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Op 1 oktober 2016 hield Nissewaard Lokaal de eerste gesprekken met bewoners op straat. Vrijwel 

meteen werd onze partij aangesproken door een ontevreden inwoner. Hij zocht een aanspreekpunt 

om een klacht neer te leggen over het onderhoud van bruggetjes. Een kennis van deze persoon had 

haar been gebroken, vanwege de ongelijke hoogte tussen oude en nieuw geplaatste planken op een 

bruggetje aan de Bessengaard. Het zou het eerste ongeluk, zover bekend, zijn door onjuist 

onderhoud binnen de gemeente. Melding van dit ongeval deden social media ontploffen. Veel 

mensen reageerden op diverse Facebookpagina’s met klachten uit hun buurt. Deze inwoner kreeg 

veel bijval, zowel op straat kregen wij klachten als op internet. Zoveel klachten dat Nissewaard Lokaal 

op dat moment heeft besloten om deze te verzamelen en te bundelen. Te meer, omdat wethouder 

Mijnans ontkende dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Wij hebben inwoners opgeroepen 

hun klachten bij ons te melden door de locatie en het probleem te benoemen en bij voorkeur een 

foto mee te sturen.  

Met deze inventarisatie hopen wij een bijdrage te kunnen leveren in de discussie of onderhoud 

binnen de gemeente Nissewaard daadwerkelijk op orde is. Met dit rapport kunnen wij in kaart 

brengen welke klachten er zijn en waar deze spelen. Dit rapport is samengesteld uit klachten over 

het onderhoud in de gemeente Nissewaard. Deze klachten zijn bij onze partij binnengekomen per e-

mail. Daarnaast hebben wij de klachten op diverse Facebookpagina’s ook gebundeld. Te weten; 

Spieke, Groot Nissewaard, Nissewaard Actueel en de Facebookpagina van Nissewaard Lokaal zelf. 

Het rapport is opgedeeld in de diverse wijken waar de klachten vandaan komen. Daarnaast zijn er 

ook algemene klachten binnengekomen, waarbij er niet specifiek een locatie is genoemd. Tenslotte 

leest u in de conclusie de belangrijkste resultaten die wij hebben vastgesteld naar aanleiding van de 

verzamelende klachten en de aanbevelingen die wij doen. 

Ik hoop dat dit rapport tot nieuwe inzichten zal leiden voor raad en gemeentebestuur.  

 

Chris Hottentot 

Fractievoorzitter 

Nissewaard Lokaal 

 

  

Inleiding 
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Locatie: Violierstraat 

Toelichting: Ook wij hebben een klacht ingediend en wel bij de  Stadsbeheer team buitenruimte. 

Tweemaal per telefoon en omdat we niets meer hoorde daarna per mail. Het 

antwoord was," Het plantsoen is opgenomen in het snoeiplan 2016-2017; tussen 

november 2016 en april 2017 worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Een exacte 

planning van deze werkzaamheden kan ik u niet geven".  Voor ons huis is een 

trottoir, 1.80 mtr. breed en daarna een rozenhaag van ongeveer 2,00 mtr. en dan een 

grasveldje van 2,10 mtr. tot aan de straat waar de lantarens staan. Om de rozenhaag  

gaat het, die is op een enkele plek wel 1.80 mtr. hoog waardoor direct langs de 

rozenhaag geen licht valt van de straatlantarens. In het trottoir zijn lichte kuilen 

welke veroorzaakt zijn door het vernieuwen van de gasaansluitingen voor de huizen 

van onder het trottoir vandaan. Deze kuilen zijn in het donker niet te zien. Mijn 

vrouw is tweemaal hierdoor gevallen en heeft toen haar pols gebroken. Ook sociale 

controle is door de haag niet mogelijk want hij is te hoog. Er wonen in onze 

straat meerdere oudere alleenstaanden en elkaar in de gaten houden is er nu niet bij. 

