverlast 

U hebt ons een filmpje gestuurd van een situatie van hinder in de omgeving door werkzaamheden. Zoals bij 

u bekend is de wijk Essendael in ontwikkeling. Zolang de wijk niet af is ontkomen we er helaas niet aan dat 

er bouwverkeer langs bestaande woningen rijdt. Alternatieve bouwroutes zijn er niet. Ondanks de eerder 

getroffen maatregelen beseffen we dat de combinatie van wonen en bouwen voor overlast kan zorgen. 

Samen met de bouwontwikkelaar wordt er alles aan gedaan om deze overlast zo beperkt mogelijk te 

houden. Zo zijn er onder andere afspraken dat voor bouw van de woningen het laden en lossen zoveel als 

mogelijk plaats vindt op het bouwterrein zelf en niet op straat. In de wijk zelf vinden echter ook nog 

afrondende werkzaamheden plaats. Het kan dus voorkomen dat er op andere plekken geparkeerd wordt om 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit was het geval in het door u gestuurde filmpje. Aan de van Gogh 

Allee vonden concreet afrondende asfalteringswerkzaamheden plaats in het nabij gelegen, recent 

aangelegde parkje. We vinden het jammer dat hierbij enige overlast wordt veroorzaakt maar die is 

onvermijdelijk. Dit zijn incidentele werkzaamheden en die niet voor aanhoudende overlast zorgen 



Antwoord: Om te beginnen het zijn 6 filmpjes over het werkverkeer vanaf 2018 tot 

heden ook dat deel waar die filmpje in staan zijn ook niet gelezen zie bijdrage 4 

Brandbrief problemen werkverkeer Van Gogh Allee 5 mei 2022 graag oplossen. En 

dan het bekende verhaal blablabla het is of ik een boek voor de vierde keer lees, het 

langs rijden van werkverkeer is geen probleem maar wel de manier waarop en hoeveel 

keer moet ik dat uitleggen? 80% komen ze langs rijden op hoge snelheid steeds als ze 

een heuvel in weg tegen komen remmen ze af en zijn ze over de heuvel heen dan gaat 

het gas vol op open met als gevolg als we op ons balkon zitten dan stinken we de tent 

uit door de uitspuwen kankerverwekkende diesel fijn stoffen en dan mogen wij terug 

naar binnen de deuren sluiten en de ventilatie sleuven dicht en zo leven wij in het 

verrotte verziekte woongenot en dat is het probleem en de oplossing om het te beperken 

zijn ook luchtbellen verhalen dat de aannemers zijn geïnformeerd niets van waar heb 

auto's aangehouden de chauffeurs weten van niks en worden boos als ik het kanker 

verwekkende uitlaat gassen heb. Onze buurman werd uitgemaakt om de vraag of het 

wat minder kon en wel15 km/pu. En nu de brief met dezelfde inhoud van de vorige brief 

heb inmiddels met 6 medewerkers van de BAR gemeente contact gehad allemaal met 

hetzelfde verhaal maar het punt zij wonen hier niet en weten niet eens waar de Van 

Gogh Allee ligt en komen met verhalen die niets te maken hebben met het echte 

probleem wel met vulling van papier brieven en Email berichten met dezelfde inhoud .En 

nu weer terug naar 18 oktober 2017 ook hier een aanvulling als bijdrage de beloftes die 

toen gemaakt zijn lees ze goed er is niets van terecht gekomen, er staan nu op de 

behoorlijk lange Van Gogh Allee vanaf de rivierweg tot aan de Willem de Kooning Allee 

3 borden 15 km met onder boord WERKVERKEER en op de hoek Van Gogh Allee — 

Karel Appellaan Deel belofte 18 oktober 2017, De toezichthouder ter plaatse, de 

ù bespreekt het ‘bouwverkeer’ reeds in zijn bouwvergaderingen. 

Daarnaast worden er 3 gele borden gemaakt met ‘Bouwverkeer matig uw snelheid’ 

in combinatie met een max. snelheid van 15 km/h. Ter ondersteuning van de 

borden gaan snelheid’ in combinatie met een max. snelheid van 15 km/h Ter 

ondersteuning van de borden gaan wij een smiley plaatsen (afhankelijk van 

snelheid groen of rood). Wij hopen van harte op verandering en verbetering van 

de situatie Zodra ik de plaatsingsdatum heb dan laat ik u dat weten. Dank voor het 

meedenken 

Dan de weg terug vanaf de Willem de Kooning Allee naar de rivierweg daar staat 1x 15 

km bord zonder onderbord WERKVERKEER op de Van Gogh Allee bij de Willem de 

Kooning Allee. En de rest van Van Gogh Allee níéts en er ontbreken nog de beloofde 2 

