
Rhoon 5 april 2020, 

Aan het college B&W en raadsleden 
Hofhoek 5 
3176 PD Poortugaal 

Aan Burgemeester en wethouders en raadsleden van de Gemeente Albrandswaard. 

Op 7 april a.s. de eerstvolgende vergadering kan ik geen gebruik maken van mijn inspreek recht, bij 
deze doe ik mijn betoog aan u allen met betrekking tot ingediend verzoek op 24 januari 2020  

10. 144113 Bewoner van Rhoon verzoekt om oplossing probleem stoepen Karel Appellaan -Van
Gogh Allee_Geredigeerd.

U allen wel bekend daar ga ik het over hebben. 

Er zijn 2 belangrijke normen met waarden en dat is iets wat ook uit mijn verleden werk komt dat was 
VCA II en de Arbo wetten dat is veiligheid en welzijn van onze mensen zo werkt dat in theorie en 
praktijk met name de praktijk dat is de werkelijkheid van sommige problemen die dan alsnog moeten 
worden opgelost. 

Nu doe ik dat werk niet meer maar kan ten alle tijden daar raad in geven zoals ik ook heb gedaan met 
het probleem legionella in de sporthal ook 2 x ingediend en veiligheid wat van groot belang is want 
daar spelen levens mee, ongevallen met ernstige gevolgen en zelfs doden, wat teveel wordt 
onderschat. 

Nu de vraag waar hebben we het over veiligheid, doden, zwaargewonden, of interesseert ons niets? 

Mijn werk zit erop en kijk met lede ogen toe hoe er mee wordt omgegaan met veiligheid en dat in 
een prachtige gemeente waar ik vanuit Rotterdam ben komen wonen en er met plezier nog woon en 
dat geld voor vele ouderen in ons complex Van Goh Allee 100-188, waarvan vele ook zien hoe zij 
gevaar lopen en niet de weg weten om iets op te lossen, dus trek ik het voortouw en steek mijn nek 
er voor uit. Ook zien zij hoe kinderen en vrouwen achter kinderwagens van een stoep worden 
afgereden een stoep die gelijk ligt met de race rijbaan (30) km wat een zeldzaamheid is. 

Nu in de tijd van de corona zien we veel kinderen rennen en spelen op de delen waar we het over 
hebben in het vermelde verzoek 10. 144113, afgelopen 25 februari 2020 wordt er op die hoek een 
meisje aangereden op haar fiets gelukkig zonder ernstige gevolgen, het zal je kind maar wezen toch? 
In 2017 hebben we een echtpaar zwanen die al 3 nesten jongen hebben voortgebracht, op diezelfde 
hoek op dat trottoir wordt een van de zwanen te pletter gereden op het trottoir, enig idee wat er 
dan gebeurd het mannetje blijft daar maandenlang zoeken naar zijn vrouwtje, maar ja is maar een 
beest toch, het kan zomaar uw kind of kleinkind zijn of van familie, veiligheid op NR1 op de lijst wat 
ook in programma staat van onze burgemeester. Ook de ouderen klagen dat hun tenen er bijna 
worden afgereden maar ja ze zijn oud dus mogen niet zeuren. 

Nu dan het punt. 
Ik dien een verzoek in om een paar afzettingen neer te zetten zodat het racende verkeer niet meer 
over die stoepen kan rijden, op 24 januari 2020 nu is het 5 april. Ruim 2 maanden verder. 

Op 28 januari 2020 krijg ik een email dat er met mij contact wordt opgenomen! 
En als vanouds het elastiek wachtend op dat bericht. 



 
Ik krijg dan een email 23 maart 2020   naar aanleiding van een herinnering brief van 19 maart 2020 
aan Wethouder L. Heezen met een telefoonnummer om met Dhr. Heezen contact op te nemen dat 
gedaan. Het gesprek liep niet zo prettig maar er wordt aan gewerkt krijg ik te horen. 
 
En jawel het werk wordt gedaan ik krijg dan de volgende email: op 30 maart 2020 dit ook zonder 
enige overleg of contact. 
 
VERVOLG na deze email incl. antwoord 
 
Rhoon, 30 maart 2020. 22.08 uur 
 
Naar aanleiding van deze email betreffende veiligheid bewoners 
 
Op 30-3-2020 om 13:23 uur schreef Martien Berkelaar <M.Berkelaar@bar-organisatie.nl>:  

Geachte  
  
Bedankt voor uw verkeersmelding. 
  
U geeft daarin aan dat er in de bocht van de Karel Appellaan en de Van Goghallee de bocht een 
stukje wordt ‘afgesneden’ via het trottoir. 
  
De Van Goghallee en Karel Appellaan zijn conform de inrichtingseisen voor 30 km-zones ingericht. 
Dat betekent dat het kruispunt verhoogd is aangelegd. Hierdoor komt de rijbaan op hetzelfde niveau 
als het trottoir.  
Het nemen van de bocht is een kwestie van gedrag. Niet elke automobilist is even netjes. Hoezeer we 
de normen volgen, bij de inrichting van de openbare ruimte is niet volledig mogelijk onhoffelijk 
gedrag van weggebruikers te voorkomen. Daarom zal ik er niet toe overgaan obstakels te plaatsen. 
  