Twee foto's heb ik bijgevoegd van overdag en 's avonds zodat het verschil goed is te 

zien.  

     

Noord 

Patricia de Hooge Fietspaden Spijkenisse noord 

2 oktober om 19:07 

 

Helena Franchimont Zo heb ik ook nog een suggestie.. fietspad 

wilhelmhovenlaan. De tegels op die fietspad gaan allen kanten op als je er 

overheen fietst, en wie bedenkt er zo iets 🤔 Ineens de fietspad te stoppen dan 

moet je tussen de tweewegverkeer oversteken om verder te kunnen fietsen. 

Heel handig en zeker ook een veilig 😞 😡 

Locatie: Willemshoevelaan 

3 oktober om 23:45 

 

https://www.facebook.com/patricia.cta?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059066477525927&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/indyheleena.franchimont?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/indyheleena.franchimont?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060060787426496&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/indyheleena.franchimont?fref=ufi&rc=p
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Lenette Den Hartog-Taai Het is soms echt heel erg met de fietspaden. Nu ook nog 

eens met de groenvoorzieningen. Ik heb een koffiehoekje ( zoals ze het noemen) 

voor mijn deur. Ik heb zelf al onkruid weggehaald, maar het staat nu al weer erg 

hoog! Ik zou het stukje best graag bij mijn tuin hebben, maar dat kost mij een 

vermogen! Maar nu mag ik het schijnbaar wel zelf onderhouden, omdat de 

gemeente hier niets meer aan wil doen! Verder de bruggetjes is het hartelpark. De 

rot zit er in. Ijzer bladdert af. Het fietspad op de Sportlaan, er zitten zulke grote 

kieren in, dat je er met je band in vast komt te zitten. Het fietspad van de 

rozenlaan zou doorgetrokken worden naar de willemshoevelaan. Dit als de 

verbouwingen klaar waren. Ik weet niet wat er nog verbouwd moet worden! Dit is 

een kleine opsomming van Noord. En dat is nog maar 1 wijk binnen Spijkenisse!! 

3 oktober om 21:54 

 

Bep Veenstra Het fietspad op de 

sportlaan heb ik al over geklaagd 

voor dat het nieuwe fietspad 

langs de Winston Churchilllaan er 

was,minstens 6 jaar 

geleden.Toen werd er gezegd dat 

het fietspad geasfalteerd zou 

worden en aansluiten bij het 

fietspad bij de woonboulevard.Ze 

hebben toen 4 tegels opnieuw 

gelegd en dat was het..Ik heb nog 

geen asfalt gezien en de tegels 

liggen nog steeds hetzelfde. 

 

Locatie: Winston Churchilllaan 

3 oktober om 22:11 

 

Lenette Den Hartog-

Taai Bep Veenstra dat klopt. 

Ik heb zo vaak bij de 

gemeente gezeten om dit 

rare fietspad aan te leggen 

als tijdelijk fietspad. Ze 

zouden de fietspaden aan 

de Rozelaan doortrekken als 

ze klaar waren met de 

bouw. Nou dat is al een 

tijdje klaar! 

3 oktober om 22:27 

 

https://www.facebook.com/lenette.denhartogtaai?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1059995304099711&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/lenette.denhartogtaai?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/bep.veenstra?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1059995304099711&reply_comment_id=1060006507431924&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/lenette.denhartogtaai?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lenette.denhartogtaai?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/bep.veenstra?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1059995304099711&reply_comment_id=1060015520764356&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/bep.veenstra?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lenette.denhartogtaai?fref=ufi&rc=p
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Locatie:  Sportlaan 