x het bord kleur geel Bouwverkeer matig uw snelheid’ en de 15 km borden op de 

weg terug. Dan de andere belofte ondersteuning van de borden gaan wij een 

smiley plaatsen (afhankelijk van snelheid groen of rood). Dus voor de zoveelste 

keer doe uw werk en kom de beloftes na de borden moeten het signaal blijven 

geven dat ze 15 km/u moeten rijden en dat ze in een woonwijk rijden en het smiley 

bord of het elektronisch snelheid meet bord, het liefs zichtbaar aan twee kanten 

want het geheugen van sommige chauffeurs zijn zeer kort dus herhaling is 

tenminste de oplossing. En een dringend verzoek doe er iets mee om het 

woongenot nog enigszins te kunnen herstellen. 

Deze opmerking: We vinden het jammer dat hierbij enige overlast wordt veroorzaakt maar die is 

onvermijdelijk. Dit zijn incidentele werkzaamheden en die niet voor aanhoudende overlast zorgen. 



Antwoord: We vinden het jammer? en enig overlast ?U schrijft dit, u woont denk ik in 

een wijk of in de polder want zo klinkt het in die zinnen en dan onvermijdelijk? Lees het 

bovenstaande stuk dan leest u allen wat wij jammer vinden en dat is in principe 

wanbeleid van zeer hoog niveau dat de belofte van 18 oktober 2017 niet is nagekomen 

na 5-tal berichten en brieven waar het staat vermeld zie ook bijlage dat U allen gewoon 

weigeren om maatregelen te nemen maar het met een paar woorden afdoen. incidentele 

werkzaamheden van ruim 3 jaar? Onwetendheid van de situatie waarin wij leven daar 

heeft niemand enig idee van wij hebben geen tuin waar we ons kunnen verschuilen wij 

hebben een balkon van 2x3 meter aan de Van Gogh Allee zijde en willen genieten van 

het eerste zonnetje ook de vele bewoners die minder mobiel zijn die hoge leeftijden 

hebben die hun woongenot binnen achter de geraniums mogen genieten want vele 

momenten is de lucht vervuild door nogmaals diesel luchten en de ontstane 

kankerverwekkende fijn stoffen en dan hebben we het nog niet over het lawaai van 

bonkende aanhangers van het werkverkeer ook dat kan minder met 15 km te rijden of 

die rot bulten te verwijderen iets wat niet had mogen bestaan tijdens bouwwerken 

oplossingen genoeg maar nu de vraag wat gaan we er mee doen ? want voorlopig 

zitten tot eind 2023 in de stank en lawaai waar niets aan wordt gedaan. 

Omdat er geen alternatieve routes zijn zal het bouwverkeer gebruik blijven maken van de Van Gogh Allee 

Wij hebben begrip voor uw zorgen maar zien geen mogelijkheden om u verder tegemoet te komen. De 

ontwikkelaar BPD verwacht de Van Gogh Allee nog tot medio 2023 te mosten gebruiken als ontsluiting voor 

het bouwverkeer. U zuit tot die tijd mogelijk nog overlast ondervinden. 

Antwoord: Wij hebben begrip voor uw zorgen maar zien geen mogelijkheden om u verder tegemoet te 

komen? De weg van de minste weerstand dat nemen wij niet, lees terug en zorg dat die 

onzin wat is neergezet in daden van een oplossing, en overlast kan beperkt worden om 

keiharde afspraken te maken met de aannemers en onderaannemers en als dat niet lukt 

dan is de aannemer ne het gehele systeem in gebreke gebleven. 

Met zeer vriendelijke groet, namens vele bewoners die hun recht terug willen een 

leefbaar en gezond leven. Het orgineel van de brief zie bijlage 1 

  



PAGINA BIJDRAGES 

Orginele brief 24 mei 2022 verzonden via 

gemeente Albrandswaard met kenmerk 

523052. 

Brief 24 november 2020 en kenmerk 

234942 waar geen reactie meer wordt 

gegeven. 

13.517788 Burger VERVOLG OP 28.489081 

Burger inzake Brief werkzaamheden Van 

Gogh Allee Geredigeerd-10 mei en 17 

maart 2022. 

Brandbrief problemen werkverkeer Van 

Gogh Allee 5 mei 2022 graag oplossen 

waar ook de BIJLAGE FILMPJES vanaf 2018 

t/m 2022 op staan. 

Van Gogh Allee probleem 27-08-18 

opmerking op beloftes 10 oktober 2017. 

