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Geachte raadsleden, 
 
Inleiding 
Hierbij informeren wij u over de gebiedsaanpak Havendam. De afgelopen maanden zijn een aantal 
klachten binnen gekomen over de omgevingssituatie Havendam. Het gaat om overlast op de 
parkeerplaats aan de Grienden, oneigenlijk gebruik van het fietspad op de dijk bij de Zegenpolder, 
gebrekkige afsluiting tussen Havendam en de zijde van de Grienden, handhaving van het geldende 
parkeerverbod op de Havendam zelf en de verkeerssituatie rondom de Don Bosco-school. In een brief 
aan de bewoners d.d. 11 september 2020 (kenmerk: 201932) is aangegeven op welke wijze de 
omgevingssituatie Havendam aangepakt wordt. 
 
Wat doet de gemeente? 
De gemeente heef half oktober jl. een coördinator aangesteld die toeziet op het realiseren van de 
acties om de omgevingssituatie Havendam te verbeteren. Om inwoners te betrekken bij de aanpak is 
een klankbordgroep ingesteld bestaande uit 9 personen. Een aantal knelpunten rond de havendam 
zoals het (niet)parkeren op de Havendam zelf bestaat al jaren. De problematiek is complex; enerzijds 
doordat de Havendam gebruikt en onderhouden wordt als openbare weg maar in bezit van de 
bewoners is anderzijds omdat bij het gebied en de verkeerssituatie in de Johannapolder veel partijen 
betrokken zijn om tot een oplossing te komen; bv. recreatieschap, provincie, gemeente etc. Een deel 
van de bewoners vindt dat de oplossingen te lang op zich laten wachten en dringen bijna wekelijks 
aan op snel handelen waarbij de toonzetting van mails niet constructief zijn. Er is door een van de 
bewoners ook een klacht ingediend bij de ombudsman. De problematiek is complex en de belangen 
van bewoners zijn soms tegengesteld    
 
Op 7 december jl. is een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Havendam geweest. Deze 
bijeenkomst werd bijgewoond door een vertegenwoordiging van bewoners van de Havendam, de 
politie, handhaving, jongeren inzake verkeerszaken.  
 
 
 
 
 



Er zijn afspraken gemaakt over de volgende kwesties: 
- Het plaatsen van een nieuwe poller dat in januari 2021 is gerealiseerd. 
- Het registreren van overlast bij de parkeerplaats Johannapolder door middel van een Mobiele 

Camera Unit van 21 december 2020 tot 4 januari 2021. 
- Het verder uitzoeken van particuliere grond dat tevens openbare weg kan zijn (kenmerk: 

2011932). 
- Het handhaven van fout geparkeerde auto’s op de Havendam. 

 
Vervolg 
Zoals uit bovenstaande blijkt worden zaken opgepakt. Uitvoering van mogelijke oplossingen vraagt 
echter tijd. Op maandag 25 januari 2021 komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Dan worden de 
bovenstaande zaken besproken en wordt met de betrokkenen bepaald welke acties in gang worden 
gezet.  
 
Tot slot het leek ons goed over bovenstaande te informeren omdat wij niet uitsluiten dat u hierover 
benaderd wordt. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
   
 
 
 