Toelichting: Reactie op de slechte fietspaden !! 
Ooit op het fietspad op de sportlaan gereden ?? 
Nm van plateau naar de woonboulevard grote hele grote kieren 
Laatst is er iets aan gedaan maar je wordt er ook niet vrolijk van  
Het is en blijft uitkijken ,al is er lang geleden al beloofd beide fietspaden te 
asfalteren. 
Klagen helpt niet al dit x  keren gedaan ,maar luisteren ho maar  
Hopen dat er geen gewonden vallen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Haegens Ik weet niet of de stoep bezijden de parkeerplaats, aan de kant van A.H., van 

winkelcentrum 't Plateau al genoemd is? Maar daar moet je echt heel erg goed uitkijken waar je je 

voeten neer zet en geen zwakke enkels hebben. Hopelijk wordt hier spoedig iets aan gedaan, 

voordat er ongelukken gebeuren. Het winkelcentrum mag dan zijn opgeknapt, maar om daar te 

kunnen komen lijkt me de omgeving evenzo belangrijk. 

Locatie: ‘t Plateau 

5 oktober om 19:52 

 

Gerrie Klink Kom ook.eens kijken in Schiekamp Dat is behoorlijk aan het vervallen 

Je schaam je gewoon om het te zien 

Straten vol.putten 

Veel.groen dat niet wordt weg gehaald  

Schande 

Locatie: Schiekamp 

2 oktober om 18:55 

 

Jan van Putten Sportlaan en industrieterrein Halfweg zijn de fietspaden ook 

drama, als ik onderuit ga door de slechte staat van het fietspad (en die kans is niet 

klein met die losliggende en ver uit elkaar liggende tegels) heeft de gemeente een 

claim aan zijn reet. 

3 oktober om 21:02   

 

https://www.facebook.com/yvon.haegens?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1061588937273681&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/yvon.haegens?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/gerrieklink?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034055796710868&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/gerrieklink?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jan.vanputten.71?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nissewaardlokaal2/posts/1369135693116027?comment_id=1369811876381742&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/jan.vanputten.71?fref=ufi&rc=p
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Locatie: Spreeuwenhoek  

(onderhoud groen) 

Toelichting: Ik ben al vanaf juni bezig met bellen naar 

de gemeente of er eens een keer gesnoeid 

kan worden langs de zijkant en achterkant 

van ons huis aan de Spreeuwenhoek nr 17 

en over 2 grote bomen achter onze 

schutting die heel veel zonlicht wegnemen 

en waarvan de takken steeds meer over 

onze overkapping heen hangen. 

Na een aantal telefoontjes is na een paar 

weken iemand van de gemeente komen 

kijken, hij vond het ook nodig dat er 

gesnoeid moest worden en zou dit in gang 

gaan zetten. Over de bomen zei hij dat dit 

met de opzichter besproken moest worden. Vervolgens zijn ze een tijdje later komen 

snoeien aan de zijkant, tot halverwege onze achtertuin. Ze hadden een pad van 

ongeveer een halve meter gesnoeid, wat na een aantal weken weer helemaal 

aangegroeid was. 

Eind september heb ik hierover online op de site van de gemeente een melding van 

gemaakt, ik kreeg als antwoord terug dat de bomen niet worden weggehaald omdat 

onvoldende zonlicht hier geen reden voor 

is. En over het snoeien kreeg ik als 

antwoord dat dit afgehandeld was. Ik heb 

verteld over dat er idd gesnoeid is, wat 

inmiddels weer helemaal aangegroeid was 

en een foto toegevoegd. En over de bomen 

vind ik het niet zo netjes dat de opzichter 

hier totaal geen terugkoppeling over heeft 

gegeven. 

Nu zijn ze vorige week maandag weer 

komen snoeien, en dit keer goed. De 

struiken zijn tot laag aan de grond 

gesnoeid. Alleen ze zijn in de middag tot 

halverwege onze tuin gekomen en tot nu 

toe is er nog niemand geweest om het af te 

maken. Ook bleek tijdens het snoeien dat 

er een wespennest onder de grond zat, 

De Hoek 



11 | W i j k o n d e r h o u d  N i s s e w a a r d   N i s s e w a a r d  L o k a a l  
 

waardoor het stikt van de wespen in onze tuin. Niet zo fijn als er ook kleine kinderen 

rond lopen. 

