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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 23 november 2012 heeft de CU/SGP-fractie vragen gesteld over de 
veiligheidssituatie aan Jadelaan en Saffierlaan in Portland.  
 
In uw schrijven geeft u het volgende aan: 
Aan de achterkant van de huizen is er een open groenstrook. Via dit openbaar terrein 
kunnen inbrekers en ongewenste figuren zich makkelijk toegang tot de woningen 
verschaffen. Daarnaast zijn er legio van ontsnappingsmogelijkheden. Deze 
groenstrook moet openbaar blijven vanwege het onderhoud aan de sloot. Bewoners 
ervaren echter een gevoel van onveiligheid. Dit heeft geleid tot onderstaande vragen 
van uw fractie. 
 
Via deze memo willen wij u graag nadere toelichting geven.  
 

1) Wie is de eigenaar van de groenstrook? 
De gemeente Albrandswaard is eigenaar van de groenstrook (talud) en de watergang 
c.q. sloot. Het is de bedoeling dat het Waterschap hier in de toekomst eigenaar van 
wordt.  

2) Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud? 
Het Waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de sloot en het 
talud. Dit is in het verleden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente, het 
Waterschap en OMMIJ.  

3) Hoe frequent wordt het onderhoud uitgevoerd? 
Eens per jaar vindt onderhoud plaats, het exacte onderhoudsprogramma is een 
verantwoordelijkheid van het Waterschap en is niet bekend bij de gemeente.  

4) Op welke wijze wordt het onderhoud uitgevoerd? 
Bij de ontwikkeling van de sloot en het talud is door de OMMIJ rekening gehouden met 
de onderhoudsvoorschriften van het Waterschap. Het talud fungeert als Keurzone met 
bijbehorende voorschriften. Dit is vastgesteld in het bestemmingsplan. Het Waterschap 
voert het onderhoud ‘rijdend’ dan wel ‘varend’ uit. Het waterschap is verantwoordelijk 
voor het beleid aangaande het onderhoud van de sloot en het talud.  

5) Hoe staat de gemeente tegenover de voorgestelde oplossingen?  
De groenstrook grenst aan een hoofdwatergang van het Waterschap. Het Waterschap 
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heeft voor het groot onderhoud aan deze hoofdwatergang een keurstrook van ten 
minste 5 meter nodig. Hoewel het onderhoud in de praktijk veelal vanaf het water 
plaatsvindt, moet de mogelijkheid blijven bestaan om de groenstrook hiervoor te 
gebruiken. De groenstrook komt daardoor niet in aanmerking voor verkoop.  
 
Het ontsluiten van de groenstrook door middel van hekwerk is in strijd met het 
vigerende bestemmingsplan. Het ontsluiten van de groenstrook van het openbaar 
gebied maakt het daarbij niet mogelijk te allen tijde onderhoud uit te voeren aan de 
hoofdwatergang.  
Daarnaast bestaat er vanuit onze kant vrees over gebruik van de grond als tuin 
behorende bij de woningen. Ons inziens is het dus niet wenselijk de groenstrook af te 
sluiten met hekwerk.  

6) Welke alternatieven heeft de gemeente?  
Voor wat betreft het aspect veiligheid, hebben bewoners de mogelijkheid om hun 
percelen, door middel van erfscheiding op eigen grond af te schermen van het 
openbaar gebied. Het veiligheidsgevoel kan ons inziens worden verhoogd door de 
bewoners te adviseren verlichting te plaatsen, zoals sommige bewoners dat doen bij 
brandgangen. Wij zullen hierover het gesprek met de bewoners aan gaan om hen hier 
nader in te adviseren. 
Wij zullen daarnaast in overleg treden met het Waterschap om te onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn voor openbare verlichting. Hierin zal de gemeente initiatief nemen. 
 
In Portland wordt nu hard gewerkt aan de opstart van een buurtpreventieteam. Naar 
verwachting worden hier eind januari concrete stappen in gezet, waarna het team 
begin februari actief kan zijn. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijk team voor een 
vergroting van het veiligheidsgevoel in de wijk zal zorgen.  
Tevens geeft de gemeente via de gemeentelijke website en Twitter de inwoners 
informatie over inbraakpreventie.  

7) Hoe ervaart de wijkagent de overlast? 
De wijkagent is in gesprek met de buurtbewoners die naar hem het gevoel van 
onveiligheid uitspreken. Kijkend naar de cijfers met betrekking tot woninginbraken in 
2010, 2011 en 2012 blijkt dat in deze jaren het aantal woninginbraken aan de 
Saffierlaan en de Jadelaan niet verhoogd zijn in vergelijking met andere straten in 
Portland.   
 

8) Welke oplossingen kan de politie aandragen voor oplossing van dit 
probleem?  

De wijkagent ziet in het plaatsen van hekwerk niet de oplossing van het probleem.  
Volgens hem is alertheid van bewoners cruciaal en is het van belang de locatie uit de 
anonimiteit te halen. Hij onderschrijft het belang van verlichting aan de achterzijde van 
de tuinen en het minder toegankelijk maken van de tuinen.  
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De politie blijft de locatie aandachtig  in de gaten houden en adviseert de bewoners 
waar nodig in eventueel te treffen maatregelen.  
 

9) Op welke termijn kan de wethouder met een oplossing komen? 
Wij gaan er vanuit deze vraag in het voorgaande te hebben beantwoord.  
 
 
Wij hopen hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. 
   
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
 
Hans Cats Ger J. van de Velde- de Wilde 
 
 