Aan de burgemeester drs. Jolanda de 

Witte van gemeente Albrandswaard 12 

mei 2022. 



bijlage nr 1 

“ Gemeente 

Albrandswaard 

Dhr. J. Weijers 

Van Gogh Allee 162 

3161 DA Rhoon 

Uw brief van: 17 maart,10 en 12 mei 2022 Ons kenmerk: 523052 

Uwkenmerk: - Contact: eeSE 

Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: 010-5061711 

Emaiede: 

Datum: 24 mei 2022 

Betreft: Gevaarlijke kruising en overlast werkverkeer 

Geachte hee- 

Op 17 maart en 10 mei jongsleden heeft u een brief verstuurd gericht aan de gemeenteraad en het 

college van B&W. In deze brief maakt geeft u aan zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid op 

de kruising Van Goghallee en Karel Appellaan. Daarbij verzoekt u om maatregelen en de kruising aan 

te passen. Naast de brief van 10 mei heeft u op 12 mei jongsleden ook een brief verstuurd gericht aan 

burgemeester de Witte. Hierin vraagt u aandacht voor de geluids- en stankoverlast die u ervaart met 

betrekking tot het bouwverkeer. 

Met betrekking tot de kruising laten wij u weten geen aanleiding te zien om aanpassingen uit te 

voeren. In deze brief lichten we u toe waarom. Daarnaast lichten we graag toe wat we als gemeente 

kunnen betekenen met betrekking tot de geluids- en stankoverlast. 

Kruising Van Goghallee en Karel Appellaan 

U heeft de afgelopen 1,5 jaar diverse keren het verzoek gedaan om de betreffende kruising aan te 

passen. De gemeente heeft daarom meerdere keren de kruising door een verkeerskundige laten 

beoordelen. Uit deze beoordelingen is steeds hetzelfde naar voren gekomen en heeft u van ons 

verschillende keren een gelijkluidende reactie ontvangen. Per brief met datum 24 november 2020 en 

kenmerk 234842 hebben we u met betrekking tot dit onderwerp laten weten geen nieuwe melding in 

behandeling te nemen bij een ongewijzigde situatie. In uw brief van 17 maart en 10 mei schetst u 

dezelfde ongewijzigde situatie. Daarom verwijzen we u naar de brief met kenmerk 234942 en de 

eerder door u ontvangen reacties. Hierin i toegelicht waarom er geen maatregelen nodig zijn. Voor de 

volledigheid is de betreffende brief in de bijlage toegevoegd. 

Geluids- en stankoverlast 

U hebt ons een filmpje gestuurd van een situatie van hinder in de omgeving door werkzaamheden. 

Zoals bij u bekend is de wijk Essendael in ontwikkeling. Zolang de wijk niet af is ontkomen we er 

helaas niet aan dat er bouwverkeer langs bestaande woningen rijdt. Alternatieve bouwroutes zijn er 

niet. Ondanks de eerder getroffen maatregelen beseffen we dat de combinatie van wonen en bouwen 

voor overlast kan zorgen. Samen met de bouwontwikkelaar wordt er alles aan gedaan om deze 

overlast zo beperkt mogelijk te houden. Zo zijn er onder andere afspraken dat voor bouw van de 

woningen het laden en lossen zoveel als mogelijk plaats vindt op het bouwterrein zelf en niet op 

straat. In de wijk zelf vinden echter ook nog afrondende werkzaamheden plaats. Het kan dus 

voorkomen dat er op andere plekken geparkeerd wordt om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit 

was het geval in het door u gestuurde filmpje. Aan de van Gogh Allee vonden concreet afrondende 

asfalteringswerkzaamheden plaats in het nabij gelegen, recent aangelegde parkje. We vinden het 
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jammer dat hierbij enige overlast wordt veroorzaakt maar die is onvermijdelijk. Dit zijn incidentele 

werkzaamheden en die niet voor aanhoudende overlast zorgen. 

Omdat er geen alternatieve routes zijn zal het bouwverkeer gebruik blijven maken van de Van Gogh 

Allee. Wij hebben begrip voor uw zorgen maar zien geen mogelijkheden om u verder tegemoet te 

komen. De ontwikkelaar BPD verwacht de Van Gogh Allee nog tot medio 2023 te moeten gebruiken 

als ontsluiting voor het bouwverkeer. U zult tot die tijd mogelijk nog overlast ondervinden. 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

@ 

Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

   



  

bijlage nr 2 

°‘ Gemeente 

Albrandswaard 

Uw melding van: 3 november 2020 Ons kenmerk: 234942 

Uw kenmerk: - Contactpersoon: _ 

Burgerservicenummer: - Afdeling: Verkeer & Mobiliteit 

Bijlage(n): - Telefoonnummer: 010 -506 1111 

Onderwerp: Aanpassing kruising Essendael Datum: 30 november 2020 

Geachte heer_ 

In eerdere meldingen en brieven heeft u ons kenbaar gemaakt zich zorgen te maken over de 

verkeersveiligheid aan de Van Goghallee en Karel Appellaan. Meer in het bijzonder verzoekt u om het 

plaatsen van betonnen bollen/obstakels langs de trottoirband van de kruising Van Goghallee en Karel 

Appellaan. Namens het college laat ik u weten dat we geen aanleiding zien om aanpassingen uit te 

voeren. In deze brief lichten we graag toe waarom. 

