
Geachte gemeenteraadsleden,       13 juni 2016 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

De bewoners van de Havendam, Dorpsdijk, Zantelweg en de Albrandswaardsedijk, willen graag optimaal op de hoogte worden 

gehouden van alle werkzaamheden die de komende periode gaan afspelen rond de Rhoonse Grienden, Johannapolder en de 

Don Boscoschool. Er gaat veel gebeuren in dit gebied. Vele vrachtwagens rijden dan op en af. Werkzaamheden worden, volgens 

ons, niet goed op elkaar afgestemd. En onze zorg ligt ook bij de handhaving. 

Er zijn infoavonden geweest die jammer genoeg geen heldere antwoorden hebben opgeleverd op de vragen die gesteld zijn. De 

onrust is er alleen maar groter door geworden. 

Graag wil ik u een paar zaken verduidelijken, 

Rhoonse Grienden; 

A; EVA heeft 6 jaar geleden de problematiek van de gifstort op de Rhoonse grienden opgepakt met als resultaat dat de 

betrokken partijen hun verantwoordelijk hebben genomen. Dit betekend dat er nu een plan klaar ligt vanuit de Provincie. Dit 

plan is bij u bekend. De werkzaamheden vanuit dit plan worden in het najaar 2016 gestart. En alle betrokken partijen dienen 

hiervan op de hoogte te zijn. De dijk van 600 meter wordt verbreed en verhoogt. Fietspad wordt verlegd. Waterpartijen worden 

verbreed en/of aangelegd. Dit zijn heel veel vrachtwagens en heel veel werkzaamheden. Wat is de aanrijdroute van deze 

vrachtwagens? 

Hebt u hierop een antwoord? 

B; Er is een gerucht over bomen herplanten op de gifstort. In de plannen van de provincie staat dat alle bomen op de Gifstort 

worden gekapt en er zullen géén nieuwe bomen meer worden geplaatst. Wel struiken en zitjes. De reden dat de bomen niet 

meer terug komen heeft te maken met de wortels van deze bommen. Als er in de toekomst een boom omvalt dan trek deze de 

dijk open en dan komt er gif vrij. Dit moeten we niet willen. 

Wij willen wel graag dat de zelfde hoeveelheid bomen die gekapt worden weer terug komen in onze gemeente. Zet deze bomen 

dan in het gedenkbos of kom met een ander idee. Dit is aan u. 

C; Parkeerplaats op deze dijk; nu is deze parkeerplaats behoorlijk groot. Helaas zitten er in de avonduren hier vele jongelui die 

er een rommeltje van maken. Blowen, harde muziek, gillen en racen over de parkeerplaats. Ook deze problemen zijn zeer 

regelmatig door de bewoners aangekaart. Zonder resultaat. Daarom hebben wij, EVA en buurtbewoners, dit probleem  

meegenomen in de onderhandelingen met de provincie. De parkeerplaats wordt een stuk kleiner en met om de 2 

parkeerplekken een hobbel zodat er niet meer geracet kan worden. 

Maar in de plannen van de Johannapolder wordt geregeld gesproken over de vergroting van de parkeerplaats op de gifstort. Dit 

kan dus niet en is ook niet wenselijk ivm de eerder genoemde zorgen en overlast.  

D; Het is u toch wel bekend dat de Rhoonse grienden een stilte gebied is? 

Johannapolder: 

Ook deze plannen zijn bij u bekend. Ook deze werkzaamheden starten in het najaar van 2016. Opnieuw zullen er vrachtwagens 

op en neer gaan rijden. Daarnaast zijn er de wel bekende parkeerproblemen. Van alles wordt bedacht en bekeken maar helaas 

te weinig in samenwerking met de bewoners van de Havendam. Juist zij krijgen namelijk vele duizenden verkeersbewegingen 

erbij in de toekomst. De verwachting is dat er in de toekomst vele duizenden mensen extra naar de Johannapolder zullen 

komen. 

Abel heeft in samenwerking met Geeve zelfs een hotel voor aangeschaft en wel het hotel “het spui”aan het begin van de 

Havendam. Dus als er feesten zijn in Abel kunnen de bezoekers uitrusten in het hotel “het Spui”. U weet dat er op feesten best 

wat gedronken wordt en deze klanten lopen dan s’nachts over de Havendam. Mogelijk lallend en brallend. Dit zal de toekomst 

moeten uitwijzen maar geeft wel voor nu de nodige onrust. En wie gaat hierop handhaven? 

Waar worden nu alle parkeerplaatsen gerealiseerd, niet op de gifstort, en wat wordt er gedaan aan de koplampen die bij de 

havendambewoners naar binnen schijnen. De parkeerplaats bij JCA moet je niet groter maken. Kunt u als raad hier navraag 

doen bij de wethouder? 

 Politie: 

Heeft de wethouder al over alle werkzaamheden overleg gehad met de politie. Nu wordt er geregeld geroepen dat er door de 

politie gehandhaafd dient te worden maar als er meer bezoekers komen zal daar de politiebezetting op aangepast moeten 

worden. 

Ook schijnt de Recreatieschap een toezichthouder aangesteld te hebben. Helaas heeft niemand van de bewoners ooit deze 

persoon gezien of gehoord. Ook zien zij geen resultaten van zijn inzet? 

Zelfs de traumahelikopter kan niet landen in de buurt van de Johannapolder. Er is geopperd dat de helikopter dan in de 

paardenbak van de manege moet landen. U weet best dat de paarden dan op hol kunnen slaan ivm alle herrie. 

Maar is dit nu wel een taak van de politie alleen? Kunnen de ondernemers in de Johannapolder hierin ook hun steentje 

bijdragen? 



 

 

Don Boscoschool: 

De parkeerproblemen bij deze school zijn bij u bekend. De taxibussen die de kinderen komen brengen en/of ophalen 

ondervinden grote problemen. Geregeld is er een grote wanorde rond de Don Boscoschool. 

 Dit is geen probleem van vandaag of van vanmorgen, dit probleem bestaat al langer. Er zijn al divers lapmiddelen toegepast 

en/of geopperd. Helaas zonder resultaat. 

De wegen rond de school zijn er niet op ingericht om veel verkeer te kunnen verwerken. Zeker niet als straks ook nog eens de 

Johannapolder klaar is. 

Ik geef u 2 suggesties;  

1. Verplaatst de hoofdingang van de school naar de andere kant. Daar is een grote parkeerplaats. 

 2.  Vraag of verbiedt ouders die binnen een straal van 2 kilometer rond de school wonen om met de auto te komen. Zij 

brengen hun kinderen met de fiets. Dit scheelt in ieder geval auto’s. De 2 kilometer is maar een voorstel natuurlijk ligt dit bij u 

of deze afstand groter of kleiner moet zijn. 

 

Geachte Raad, er gaat dus veelgebeuren in een klein gebied en allemaal rond de Havendam. Veel, heel veel wordt er gesproken 

over de Havendam en het gebied rond hun maar er wordt te weinig of niet mét de Havendambewoners gesproken. 

Ik roep u op om niet alleen te kijken naar het grotere geheel maar zeker ook naar de kleinere zaken die soms over het hoofd 

worden gezien. Zaken zoals hierboven aangegeven. 

Natuurlijk zijn de ondergetekende te allen tijde bereid u van alle verdere info te voorzien. 

Namens de Havendambewoners,  

Wil Vlasblom 

Rob Littel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


