Informatiebijeenkomst Gemeente Alblasserdam
Betreft: Lammetjeswiel
Datum: 17 mei 2021
Locatie:
Cultureel Centrum Landvast
Haven 4
2951 GC Alblasserdam
Opening bijeenkomst: 19.35 uur
Sluiting: 21.10 uur
Aantal aanwezige genodigden : 19, waarvan 7 personen digitaal via MS Teams.
Het aantal aanwezigen betreft bewoners van de Pijlstoep en de Oost-Kinderdijk, alsmede
vertegenwoordigers van VaH, Alblasserdam.
Uitnodigingen voor deze bijeenkomst zijn verstuurd naar :
Bewoners Oost Kinderdijk en Oost Kinderdijk gedeelte waterkant,
Bewoners Pijlstoep,
VaH Alblasserdam, Scouting Alblasserdam, Stichting Lammetjeswiel
Stichting de Groene Long:
I.v.m. een fout in de adressering krijgt de voorzitter na afloop informatie over het verloop van de
avond.
Doel van deze bijeenkomst:
 Ervaringen uitwisselen over bestaande overlast
 Nagaan wat mogelijke oplossingen zijn (ook met het oog op komende zomerseizoen)
 Wensenlijst richting gemeenteraad
Wat is tot nu toe gedaan van de zijde van gemeente:
 Camera toezicht
 Toezicht en handhaving op basis van de beschikbare financiële middelen en menskracht
Gegeven:
 camerabeelden mogen alleen uitgelezen worden bij vermoeden van een strafbaar feit
(wetgeving)
Vragen voor nu:
 Is afsluiting in de nachtelijke uren een optie ? En zo ja, welk tijdslot wordt hierop van
toepassing
 Is huidige camera toezicht voldoende of dienen we hier anders mee om te gaan
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Ervaringen van de bewoners:
1. Muziek:
Overlast door te harde muziek van 08.00 tot 05.00 uur – dus hele dag en nacht: sporters tot
ca. 22.00 uur; daarna de nachtelijke bezoekers
2. Sport:
locatie van sporttoestellen:
- te weinig ruimte op de ligweide
- te dicht bij bewoning i.v.m. geluidsoverlast
3. Parkeren
hulpdiensten worden belemmerd door parkeeroverlast
4. Verkeer Pijlstoep:
er wordt te hard gereden (ook door bewoners)
5. Algehele veiligheid
geen veilig gevoel i.v.m. verhandelen drugs en gebruik lachgas
Bewoners wordt verzocht overtredingen en overlast te allen tijde te melden aan politie en
Omgevingsdienst.
Meldlijnen voor overlast delen met bewoners.
6. Zwerfafval:
afvalbakken zijn te klein
7. Groen:
- meer snoeien is wenselijk: open structuur is minder uitnodigend
- houtafval nodigt uit tot "fikkie stoken" Snoeiafval gebruiken voor herstellen van doolhof.
Positieve ervaring:
 Goede verstandhouding met de leden van VaH Alblasserdam. Compliment hiervoor is zeker
op zijn plaats.
Antwoord op vragen:
-

Camera toezicht heeft weinig toegevoegde waarde gezien het gegeven dat camerabeelden
alleen uitgelezen mogen worden bij vermoeden van een strafbaar feit (wetgeving).
Meerderheid aanwezigen vindt nachtelijke afsluiting niet noodzakelijk.
Er wordt echter aangedrongen op meer toezicht en handhaving.

Algemeen:
 Camera toezicht had gemeld moeten worden i.v.m. privacy bewoners in de directe
omgeving. Burgemeester beaamt dit.
 Afspraak van bewoner met de gemeente over plaatsen van hekken is op laatste moment
afgezegd en ondanks meerdere pogingen van de bewoner, is deze nooit opnieuw gemaakt.
Burgemeester biedt hiervoor excuses aan.
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Toezegging:
 Alle genodigden ontvangen de terugkoppeling van deze avond – incl. telefoonnummers van
meldpunten. Uiterlijk half juni volgt de voortgangsstatus.

Actielijst:
Nummer
1.

Categorie
Muziek

2.

Sport

3.

Parkeren

4.

Verkeer
Pijlstoep
Algehele
veiligheid

5.

6.

Zwerfafval

7.

Groen

actie
a. Bord plaatsen :
verminder geluid:
denk aan
omwonenden

Actienemer
Team Handhaving

b. Indien a. geen effect:
muziek verbieden op
termijn
Evaluatie locatie
sporttoestellen
Belijning parkeervakken
en wegsleepregeling
toepassen
Bord terugplaatsen
Pijlstoep: Woonerf
a. Meer toezicht en
hand- handhaving

Team Handhaving

b. Meldlijnen doorgeven
waar welke overlast te
melden

Team Handhaving

c. Gesprek met Stichting
Lammetjeswiel
Plaatsen 40 liter
containers
ook op parkeerplaats
a. Mogelijkheden tot
extra snoeien nagaan

Team Buitenruimte

b. Houtafval gebruiken
of verwijderen ter
voorkoming van
brandstichting
waardevolle objecten

Team Buitenruimte
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Datum /Status

Team MO
Team
Buitendienst/Handhaving
Team Buitenruimte
Team Handhaving

Team Buitendienst

Team Buitenruimte

Levering medio
juni/ Gereed