Eerdere meldingen 

U heeft uw zorgen m.b.t. de verkeerssituatie geuit in de melding met nummer 145131 op 24 januari 

nl. Hierop heeft u antwoord ontvangen van onze verkeersambtenaar,_ op 30 maart jl. 

Omdat u zich niet kon vinden in het antwoord heeft u vervolgens een telefonisch gesprek gevoerd 

met de wethouder verkeerszaken, dhr. Heezen. Wethouder Heezen heeft u per e-mail, verstuurd op 

28 april jl., het standpunt van de gemeente meegegeven. Beide reacties waren gelijk; namelijk dat er 

op verkeerskundige gronden geen reden of aanleiding is om een ingreep te doen op of naast het 

kruisingsvlak. 

Nadere toelichting 

De Karel Appellaan en Van Goghallee zijn ingericht conform de landelijk gehanteerde inrichtingseisen 

van de ASVV 2012, uitgegeven door het CROW. Deze straten zijn erftoegangswegen en kennen een 

maximumsnelheid van 30 km/uur. Conform de inrichtingseisen zijn de kruisingen van die wegen 

voorzien van kruispuntplateau’s. De plateau’s hebben een hoogte van 8 tot 12 cm. Dat is gelijk aan 

de hoogte van de trottoirband, wat een landelijk gehanteerde norm voor dergelijke kruisingsvlakken 

is. 

Ongevallen 

In uw reactie geeft u aan dat er ongevallen en bijna ongevallen plaatsvinden met ouderen, kinderen, 

moeders met kinderwagens en dieren. Bij ons zijn geen ongevallen of bijna ongevallen bekend. De 
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gemeente hanteert hiervoor een informatiesysteem wat wordt gevuld met informatie afkomstig van 

de hulpdiensten. Op de door u aangegeven locatie staan geen ongevallen geregistreerd. Ook zijn er 

bij ons ook geen meldingen binnengekomen waaruit dergelijke of vergelijkbare situaties zoals door u 

omschreven blijken. 

Portland 

Tenslotte maakt u de vergelijking met de wijk Portland. Die vergelijking gaat in deze situatie niet op. 

Essendael is later ontwikkeld dan de wijk Portland en daarmee met andere inzichten ingericht. 

Voortschrijdend inzicht in verkeersstromen en verkeersgedrag leiden tot een andere normering en 

daarmee tot een anders ingerichte buitenruimte. De situatie in Portland is daarom niet te kopiëren 

naar Essendael. 

Conclusie 

Concluderend zien wij op dit moment geen reden noch aanleiding gehoor te geven aan uw verzoek 

tot fysieke maatregelen op het kruisingsvlak Karel Appellaan/Van Goghallee. Er zullen dan ook geen 

verdere aanpassingen worden uitgevoerd. 

Toekomstige meldingen 

Uw heeft in de afgelopen periode meerdere verzoeken gedaan gericht op aanpassing van de 

betreffende kruising. Namens de gemeente heeft u op deze verzoeken drie keer hetzelfde antwoord 

ontvangen. We verzoeken u dan ook om geen nieuwe melding te maken bij een ongewijzigde situatie. 

Nieuwe meldingen bij een ongewijzigde situatie worden door ons niet meer in behandeling genomen. 

U zult dan verwezen worden naar deze brief en de eerder ontvangen reacties vanuit de gemeente. 

Met vriendelijke groet 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

   
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 



BIJLAGE nr.3 

Aan B&W en raadsleden gemeente Albrandswaard 

Rhoon, 10 mei 2022 

Betrekking tot deze 28. 489081 Burger inzake Brief werkzaamheden Van Gogh Allee - Geredigeerd 

Deze post in de in binnen gekomen stukken in de vergadering 9 mei 2022, geweldig toch het 

meedenken van de burgers zij die gevaren in hun wijk dagelijks zien en wel soms de deskundige zijn 

om er meldingen van te maken en er vervolgens het oude recept niets mee gedaan wordt. 

