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te Alblasserdam

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op 17 mei 2021 is tijdens een bewonersavond de overlast vanuit het
Lammetjeswiel richting de omgeving met een aantal omwonenden besproken.
U heeft hiervan een korte terugkoppeling ontvangen. Een van de afspraken was
te komen tot een totaal plan van aanpak om aangedragen punten simpelweg op
te lossen en voor enkele complexere problemen in gezamenlijkheid tot een
gedragen oplossing te komen.
In het onderstaande overzicht wordt per punt omschreven welke stappen zijn of
worden ondernomen en waar wij u nodig hebben om tot een gedragen
oplossing te komen.

1. Geluidsoverlast

Gedurende de gehele dag wordt er geluidsoverlast ervaren. In de ochtend
vooral bij de fitness toestellen, in de middag, avond en nacht met name door de
aanwezige recreanten. De volgende stappen worden hier op genomen.

1.1. Borden plaatsen.

Begin juni zijn er tijdelijke borden geplaatst bij de ingangen van het
Lammetjeswiel. De borden worden later vervangen door definitieve borden, die
voorzien zijn van anti-vandalisme folie. De verwachting is dat deze eind juni zijn
geplaatst. Tevens worden borden geplaatst bij de fitness toestellen, waarop is
aangegeven dat geluidsoverlast veroorzaakt door versterkte geluidsdragers
verboden is.

1.2. Handhaving.

Handhaving op geluidsoverlast kan plaatsvinden op basis van de huidige
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) door de Buitengewoon
OpsporingsAmbtenaren (BOA) en politie. De Omgevingsdienst blijkt na intern
overleg hierin geen rol te hebben, omdat zij slechts op basis van inrichting
metingen verrichten.
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Zowel de BOA's als politie kunnen op basis van eigen waarneming vaststellen
of er geluidsoverlast aanwezig is. Het aantal uren inzet van de BOA's is echter
beperkt. Het rooster van de BOA's wordt gedurende het recreatieseizoen op
basis van de weersverwachting opgesteld. Door het beperkt aantal uren inzet is
niet uitgesloten dat er niet gelijk of zelfs niet opgetreden kan worden door de
BOA's. Het is dan ook belangrijk deze meldingen met name in de late avond
rechtstreeks richting de politie te doen. Op de manieren van melden komen we
later in de brief op terug.

1.3. Verbieden.

Als optie is naar voren gebracht om in het gehele gebied een verbod op
geluidsdragers in te voeren. Een totaal verbod op muziek is in onze ogen geen
optie. Dit vraagt om tassencontrole en is qua maatregel niet proportioneel.
Bovendien is in de APV voldoende geregeld om hier op te kunnen handhaven.

1.4. Verplaatsen fitnesstoestellen

Tijdens de avond is er ook gesproken over de mogelijkheid om de toestellen te
verplaatsen. We kiezen er in eerste instantie voor om actief te handhaven op
het geluidsoverlast en om met name in de ochtend het gesprek aan te gaan
met de personen die aan het sporten zijn. Mocht blijken dat deze maatregelen
geen effect hebben, dan wordt samen met betrokkenen gekeken of
verplaatsing van de fitnesstoestellen een optie is.

2. Parkeren

Zoals al bleek op de eerste warme dag in dit seizoen is parkeren in de Pijlstoep
een probleem. Om dit op een goede manier op te lossen hebben wij u nodig om
samen tot een gedragen oplossing te komen. We stellen voor dat de gehele
Pijlstoep zo wordt ingericht dat er enkel in de aangegeven vakken kan worden
geparkeerd. De volgende zaken moeten worden geregeld om dit mogelijk te
maken:

2.1. Belijning aanbrengen

De huidige belijning wordt donderdag 17 juni hersteld.

2.2. Verkeersbesluit nemen, zone bepalen

Samen met u moet worden gekeken waar de zone moet beginnen (gehele
Pijlstoep of enkel parkeerterrein) en welke voor- en nadelen er zijn voor de
omwonenden. U kunt zich aanmelden om mee te praten over deze
noodzakelijke keuze die voor het verkeersbesluit gemaakt moet worden.
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Een nadeel kan namelijk zijn dat u bepaalde locaties niet meer kunt gebruiken
om te parkeren als daar geen vak is aangegeven. Na dit gesprek wordt er een

verkeersbesluit opgesteld en gepubliceerd.

