
Goedenavond geachte leden van de Commissie ruimte en aanwezigen.


Hier sta ik weer. 

Niet dat ik het leuk vind om hier te staan.

Maar ik vind het noodzakelijk voor onze kwaliteit van onze woon omgeving.

Ik praat hier hoofdzakelijk over het gedeelte Zwanenbloemplein, 
kalmoesdreef, lisdreef en Rietdreef en Beukenlaan.

Ik wil benadrukken dat het over situaties gaat en nooit over personen. Ook al 
wordt er een naam genoemd.


De heer Lammers en mevrouw Hoekstra van Onafhankelijk Papendrecht zijn 
met mij door de wijk gelopen en hebben het met eigen ogen kunnen zien.


De oplaadunit voor elektrische auto’s staat nog steeds in de Kalmoesdreef.

Wij, de bewoners van de Beukenlaan hebben geen parkeerplaats voor de 
deur en zijn afhankelijk van dit hofje enigszins in de buurt van onze 
woningen.

Na de rondvraagbrief die gemeente gestuurd heeft naar bewoners rondom 
de oplaadunit blijft het stil.

De gemeente laat niets van zich horen.

Communicatie van de gemeente naar bewoners laat te wensen over. Dit 
moet beter!

Weer contact gezocht. Er zijn plannen om de unit te verplaatsen naar de naar 
Rietdreef naast het fietsbrugje.

Eindelijk beweging! Wij bewoners van de Beukenlaan hebben er wel 16 
maanden over gedaan om iets voor elkaar te krijgen. 

Of dit de goede locatie voor de oplaadunit is? 


Het handhavingsverzoek.

Het ligt er sinds februari. Wij wonen op een woonerf. 

De wet en regelgeving op een woonerf zijn duidelijk toch?

Stapvoets rijden, (wat zelden gebeurd), fietsers en voetgangers hebben 
voorrang, en parkeren alleen in de vakken, aangeduid met de letter “P”


Ik heb een brief van de burgemeester gehad waarin staat:

U moet een verzoek tot handhaving direct indienen bij de politie en niet meer 
bij de gemeente met loket handhaving!

Als ik dat doe zegt onze wijkagent doodleuk “daar zijn wij niet voor” , moet je 
bij de gemeente zijn. Bij de gemeenteraad, daar hoort het op tafel.

Ik denk, en dat is een aanname, dat er intussen een gesprek is geweest met 
de burgermeester.

De wijkagent handhaaft nu alleen de gevallen die gevaarlijk staan 
geparkeerd.

Mijn vraag is dan. Waar kijkt hij dan naar? of een auto 4 banden heeft, of wat 
voor een kleur dat hij leuk vind.
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Het geval doet zich nu voor dat het halfslachtige optreden geen resultaat 
heeft. als er een weggestuurd is sluit nummer 2 zich weer op die plek aan.

In een gesprek met Wijkagent Kwakernaak vertelt hij dat hij wel wil 
handhaven maar niet alleen. De gemeente moet ook mee helpen handhaven.


Ik kom op voor speelruimte op straat voor onze kinderen in ons woonerf

Het is een omgedraaide wereld.

Ik moet hier vechten tegen het blik op straat waar onze kinderen niet kunnen 
spelen.

De bewoners van dit blik zouden bij klachten over parkeerplekken hier 
moeten staan.

En hoe komt dit.? Omdat men niet handhaaft!

Ik hoop dat u dit, leden van deze raad het ziet, uw verantwoording neemt en 
helpt dit probleem op te lossen.

Geef onze kinderen de ruimte terug!

Er is hierdoor elke dag grote kans dat een van onze kinderen aangereden 
wordt doordat het tussen de auto’s moet spelen en er voor de automobilist 
geen ruimte is om te reageren. 

De automobilist moet door verkeerd geparkeerde auto’s langs krappe ruimte 
rijden.

Er staan nog steeds auto’s buiten de parkeer vakken binnen 20 meter van 
een speeltuintje.

Diverse kruispunten worden onoverzichtelijk door auto’s die bijna op het 
kruispunt staan.