Gisteren gekeken naar de uitzendingen van de raadsvergadering zonder geluid en beelden met 

ronddraaiende cirkeltje voor het opladen op alle kanalen hetzelfde. Ook iets om eens na te |aten zien 

net als de stemming lijsten die nooit kloppen. 

Dus de 78 berichten n de binnen gekomen stukken wel of niet gelezen en ook geen op en 

aanmerkingen de beroemde tik met de hamer van de voorzitter een zeer bekend verschijnsel. 

Ook een notitie of een bericht ontbreekt, bij deze nogmaals een en dezelfde waarschuwing die ik 

meer heb geschreven is dat bij elk ongeval op die betreffen bocht Van Gogh Allee/ Karel Appellaan 

elk ongeval wat daar ooit gebeurd stel ik het gehele bestuurlijk orgaan gemeente Albrandswaard 

medeschuldig. 

Op dit moment wordt er de nieuwe bestrating aangelegd en op die plek kunnen nu zonder overig 

straks onnodige kosten de beschermende middelen worden aan gebracht zie de bijlage. 

Graag een fatsoenlijk antwoord hoe het opgelost gaat worden. 

Met vriendelijke groet, 



Aan B&W Gemeente Albrandswaard 

Rhoon, 17 maart 2022 

Per email aan Griffier: griffie@albrandswaard.nl 

Geacht college, 

Nogmaals een verzoek ter beveiliging van de bewoners en hun dieren en het verminderen van de 

snelheid die daar mee ook bereikt wordt. 

Op De hoek Van Gogh Allee/ hoek Karel Applellaan het aan laten brengen van bescherming van de op 

de foto gestelde maatregelen die ook elders in de wijk zijn toegepast waar minder parkeer aankomt. 

De oplevering van de laatst gebouwde woningen komen in het zicht ook de trottoirs zijn al voor een 

deel aangebracht en het laatste deel richting de betreffende hoek moet nog worden aangebracht 

graag uw aandacht hiervoor het gaat nogmaals om veiligheid en beperkt dat de racende auto's over 

het deel van de stoep rijden. 

Graag zo snel mogelijk omdat de werkmensen er nu nog zijn. Heb ook daarover nog contact gehad 

met de uitvoerder op het werk. 

  
VOORBEELD. 

  
HOEK VGA/ KAREL APPELLAAN 

  

Met vriendelijke groet, 'oek de verschillen in de zelfde wijk Essendael 

et deel op de {e foto op een stille bocht wel de 

evraagde voorziening maar niet op de drukste 

ht van de enige in en uitgang van de wijk 

/aar ze duidelijk te zien is over het voetgangers 

leel racen waar de twee ongelukken zijn gebeurd 

ie staan omschreven. 

  
  



BIJLAGE nr. 4 

Aan B&W en raadsleden gemeente Albrandswaard 

Nu aan de burgemeester drs. Jolanda de Witte omdat het college nog niets heeft gevormd. 

Rhoon 5 mei 2022 

Per email aan griffier: griffie@albrandswaard.nl 

Geachte burgemeester van de gemeente Albrandswaard en alle raadsleden 

Deze brandbrief mag door iedereen gelezen worden. 

De trieste vertoning op rijksweg Van Gogh Allee te Rhoon. Die al sinds 2017 bekend zijn bij ALLE 

raadsleden die vele berichten niet hebben gelezen of behandeld, wethouders en de burgemeester 

die maar blijven kijken en er niets mee doen dit bericht zal ook wel weer zoals vele brieven over dit 

onderwerp de prullenbak in verdwijnen, en dag mag maar deze keer ga ik het persoonlijk anders 

doen niet fysiek maar met het woord en lees dit voor u allen wel bekend “Loquendi Libertatum 

Custodiamus” vrij vertaald ” Laten we waken over de vrijheid van het woord” of wel de vrijheid om 

alles te delen met iedereen zoals de media kranten en nieuws kanalen enz. Want als daden er niet 

zijn kunnen woorden nog veel meer kracht aanrichten, helaas zover ben ik nu alles in belang in dit 

geval over het welzijn en gezondheid van onze medebewoners. En de keuze is aan u allen van het 

bestuurlijk orgaan gemeente Albrandswaard. 

Het heftige probleem racende vrachtauto’s en andere smerig vuil spuitende kankerverwekkende 

diesel fijn stoffen in het lopende woningbouw project Essendael is al weer dagen aan de gang op 

onze mooie Van Gogh Allee waar de bewoners in het 55+ appartementen complex het zat zijn hun 

beetje woongenot kapot zien maken, velen zijn geen 55+ meer maar velen wel in hun laatste 

levensjaren 60-70-80 en bijna 90 jaar, het woongenot is gedaald op diep niveau na jaren klagen en 

onzin praatjes met de betreffende wethouders met het zogenaamde koffie uurtje is het nu de beurt 

aan serieuze mensen die deze misstanden na 5 jaar definitief gaan oplossen. 