Ik heb wederom een melding bij de 

gemeente gedaan, dit keer op hun 

facebook pagina, over het afmaken van 

het snoeien en over het weghalen wat 

het wespennest, aangezien dit op 

gemeente grond zit. Daarop krijg je dan 

een reactie terug dat de melding is 

doorgestuurd en vervolgens gebeurd er 

weer niks. 

Ik zou gaag willen weten wanneer de 

rest gesnoeid wordt en of er nog eens 

een keer naar de grote bomen gekeken 

kan worden, die steeds verder onze tuin 

in komen. Ik weet dat de buren ook 

klagen en regelmatig bellen naar de 

gemeente of er gesnoeid kan worden op 

het achterpad aan de Spreeuwenhoek. 

Helaas ook nogsteeds zonder resultaat. De buurt gaat op deze manier flink achteruit, 

erg jammer. 

In de bijlage wat foto's van de stuiken naast onze woning, zoals u kunt zien 

overwoekerd het helemaal. Op de eerste foto zijn de grote bomen te zien, zoals u 

kunt zien hangen de takken over onze overkapping. Ik snap zowieso niet dat er zulke 

grote bomen in woonwijken staan.De bomen worden steeds groter en zullen over 

een paar jaar wel tig meter hoog zijn. 

Ik hoop dat deze klaagmail naar jullie wel eens een keer nut heeft, want na zoveel 

telefoontjes naar de gemeente ben ik het behoorlijk zat. Het lijkt wel of je niet 

serieus wordt genomen bij de gemeente. We betalen als bewoners van Spijkenisse 

genoeg gemeentelijke belastingen, dus dan verwachten we ook dat de gemeente zijn 

taken kwa onderhoud bijhoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Ottevanger Mail gestuurd over het snoeien aan de Spreeuwenhoek waar ik 

al maanden over bezig ben. 

Hopelijk wordt er nu eens een keer wat gedaan. 

We wachten WEER geduldig af 

Locatie: Spreeuwenhoek 

4 oktober om 10:53 

 

https://www.facebook.com/esther.ottevanger?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060377674061474&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/esther.ottevanger?fref=ufi&rc=p
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Locatie:  IJsvogelhoek 

Toelichting: Ik heb met straatje keren schade opgelopen aan de onderkant van mijn auto omdat de 

wortelopdruk van een boom ervoor zorgt, dat de stoep en de bestrating dusdanig 

omhoog zijn gekomen dat straatje keren niet meer mogelijk is. 

Er staat een hele grote boom voor mijn deur die al tien tallen jaren voor overlast zorgt. 

Dhr XXXXXXXXXX die over de bomen gaat vind dat deze boom moet blijven staan. Met 

hem ben ik al jaren in discussie over deze boom maar hij blijft bij zijn standpunt. 

Oké boom blijft staan alleen hij gaat steeds schuiner staan en daar door gaat de 

bestrating ook verder omhoog door de grote wortelopdruk. Nu is het een probleem 

van de heer Nieland die over de bestrating gaat.  

Laatste bericht van dhr. XXXXXXXX is, dat er een opzichter langs is geweest en dat er 

eigenlijk niets meer aan gedaan kan worden, hij zou me nog gaan berichten wat er nu 

gaat gebeuren. Tot op heden niets meer gehoord een paar x gebeld, gemaild maar 

geen antwoord meer gekregen. 

inmiddels heb ik de gemeente verantwoordelijk gesteld voor de schade aan mijn auto 

en ook gelijk voor alle verdere schade en of ongelukken die kunnen gaan gebeuren.  

De bestrating voor mijn deur en ook bij mijn buren ligt los,  er is een school om de 

hoek, nu is het wachten op klachten van ouders als de kinderen straks iets breken. 

