
Van:  

Ouders van psz Ghijs  

P/a  

Molendijk 2A  

3161KM Rhoon  

  

Rhoon, 16 juni 2017  

Aan:  

College van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 1000  

3160 GA Rhoon  

Per email: griffie@albrandswaard.nl  

  

  

Betreft: Overlast op schoolplein peuterspeelzaal.  

  

  

  

Geacht college,   

Middels deze weg willen wij als ouders onze zorgen kenbaar maken en u vragen om maatregelen. Het 

betreft de overlast bij peuterspeelzaal 'Ghijs' aan de Molendijk te Rhoon.  

De Psz is gevestigd in het oude schoolgebouw aan de Molendijk. Dit schoolgebouw is grotendeels 

leegstaand en in ieder geval één lokaal is nog in gebruik voor de psz. Het pand op zich is niet 

verloederd maar leegstand doet natuurlijk geen goed.  

Nu lijkt het de plaatselijke jeugd de laatste tijd aan te trekken. 's ochtends ligt het vol met afval en 

glasscherven  dat voorkomt uit vernielingen en kapot gegooide drankflessen.  

Dat zoiets incidenteel weleens voorkomt is best mee te leven maar de laatste tijd is het structureel 

elke week raak en dat levert helaas ook direct ernstig gevaar op voor de kinderen. Met name 

glasscherven, bierflesjes, sterke drankflessen, halfvolle energiedranken, drugsverpakkingen, 

sigaretten etc worden steeds vaker aangetroffen nota bene op het schoolplein en het peutergedeelte 

dat tevens extra is omheind dmv een hekwerk.  

Op de peutergroep staan altijd twee leidsters waarvan nu één noodgedwongen het schoolplein veilig 

moet maken op het drukste moment van de dag, namelijk de inloop 's ochtends. Met als direct 

gevolg dat de andere leidster op dat moment de verantwoording heeft over 14 peuters, om in haar 

eentje in de gaten te houden, te zorgen dat ze niet naar buiten glippen, wc-bezoeken, luiers etc. In de 

tussentijd lopen ouders in en uit. Alles maakt het een zeer onverantwoorde situatie zowel binnen als 

buiten.   



Na herhaaldelijke gesprekken met de wijkagent; ouders van de kinderen op de psz; de omwonenden 

en iedereen die maar enig belang heeft bij een schone en veilige omgeving zijn we tot nu toe nergens 

gekomen.  

De wijkagent handhaaft wel door extra te patrouilleren en mensen aan te spreken maar zonder bijv. 

een aangepaste apv heeft hij ook weinig middelen om er echt wat aan te doen. De omwonenden 

hebben naar verluid geen overlast want er staat hele dichte begroeiing om het gebouw en plein heen 

dus ze zien de overlastgevers niet. En de organisatie van de psz(stichting peuterwerk Albrandswaard) 

kan naar eigen zeggen ook  niets doen behalve blijven melden bij de wijkagent. Ondanks dat elk 

incident wordt gemeld bij de wijkagent heeft de handhaving verder geen invloed.   

Wij als ouders vinden dat er nu wel wat moet gebeuren. Het is een kwestie van tijd dat er een keer 

een peuter in het glas valt of  drugs op het plein vind en tot zich neemt. In ieder geval is het leed niet 

te overzien.  

Wij als ouders hebben uiteraard nagedacht over een oplossing en zijn met een paar voorstellen 

gekomen:  

- Aanpassing van de apv; wellicht een samenscholingsverbod en strenge handhaving daarvan; 

met name in de avonduren.  

- Het snoeien van het omliggende begroeiing (snippergroen): tussen het schoolplein en de 

straat met woningen. Het groen heeft een grote hoogte bereikt waardoor hetgeen daarachter een 

beschutte locatie vormt buiten het zicht van de straat. De oplossing zou simpelweg zijn om de 

begroeiing aldaar te snoeien tot bv. een meter hoog waardoor de erfafscheiding en het groene 

straatbeeld behouden blijven, maar tegelijkertijd de beschutting wegvalt en het hele schoolplein 

vanaf de straat te zien is. Hangjongeren die stiekem alcohol willen nuttigen en drugs gebruiken 

hebben waarschijnlijk liever een beschutte plek ipv een schoolplein met direct zicht vanaf de straat.   

Wij horen graag wat uw mening is en of het mogelijk is dat er maatregelen worden genomen vanuit 

het gemeentebestuur.  

De ouders van de kinderen van de psz zijn bereid tot alle medewerking en te bereiken via de psz.  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Was getekend.  

 Namens de ouders van psz Ghijs.  