Het moet en zal stoppen en hoe, daar zijn gemeenteambtenaren voor die vanaf nu deze problemen 

eens en voor altijd serieus nemen om bindende afspraken te maken met alles wat met de bouw te 

maken heeft de aannemers, de toevoer bedrijven van de aannemers en onderaannemers en de 

ontwikkelaars en als vast verplicht punt in de bouwvergaderingen. 

Er zijn oplossingen zoals het verwijderen van de zogenaamd snelheid beperkte verhoging in de 

geasfalteerde rijweg zodat het verkeer zonder af te remmen op de gladde weg de snelheid van 15 km 

/u kan rijden en voldoende borden 15 km met onderschrift WERKVERKEER zowel op heen weg als op 

de terug weg en de verder de beloofde borden uit de afspraken van oktober 2017 dat zijn 3 borden 

waarvan 1 er is geplaatst, dan ook de beloofde elektronische snelheid liefst op de heen en terugweg 

en de 15 km borden staan nu nog steeds op de Karel Appellaan die door een fout daar zijn neergezet 

en behoren daar niet te staan op een laan waaïk een bord staat VERBODEN VOOR WERKVERKEER 

  



Wij zitten hier nog aan vast tot eind 2024 buiten het bouwen op de Omloop en daar zullen andere 

toevoerwegen buiten om het deel Van Gogh Allee ter plaatse van de appartementencomplexen 

worden ingericht. Want om nog jaren in de ellende te zitten gaat niet gebeuren. 

Ik laat u deze link zien nummer 6 geplaatst op 3 mei 2022 

Diesel kankerverwekkende fijn stof uitstoot in een woonwijk Essendael te Rhoon werkverkeer aan de 

Van Gogh Allee waar ook te zien is dat voor het normale verkeer al die afremmende heuvels geen zin 

hebben de scheurende auto een onderdeel van dt filmpje en een gevaar voor mensen en dieren. 

  https://youtu.be/G4aJ0b MoQc 

En hierna een paar momenten uit het verleden filmpjes waar niets mee is gedaan ga daar eens 

allemaal rustig voor zitten en luister goed naar de echte geluiden en fantaseer daar de smerige diesel 

luchten die wij in ademen en de deuren en luchtsluizen moeten sluiten om de diesel stank buiten te 

laten. Deze filmpjes zijn allen verstuurd naar B&W en raadsleden incl. de nodige nooît behandelde 

brieven en klachten en dat zijn er nog aardig wat. 

En afsluitend moet dit alles eens en voor altijd de wereld uit en zo niet dan zal ik genoodzaakt zijn 

helaas andere stappen moeten ondernemen iets wat we geen van allen willen want het geduld en 

energie raakt op een gegeven moment op na 2017-2018 tot heden te knokken tegen mijn gevoel in 

een systeem, knokkend tegen een betonmuur met de naam macht en tegenmacht het kat en muis 

spel met een ondemocratische tint van hoog niveau. 

De lijst met gezellige filmpjes “gif op de mooie Van Gogh Allee” te veel om te kijken het verschil op 

het heden is niet zo groot maar wel een teken dat er niets is mee gedaan. 

En graag zien we een passend antwoord op dit hele verhaal zodat we alsnog kunnen genieten van de 

schone lucht en een college die aan hun burgers denkt die nu als tweederangsburgers worden 

behandeld dit met betrekking de bewoners van de Van Gogh Allee. 

BIJLAGE FILMPJES vanaf 2018 t/m 2022 

18 juli 2018 

overlast werkverkeer wijk Essendael te Rhoon Gemeente Albrandswaard 

https://voutu.be/-imaUlxAowE 

9 apr. 2020 

Diesel parkeren met draaiende motor 

https://voutu.be/MO 4xGEgfea 

06-05-2020 

Aan de wethouder van Albrandswaard 2e probleem 

https://voutu.be/KroZhH2Duug 



10 jul. 2020 

Filmpje stinkende diesels werkverkeer aan de Van Gogh Allee te Rhoon gemeente Albrandswaard 

https://voutu.be/NIg0i8vrgP8 

10 November 2020 

3e en laatste verzoek op het bezwaar werkverkeer en geluidsoverlast aan de B&W Albrandswaard 

https://voutu.be/0X093G9WiRc 

3 mei 2022 

Diesel kankerverwekkende fijn stof uitstoot in een woonwijk Essendael te Rhoon werkverkeer. 

https://youtu.be/G4aJ0b MoQc 

Namens vele bewoners 

Aan de Van Gogh Allee 

  

Vervolg 1 BIJLAGE 



HERINNERING op COPY Email 30 oktober 2017 afspraak maatregelen bouwverkeer. 