Ik ben van mening, dat dit probleem gekomen is door slecht inzicht van dhr. 

XXXXXXXXXX, wij als bewoners zagen het probleem al aankomen alleen hij niet, ik vind 

hem niet geschikt voor deze functie het wordt tijd voor verandering in Spijkenisse. 

 

 

 

 

Marian Nieuwdorp En wat maar niet te denken in de hoek. 

Dat fietspad zit ook scheuren in .de sloot als die uitgebaggert is ligt alles aan de 

zijkanten. Wordt niet opgeruimd.onkruit staat soms hoog.bomen zien er niet uit. 

Locatie: Vereijleweg 

2 oktober om 19:02 

 

Truus Ottevanger Echt schandalige hier in de Hoek zijn de bruggetjes ook slecht 

doe er wat aan ipv jullie zakken te vullen 

 2 oktober om 19:51 

 

https://www.facebook.com/marian.nieuwdorp?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034060263377088&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/marian.nieuwdorp?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/truus.ottevanger?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059091104190131&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/truus.ottevanger?fref=ufi&rc=p
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Teus Ottevanger Dit is ook heel handig hoor van het  

ene pad op het andere een hoogte verschil van  

25cm. Heel handig voor mensen met scootmobiel  

of kinderwagen.Goed bezig hoor 

Locatie: Breekade 

https://www.facebook.com/teus.ottevanger.79?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=618902194948941&set=p.618902194948941&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=618902194948941&set=p.618902194948941&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=618902194948941&set=p.618902194948941&type=3
https://www.facebook.com/teus.ottevanger.79?fref=ufi&rc=p
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Locatie: Centrum 

Toelichting: Naar aanleiding van uw berichtje in het A.D. over slecht onderhoud voet- en 

fietspaden. 

Zaterdag 1 okt. Ben ik in het dorp nabij oversteekplaats naar de passage gevallen 

over een ongelijk liggende stoeptegel.  

Ik heb daarbij mijn hand gebroken en ben op mijn hoofd terecht gekomen waardoor 

mijn oog en oogkast behoorlijk blauw zijn. 

Ik heb dit per brief aan de gemeente laten weten,welke ik persoonlijk aan de receptie 

heb afgegeven. 

De medewerkster zou deze doorgeven aan de persoon die daar over gaat. 

Hopende dat er daadwerkelijk iets aan gedaan word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum 

Leonie Dekkers Als je vanaf het dorp langs de kinderboerderij fiets in de bocht net voor de 

zuidwester. Daar liggen de tegels zo ver uit elkaar dat je er precies met je wiel in past. Levens 

gevaarlijk ook. 

Locatie: Marrewijkpad 

4 oktober om 10:03 

 

Jolanda Roos Ik woon aan de koningin Julianaplein. Voor het gemeente huis wordt regelmatig 

alles gedaan . Maar aan de achterkant kan ik met me scootmobiel niet eens me achtertuin 

bereiken slecht bestrating en zeer hoog gras en onkruid . En het is niet van de bewoners maar 

van de gemeente. 

Locatie: Koningin Julianaplein 

2 oktober om 19:01 

 

https://www.facebook.com/leonie.dekkers.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060361884063053&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/leonie.dekkers.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jolanda.roos.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059061547526420&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/jolanda.roos.7?fref=ufi&rc=p
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Locatie: Stadhuisgarage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Bravenboer Me man viel 

vanmiddag in de parkeergarage 

onder het het stadhuis. Die 

blauwe randen zijn 

levensgevaarlijk. Hij had geen pijn 

maar alleen z'n telefoonscherm 

daar zit een scheur in. 

2 oktober om 18:57 

 

Rina Limburg Vooges Ik was daar 

vanmiddag ook met mijn man en wij 

hadden het erover dat die blauwe randen 

levensgevaarlijk zijn 

2 oktober om 19:07 

 
Patrick van der Wolf Denk dat de 

gemeenteraad beter eerst kan gaan 

praten over hoe het probleem van de 

Hema garage opgelost gaat worden. 

