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Rhoon, 19 oktober 2010. 

Geacht College,Leden van de Raad, 

In de afgelopen jaren is het een aantal malen voor gekomen dat hulpdiensten, met name 
ambulances, het terrein van de jachthaven niet konden bereiken. De oorzaak is tweeledig. 

Navigatie apparatuur stuurt hulpdiensten vanuit de richting Rotterdam via de dorpskern van 
Rhoon naar de Havendam, alwaar zij stuiten op een paal in het wegdek. Vanuit dé richting 
Hoogvliet wordt gestuurd via de Schroeder van de Kolklaan, Albrandswaardseweg en 
Albrandswaardsedijk. Deze laatste route eindigt bij het terrein van de jachthaven. 

De bewegwijzering op de kruising Groene Kruisweg / Schroeder van de Kolklaan, rotonde 
A brandswaardseweg / Schroeder van de Kolklaan alsmede de rotonde Albrandswaardseweg / 
Albrandswaardsedijk geven wel de route naar het recreatiegebied Oude Maas maar niet naar de 
jachthaven. 

Inmiddels hebben havenmeesters, leden van de BZB en andere verantwoordelijken om in 
voorkomende gevallen bij de melding van een ongeval aan te geven dat hulpdiensten aan dienen 
te njden via Albrandswaardsedijk 188. 

Het bestuur van de stichting vindt het wenselijk en noodzakelijk dat ook de bewegwijzering 
wordt aangepast c/q verbeterd. 

- Op de ANWB bewegwijzering een aanduiding voor de jachthaven aan te doen brengen 
- Bij de kruising Albrandswaardsedijk / Havendam ter hoogte van café De Gouden Arend 

een verwijsbord voor de jachthaven te doen aanbrengen. 

Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereid mondelinge toelichting te verstrekken. Daartoe kunt 
u my bereiken op bovenstaand adres of via telfnr.010-5017698 / 06.5352.3544. 
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Vertrouwende op uw medewerking teken ik, 
Hoogachtend, 

Mees Hazeleger, secretaris. 