  

Met vriendelijke groet, 
 
 

Martien Berkelaar  
 
Verkeer en Mobiliteit | Ontwikkeling leefomgeving en regio | BAR-organisatie 
Tel: +31180698390 | E-mail : M.Berkelaar@bar-organisatie.nl 
De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 
 
www.barendrecht.nl  |  www.albrandswaard.nl  |  www.ridderkerk.nl  

 

Dit is dan mijn antwoord aan Martien Berkelaar  en tevens ook aan Wethouder L. Heezen. 

 

Mijn antwoordt hierop, 

 

Geachte Martien Berkelaar, 

  

Regels, regels, regels, let wel bij deze neem ik hier geen genoegen met klinkklare onzin, er 
staan levens op het spel, van ouderen en zeker kinderen, er is laatst al een meisje op die 



bocht aan gereden en in het verleden een zwaan doorgereden en u komt met regeltjes. 
Ook in de Karel Appellaan heb je dezelfde situaties. Deze punten zijn de drukste punten in 
de wijk Essendael en nogmaals het zijn racebanen. En haal de wens van handhaven van 30 
km gebieden in de regio Rijnmond waar ook Albrandswaard onder valt maar uit uw hoofd 
want die handhaven niet meer. 

 

Nu even de werkelijkheid, dit neem ik per direct op met Wethouder Dhr. Heezen en neem 
van mij aan dat er iets wordt gedaan om dit op te lossen en niet uitgaande van de aso 
chauffeurs die hoffelijk moeten zijn maar de veiligheid voor ons allen. En Als het zo moet 
zijn dan ga ik zover dat ik U en de overheid de gemeente en alle betrokkenen 
verantwoordelijk ga stellen voor alle leed die door uw regeltjes zijn en kunnen ontstaan.  

 

Morgen neem ik contact op met wethouder Dhr. Heezen 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Vervolg mijn betoog: 

Wat ik heb geschreven daar blijf ik in woord en daad bij en dat ieder die hier geen aandacht 
aan besteed om onze veiligheid te garanderen aan uw bewoners wat een van uw taken is en 
dat is zoals de uitleg aangeeft er niets aan wordt gedaan dat U allen als er iets gebeurd dat ik 
u allen daarvoor aansprakelijk kan stellen voor alle gevolgen omdat u allen in gebreke zijn 
gebleven om dit probleem af te laten wimpelen waar ik me afvraag waar de betreffende 
persoon zijn wijsheid vandaan haalt om met dit soort kortzinnige belachelijk afwijzing aan 
komt zetten zonder enige uitleg waarom deze zijn regeltjes voor laat  gaan op onze 
veiligheid, want er staat nergens in een wet of regels dat auto’s op het trottoir mogen en 
kunnen rijden in een 30 km gebied maar hier in Albrandswaard wel, leg dat maar eens uit 
want ik kan nergens vinden met wat er hier zo geweldig goed aan is. En ook de opmerking 
stukje wordt ‘afgesneden’ via het trottoir.    Dat stukje is ruim 4 meter dus ook een optie om de 
plaats met een bril op te gaan bekijken. 
  

 

Het probleem ligt ook in de weg Karel Appellaan ook met mensen daar gesproken en zelf 
geconstateerd zij die met kinderen wandelen en een kinderwagen ook hetzelfde als op de 
hoek van de Van Goh Allee waar e bijna-ongelukken zijn gezien.  

 

Na deze brief heb ik telefonisch contact gehad met Dhr. L. Heezen ook dat gesprek kwamen 
we niet uit omdat ik boos ben en ook een discussie dat de automobilist bij het veroorzaken 
van een ongeluk op dat trottoir de automobilist de schuldige is en daar ben ik het niet mee 



eens want voor mij geld een gewaarschuwd mens telt voor twee ,met andere woorden het  
probleem  en de oorzaak ligt bij de regeltjes  laksheid van  theoretisch denken en de echte 
waarheid  zit nog altijd de praktijk in  een situatie gewoon gevaar oplevert. 

 

Als ik in andere wijken kom als voorbeeld Portland waar vele bochten zijn voorzien van 
ronde zwarte beton ballen met een diameter van ruim 60 cm   

 

Ik hoop een ding dat er eens goed wordt geluisterd naar uw burgers want wij zijn de 
deskundigen als er iets fout gaat en het dagelijks aan moeten zien tot het te laat is en dat is 
ook onze burgerplicht dit te melden aan onze gemeente of overheid. 

 

En tot slot, doe uw werk en doe het ook snel want maanden wachten op antwoord is en 
blijft bij uw systeem een groot probleem. 

 

Het woord en verstandig besluit is aan u. 

 

Zijn er nog vragen graag via email  

 

Met vriendelijke groet een nog steeds verontruste burger. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 