Verkeerde coating aangelegd waardoor 

bij regenval veel mensen uitglijden en 

zich bezeren. Zelfs je auto kan je fan niet 

normaal zonder horden of stoten in een 

parkeerplaats zetten. Deze 

parkeergarage is gevaarlijk geworden bij 

nat weer. 

4 oktober om 14:44 

 

https://www.facebook.com/renata.marijnissen?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059058904193351&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/renata.marijnissen?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004293017285&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059058904193351&reply_comment_id=1059066160859292&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004293017285&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007522360016&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060504870715421&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007522360016&fref=ufi&rc=p
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Linda van der Stelt In het centrum is het ook niet best. Ook hier liggen de tegels los 

en is het nog niet zo lang aangelegen speeltuintje een zooitje. Dan komen ze onkruid 

wieden en zijn ze binnen een half uurtje weer weg. En is er eigenlijk niks veranderd. 

Dus heb geen oordeel als je er zelf niet woont. 

4 oktober om 7:59 

 

Linda van der Stelt Ik woon midden in het centrum, tegenover de Hema, ook daar 

liggen echt de tegels los en heb ik meerdere keren gebeld. Nadat twee fietsers 

gevallen waren en ik de hele avond het geluid van de tegels hoorden. Het is in heel 

Spijkenisse niet goed geregeld. 

4 oktober om 21:07 

 

Danny Vd Meer Op gewone paden is het haast niet te doen voor 

iemand met rugklachten in een scootmobiel, probeer altijd zoveel 

mogelijk de geasfalteerde paden te nemen maar die zijn soms ook 

niet echt al te best zoals op de dijk langs het ziekenhuis moet ik 

sommige plekken echt in het midden van de weg rijden om niet naar 

beneden te kukelen.. de gewone fietspaden en sommige bruggetjes 

zijn gewoonweg echt een ramp. wat mensen met fiets niet snel 

merken voel je met een scootmobiel heel snel. en zeker als je al veel 

pijnklachten hebt. (en dan heb ik het nog niet eens over op en afritten 

de stoep op/af zoals voor het oude postkantoor waar je geen gebruik 

kan maken van oprit omdat er een fietsenrek staat zoals op 

onderstaande foto....) 

 

4 oktober om 12:56 

 

https://www.facebook.com/linda.vanderstelt.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060016507430924&reply_comment_id=1060296854069556&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/linda.vanderstelt.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060016507430924&reply_comment_id=1060788434020398&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/linda.vanderstelt.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/dvdmeer1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nissewaardlokaal2/posts/1370275579668705?comment_id=1370471259649137&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209555035006110&set=p.10209555035006110&type=3
https://www.facebook.com/dvdmeer1?fref=ufi&rc=p
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Locatie: Aïdastraat/Othellostraat 

Toelichting: Het voetpad achter de aidastraat/Otellostraat vogelezang noord is al jaren verzakt op 

meerdere plaatsen, we melden het al jaren omdat veel mensen en vooral kinderen 

hier over struikelen of in het geval van kinderen bijna altijd vallen.  

Stepjes en driewielers zijn niet te gebruiken op dit voetpad naast een speeltuin/veld, 

regelmatig eindigt dit in ongelukjes. 

De glijbaan daar glijd ook al 2 jaar niet meer, tenzij je 0.5 meter per seconde snel 

vind.... 

Ook de bosjes naast aidastraat/sbo de tandem (aan grasveldkant) zijn overgroeid en 

totaal uit hun voegen gebarsten, regelmatig bestempeld als afvalbosjes (omdat er 

veel vuil in ligt) zeker naast het hoekhuis (deze mag weg van alle bewoners) daar 

word ook regelmatig brand in gesticht of tuinafval in gegooid of flessen drank 

achtergelaten.  