2.3. Onderscheid particulier/openbaar

Door het invoeren van alleen parkeren in de aangegeven vakken moet er een
duidelijke scheiding tussen particuliere en openbare ruimte worden gemaakt.
Bezoekers kunnen nu niet goed zien wat particulier of openbaar is. Dit
onderscheid is juridisch noodzakelijk voor de handhaving. Wij vragen met name

aan deze bewoners zich aan te melden voor de werkgroep parkeren om
gezamenlijk de verantwoording te nemen dit onderscheid goed te gaan
weergeven door mogelijk afbakening of andere maatregelen.

2.4. Enkel bewoners en bestemmingsverkeer

Vanuit een omwonende is aangedragen om de PijIstoep alleen maar
toegankelijk te maken voor voertuigen van bewoners en bestemmingsverkeer.
Dit is niet wenselijk. Het Lammetjeswiel is een recreatiegebied voor de gehele
Alblasserdamse samenleving en moet daarom bereikbaar blijven. Daarnaast is
de handhaafbaarheid van bestemmingsverkeer een onmogelijke taak voor
onze BOA's as de politie.

3. Toegankehjkheid van het Lammetjeswiel

Tijdens de avond is ook gesproken over het afsluiten van het Lammetjeswiel
door hekken en toegangspoorten. Vanuit de aanwezigen werd hier negatief op
gereageerd. Ook de visvereniging gaf aan hier niets in te zien. Er werd zelfs
aangegeven dat de aanwezigheid van vissers wordt gewaardeerd doordat er
meer sociale controle is. Tevens werd opgemerkt dat de aanwezigheid van de
camera als niet prettig wordt ervaren ook al is de camera enkel actief in de
gesloten periode van 0.00 tot 05.00 uur. We gaan het volgende doen:

3.1. Geen hekken of toegangspoorten

Er zullen geen hekken of toegangspoorten worden geplaatst.

3.2. Camera wordt verwijderd

De camera wordt per 1 juli verwijderd. De mast en kast zullen aanwezig blijven.
Mocht blijken dat de camera toch noodzakelijk is dan kan deze alsnog worden
teruggeplaatst.
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3.3. Beperking toegang

Het huidige aanwijzingsbesluit wordt ingetrokken. Er wordt een nieuw definitief
aanwijzingsbesluit genomen waarin een betredings- en verblijfverbod geldt

tussen 00.00 en 05.00 uur

3.4. Visvereniging

De visvereniging zal voor haar leden een ontheffing krijgen, zodat alleen de
leden tussen 00.00 en 05.00 uur aanwezig mogen zijn in het Lammetjeswiel. Bij
eventuele overlast door hun leden wordt de visvereniging rechtstreeks
aangesproken.

4. Andere overlast en algehele veiligheid

Naast het geluidsoverlast is aangegeven dat er met name in de avond- en

nachtelijke uren sprake is van overlast en een onveilig gevoel.
De overlast bestaat uit onbekende voertuigen en de daarbij aanwezige
personen.

4.1. Opgenomen in route politie

De melding is besproken met de politie en zij zal deze locatie meenemen in de
avond- en nachtronden. Het verzoek aan u is om meldingen direct door te
geven aan de politie.

4.2.Snelheid

Tijdens de avond kwam ook de gereden snelheid op de Pijlstoep ter sprake.
Aangezien het een corn binatie betreft van bestemmingsverkeer, bezoekers en
verkeershufters kan alleen een combinatie van aanspreken en fysieke
maatregelen werken. De fysieke maatregelen hebben echter direct effect op de
bereikbaarheid en gebruik van de openbare ruimte. Handhaving op dit soort
incidenten is ondoenlijk anders dan via heterdaad. Wij willen samen met u
monitoren of een ingreep in de fysieke ruimte op term ijn nodig is

5. Melden van overlast of andere zaken

U heeft tijdens de avond aangegeven niet meer de moeite te nemen om
overlast te melden. U gaf aan dat in uw beleving niets met de melding werd
gedaan. Graag benadrukken wij, mede op verzoek van de politie, dat het
aantal meldingen bepaalt of een locatie extra aandacht nodig heeft. Blijf dus
vooral de meldingen doen.
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5.1. Buurt app.