Geochte r 

Betreft: vriendelijk verzoek de afgesproken delen betreffende bouw verkeer toe te gaan passen. 

Zoals u wel bekend gaat binnenkort de bouw aan de Willem Kooning Allee starten het restant 

eengezinswoningen, de voorbereidingen daar zijn al in uitvoering door de weg Willem Kooning Allee af 

te sluiten met hekken rond het bouwterrein het bouwverkeer is al in actie ondernomen, graag zien wij 

de maatregelen tijdig aan te brengen om overlast sterk terug te brengen en te houden. 

Er staat nu een bord aan het begin van de Van Gogh Allee 15 km voor bouwverkeer dat is 

onvoldoende graag zien wij dat bord en anderen waarschuwingen op de gehele weg indl. het deel 

Willem Kooning Allee een meervoud te zien is. Ook daarbij het werk verkeer van 0.a. de 

onderaannemers op de punten te laten wijzen. 

In afwachting op uw reactie, 

COPY Email 30 oktober 2017 afspraak maatregelen bouwverkeer. 

  

“ 
Onderwerp: On! Ing Essendael oktoDer 

Geacht t 

Op 18 oktober !. hebben wij B irecteur Essendael namens Albrandswaard) en 

ikzelf, u gesproken over de ontwikkelingen in Essendael. Naast de woningbouw ontwikkeling is 

tevens het bouwverkeer van- en naar Essendael ter sprake gekomen. U toont begrip voor de huidige 

situatie waar wonen en bouwen samen (moeten) gaan. Tegelijkertijd vraagt u aandacht voor het 

bouwverkeer, met name de snelheid is een aandachtspunt. Door u is gevraagd om aanvullende 

borden te plaatsen en bij de bouwers/aannemers nogmaals aandacht te vragen voor de snelheid van 

het bouwverkeer. Beide suggesties zijn/worden door ons gerealiseerd. 

De toezichthouder ter plaatse, H vespreekt het ‘bouwverkeer reeds in zijn 

bouwvergaderingen. Daarnaast worden er 3 gele borden gemaakt met 'Bouwverkeer matig uw 

snelheid' in combinatie met een max. snelheid van 15 km/h. Ter ondersteuning van de borden gaan 

wij een smiley plaatsen (afhankelijk van snelheid groen of rood). Wij hopen van harte op verandering 

en verbetering van de situatie. 

Zodra ik de plaatsingsdatum heb dan laat ik u dat weten. 

Dank voor het meedenken. 

Mvg. 

_rojectcoor Inator Essendael 



BIJLAGE nr. 5 

Rhoon,27 augustus 2018 

Geachte, E e cetaresse van Wethouder 

Beginnend met de afspraken die op 18 oktober zijn gemaakt. 

Email 30-10-2017 

Geachte eer N «* B 

Op 18 oktober ! hebben wi B :=c:e1 Essendael namens Albrandswaard} n 

ikzelf, u gesproken over de ontwikkelingen in Essendael. Naast de woningbouw ontwikkeling is 

tevens het bouwverkeer van- en naar Essendael ter sprake gekomen. U toont begrip voor de huidige 

situatie waar wonen en bouwen samen (moeten) gaan. Tegelijkertijd vraagt u aandacht voor het 

bouwverkeer, voornamelijk de snelheid is een aandachtspunt. Door u bent gevraagd om aanvullende 

borden te plaatsen en bij de bouwers/aannemers nogmaals aandacht te vragen voor de snelheid van 

het bouwverkeer. Beide suggesties zijn/worden door ons gerealiseerd. 

De toezichthouder ter plaa(se_,bespreekl het ‘bouwverkeer’ reeds in zijn 
bouwvergaderingen. Daarnaast worden er 3 gele borden gemaakt met ‘Bouwverkeer matig uw 

snelheid’ in combinatie met een max. snelheid van 15 km/h. Ter ondersteuning van de borden gaan 

wij een smiley plaatsen (afhankelijk van snelheid groen of rood). Wij hopen van harte op verandering 

en verbetering van de situatie. 

Zodra ik de plaatsingsdatum heb dan laat ik u dat weten. 

Dank voor het meedenken. 

Mvi. 