Daarnaast worden ook parkeerplaatsen geclaimd . Bij de laagbouw-
woningen zijn parkeerplaatsen voor de deur. Daar worden tuintje en 
straatwerk aangelegd door bewoners.

Het is een misvatting van deze bewoners. Het zijn openbare 
parkeerplaatsen!

Staan aangeduid met een grote letter”P”.

De laatste nieuwe ontwikkeling is dat woonkracht 10 deze woningen aanbied 
met eigen parkeerplaats voor de deur. 

Het is misleiding van Woonkracht 10 , het zijn openbare parkeerplaatsen.


Op de kruising Lisdreef en Beukenlaan doet zich helemaal een bizarre 
situatie voor.

Aan de rechterkant staan auto’s buiten het vak geparkeerd en versperren de 
doorgaande weg.

Als je de Lisdreef uitwilt moet je dus op de verkeerde weghelft de kruising 
oprijden.

Iemand die de wijk in wil kijkt je dan verbijsterd aan. 

Je denkt dan de Beukenlaan op te kunnen rijden. Fout!!! grote kans dat je 
dan een fietser op de motorkap hebt liggen Er fietsen namelijk hele hordes 
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scholieren op het verkeerde fietspad tegen de stroom in. Ook door de wijk 
heen waar onze kinderen toch al moeite hebben om te spelen.

De fietsers snijden daardoor de bocht af.


Ik vraag u: Wat is de grens van acceptatie van hoeveelheid blik buiten de 
parkeervakken.

Het glipt ons nu steeds verder door de vingers.

Bij mij is dat nul. En bij u?

Er zijn parkeerplaatsen in de buurt vrij. 

Deze liggen alleen niet op 5 meter naast de voordeur.

Men moet even iets verder lopen.

Zijn er parkeerplaatsen te weinig? Dan hoop ik dat de eigenaren van blik 
voor u komen te staan met de vraag. Hoe kunnen we dit gezamenlijk 
oplossen. Zo hoort het!


Daarnaast vraag ik uw aandacht voor de Beukenlaan.

Het is een sluiproute geworden.  De verkeersdruk is enorm toegenomen.  
Het lijkt wel een doorgaande weg

Je kan precies merken wanneer er file is op de A15 Er wordt ook veel te hard 
gereden. 

Ook is er vaak geen normaal gesprek te voeren vanwege het lawaai van de 
drukte. Vooral in de zomer wanneer de motoren gas geven worden 
toelaatbare geluidsniveau’s overschreden.


Voorts zouden de bewoners, pakketbezorgers en postboden behoefte 
hebben aan minimaal een nieuw aan te leggen parkeerplaats op de 
Beukenlaan 2 t/m 20. 

Kort parkeren

Bewoners kunnen familie met een scootmobiel of rolstoel niet fatsoenlijk 
uitlaten stappen.

Denk hierbij ook aan hulpdiensten zoals politie en ambulance

Nu wordt er vaak toch maar over het fietspad gereden met de auto, om 
uitstappen mogelijk te maken.

Postbode’s en pakketbezorgers moeten midden op de Beukenlaan stoppen 
en lopen dan door gemeente groen met struiken en door de blubber. 

Ook het doorgaande verkeer word hierdoor belemmerd. De situatie is 
daardoor niet optimaal en gevaarlijk.


Ik woon 25 jaar op de Beukenlaan.

Ken bijna iedereen in mijn woonomgeving.

Ik ga met ouderen boodschappen doen, breng huisbezoekjes bij ouderen, 
kijk naar hun problemen en helpt ze op te lossen. Ga mee met ziekenhuis of 
arts bezoeken

De buurt gaat mij aan mijn hart. 
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Ik wil graag een leefbare buurt en ik hoop dat we dat met zijn allen kunnen 
realiseren.


Ik vraag u om daar een bijdrage aan te leveren.

Als u nader uitleg wilt loods ik u graag door de wijk met knelpunten.

Ik hoor graag van u hoe we dit aanpakken.


P. J. de Bruijn

Beukenlaan 2

3355EA Papendrecht

PJ_deBruijn@hotmail.com
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