Er zijn bij de Pijlstoep borden geplaatst waarop staat aangegeven dat er een
buurt app aanwezig is. Deze app kan bijdragen aan de verbetering van
reactiesnelheid en registratie van overlast. Hiervoor moet een koppeling worden
gemaakt met de Whatsapp van de politie en handhaving. Beiden kunnen dan
op basis van een app bericht, binnen de beperking van inzetbaarheid, gericht
gaan handhaven. Ons voorstel is dan ook de app breder in te zetten om zo
korte lijntjes te krijgen richting de diverse instanties. Graag komen we in contact
met de beheerder van deze app-groep.

5.2. Meldpunten

De politie is en blijft een belangrijk meldpunt met name bij meldingen in de
nachtelijke uren of extreme overlast. Zij is de aangewezen instantie om daarop
de reageren. Onze gemeentelijke handhavingsinzet is beperkt. Haar kracht ligt
met name in het zichtbaar zijn op de verschillende locaties in Alblasserdam.

6. Zwerfvuil

Ten aanzien van het zwerfvuil werd aangegeven dat de aanwezige afvalbakken
te klein zijn voor de hoeveelheid vuil die wordt achtergelaten. Tevens is het
verzoek gedaan om een extra bak op het parkeerterrein te plaatsen.

6.1. Grotere bakken

Deze week zijn grotere bakken geplaatst. Er is op het parkeerterrein een extra
bak geplaatst.

7. Groen

Het groen is een aandachtspunt. Een overzichtelijk (kaal) Lammetjeswiel wordt
door de ene gebruiker gewaardeerd door de andere niet. Om een goed beheer
te organiseren willen we richting het najaar in gesprek gaan met de betrokken
omwonenden en stichtingen om een definitief beheerplan op te stellen waarin
duidelijkheid ontstaat over de natuurwaarde vs. de recreatiewaarde van het
unieke gebied. Graag ontvangen wij van u bericht als u betrokken wilt zijn bij
het opstellen van het beheerplan.

7.1. Opstellen beheerplan

Richting september / oktober wordt een beheerplan op papier gezet zodat er in
die maanden onderhoud kan worden gepleegd door snoeien of
beplantingswerkzaamheden.
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Overzicht acties
Onderstaand treft u het overzicht aan van de acties die zijn genoemd in deze
brief. Voor het uitvoeren van een twee acties is aangegeven dat wij uw hulp van
harte tegemoetzien. Geef bij uw aanmelding aan welk onderwerp het is;
Parkeren en/of beheerplan.
U kunt zich hiervoor aanmelden per email bij:
secretariaat.buru alblasserdam.n1

Omschrijving Eigenaar Realisatie

Borden plaatsen bij de
ingangen

Buitendienst Begin juni/eind

juni

Borden plaatsen bij
fitness toestellen

Buitendienst Eind juni

Handhaving op
geluidsoverlast

Handhaving/politie Recreatieseizoen

Aanspreken
gebruikers fitness
toestellen

ABC team Recreatieseizoen

Bewonersavond
organiseren

Verkeer Eind juni/begin
juli

Aanmelden voor
werkgroep parkeren

Omwonenden Eind juni/begin

juli

Opstellen
verkeersbesluit

Verkeer Eind juli

Belijning herstellen Buitendienst Zsm

Particulier/Openbaar
gebied onderscheiden

Buitendienst/Omwonenden Eind juli

Pijlstoep inrichting
aanpassen op basis
van parkeerzone

Buitendienst/verkeer

Camera verwijderen Handhaving Eind juni

Aanwijsbesluit
verblijfsverbod

Handhaving 1 juli

Ontheffing
visvereniging
verblijfsverbod

Handhaving 1 juli

Hotspot Pijlstoep
doorgeven aan politie

Handhaving 1 juli

In contact komen
beheerder app groep

Handhaving 1 juli

App breder neerleggen
in samenleving

Handhaving Eind juli
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Grotere afvalbakken
plaatsen

Buitendienst Medio juni

Beheerplan
Lam metjeswiel
opstellen

Buitenruimte/belanghebbenden Aug/Sept

Aanmelden werkgroep
beheerplan

Belanghebbenden Juli

Nog vragen?

Wij vertrouwen erop u met deze brief naar behoren te hebben geInformeerd.
Mocht u over de inhoud toch nog vragen hebben, dan kunt u deze per email
sturen naar secretariaat.buru@alblasserdam.n1

Met vriendelijke groet,
Namens burgerp.sAester Paans,

H. Schriitker
Afdelingshoofd Buitenruimte
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