Projectcoördinator Essendael 

Vervolg van het probleem dat deze afspraken nog steeds niet zijn nagekomen dat zijn de borden 

door u vernoemd in de email en wel voldoende borden om de chauffeurs te blijven herinneren waar 

ze mee te maken hebben. 

Dan het volgende vraag waar en bij elke instellingen of aannemers zijn vermeld in de 

bouwvergaderingen? 

Die vraag stel ik omdat ik met een vragend probleem betrokken personen heb gevraagd 0.a. de 

chauffeur van de tractor die grond aan het verzetten is via onze route de Van Gogh Allee en de 

uitvoerder van het huidig bouw project fase 4 die ons verwijst naar Boskalis op 27 augustus 2018 die 

nergens iets vanaf weten, en zelfs de persoon op de laadkraan die mijn zeer onbeschoft behandeld 

heeft omdat ik iets zij over kankerverwekkende fijn stoffen. Die belde naar Boskalis en met de 

woorden we weten van niks gewoon doorgaan. 

Dus wie weet wat, niemand dus, dan ga ik nu een vriendelijk verzoek doen hoe het wel kan, wij 

begrijpen dat er gewerkt moet worden maar zoals fase 5 nog niet is begonnen er geen enkel 

bouwverkeer over de Van Gogh Allee zoals u eerder in een email heeft vermeld vermeld. Nu 

constateren wij dat er weer vrolijk heen en weer word gereden met een tractor en aanhanger die 

grond verzet vandaag op 27 augustus en ook 28 augustus de hele dag. 



Is het niet een kleine moeite aan ons een brief af te geven VGA 162 of N zodat wij de bewoners 

van het wooncomplex VGA 100 t/m 188 die informatie te geven zodat de mensen die er bijzitten met 

gezondheid problemen met 0.a. luchtwegen problemen daar rekening mee kunnen houden om de 

deuren af te sluiten en rooster dicht te zetten omdat al die diesels kankerverwekkende fijn stoffen uit 

blazen. 

Dan de borden neer zetten die op 18 oktober 2018 belooft zijn neer te zetten en geen dure 

onderzoeken gaat plegen de borden zijn goedkoper. Er staan nu ergens helemaal aan het begin de 

VGA bijna onzichtbaar dus wij willen duidelijk zicht bare plaatsen. 

Wij tonen onze goede wil om mee te denken aan het nog beetje woongenot wat straks helemaal is 

verdwenen de komende 4 jaar. En wij een keer hopen op echt begrip, het leefbaar houden ligt dan 

ook aan uw inzet. 

Hopend op en snelle oplossing, 



BIJLAGE nr.6 

Aan de burgemeester drs. Jolanda de Witte van gemeente Albrandswaard 

Rhoon, 12mei 2022. 

Verzonden per email aan : griffie@albrandswaard.nl 

Geachte drs. Jolanda de Witte, 

Het probleem werkverkeer aan de Van Gogh Allee vandaag 12 mei 2022 sluiten voor alle bewoners 

van het 55+ appartementencomplex de deuren en ventilatiesleuven van de woning met de balkons 

aan de voorzijde. 

Dit filmpje is kort https://voutu.be/BmiWz3iW -k maar zie en hoor de situatie het gierende kabaal 

op een plek waar dit niet thuishoort want helaas kan ik er geen stinkende diesellucht bijvoegen wat 

overigens kankerverwekkende fijn stoffen zijn, deze situatie heeft ruim 15 minuten 100% actief 

gestaan met brommende dieselmotoren voor ons complex. Dit is geen bouw terrein en parkeer 

plaats. 

Helaas zijn alle brieven, en dat zijn er veel na 2017 de prullenbak ingegooid ook elke raadvergadering 

staat het in de ingekomen stukken uw vraag als voorzitter vraagt of er nog vragen zijn 99,9 % heeft 

geen vragen en uw tik met de hamer hebben de burgers het nakijken met hun problemen die niet en 

nooit op gelost worden. En we zijn het zat . 

Er ligt nu een brief die echt serieus genomen moet worden waar ook uw verantwoording ligt en dat is 

deze een aanvulling op een weggepoets probleem die pas in de raadsvergadering bij de ingekomen 

stukken staat, ook te laat want vele bewoners zijn het zat ‚lees die brief die zegt genoeg. 
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Bestandsinformatie 

Publicatie datum 11 mei 2022 

Laatst gewijzigd 11 mei 2022, 13:16 

Zichtbaarheid Openbaar 

Hopend nu op een definitieve oplossing om de leefbaarheid en welzijn van uw bewoners te geven 

wat ze verdienen 55+ 60+ 70+ 80+ 90+ enkele die in hun laatst jaartjes zitten. 