De voetpaden hier worden als fietspad gebruikt rondom de school, wellicht is wat 

extra handhaving op af sturen. Mijn kinderwagen word daar minimaal 6x per jaar 

geramd door fietsers of scooters die de hoek om komen bij de flat aan de aidastraat. 

Het voetpad voor de school word wel regelmatig hersteld, maar wij kunnen altijd 

maar de klere krijgen lijkt het. 

De houten brug bij ons is vorig jaar deels hersteld maar is ook niet helemaal jovel 

meer.  

De bomen staan hier overigens te dicht naast de huizen ook, maar gemeente 

spijkenisse blijft volgehouden dat het niet zo is. Maar wel elk jaar de bomen snoeien 

zodat ze de huizen niet raken..... alsof dat geen toegeven is.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelenzang 

Brigitte Bos Schandalig is het.....Hier bij de diepenbrockstraat worden mensen gelanceerd als ze 

met een scoot mobiel eroverheen gaan... wel is er onderhoud gepleegd aan een zijbalk maar 

onderhoud aan de vloer doen ze dus niet echt schandalig 

Locatie: A. Diepenbrockstraat 

3 oktober om 10:31 

 

https://www.facebook.com/brigitte.bos.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059580034141238&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/brigitte.bos.3?fref=ufi&rc=p
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Locatie:  Bonnetpad 

Toelichting: Hoelang nog eerdat de grasmaaier of een bejaarde met een scootmobiel doorzakt?    
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Denice Schreuders Net mijn kind van 3 weer is opgeraapt voor de 5de  

keer deze week.... de straat naast het grasveld aan de  

aidastraat/Otellostraat is echt gevaarlijk. 6 kuilen/losliggende  

stoeptegels op nog geen 50 meter straat, en dan nog te zwijgen over  

het pad richting de akkers langs de aidastraat flat. 

 

Ook was er 1 schommel kapot op het speelveldje naast de  

aidastraat, En nu hangen er helemaal geen schommels meer...  

leuk spelen als de glijbaan ook al niet/amper glijd, en de rubberen  

tegels zoveel mos bevatten dat het soms spekglad is.  

 

De bosjes hier nemen de halve voetpaden in beslag terwijl ze nog  

geen maand geleden de andere perken wel hebben getrimd. 

Locatie: Aïdastraat/Othellostraat 

15 oktober om 13:30 

 

Leo Steijn Het bruggetje bij de beethovenstraat 1 is vorig jaar gedaan en vernieuwd terwijl deze 

rotter was en op gelapt is maar nog steeds delen rot zijn en de leuning af gebroken was ...die is 

ook vast gezet maar in fijte ondeugdelijk is ....ze wachten tot er slachtoffers vallen ...iedereen 

weet waar hij of zij de komende tijd niet op moeten stemmen om dat ze liever de kop in het zand 

steken de andere kant op kijken en op ern bruggetje gaan staan dat reeds vervangen is om dan te 

zeggen nou ik kan niets constateren .....deze parij moet het veld ruimen !!!!! Er moeten mensen 

komen met inzicht en klt op klacht de boel serieus nemen in plaats van achter het bureau te 

blijven zitten en daar van daan te oordelen....ALS ER ONGELUKKEN GEBEUREN OP DE OPEN BARE 

WEG BINNEN DE GEMEENTE ..... DAT DE GEMEENTE ER VOOR OP MOET DRAAIEN 

....LETSELSCHADE...ZIEKTE VERLOF MOETEN UIT BETALEN.....EN SMARTE GELD MOETEN UIT 

KEREN......DIT IS JURIDISCH GEREGELD EN DICHT GESPIJKERD !!!!! DUS GEEN SORRY EN OF EEN 

BOSJE BLOEMEN...OM ER VAN AF TE KOMEN.....IK BEN ZEER BOOS OVER HOE MEN HIER MEE OM 

GAAT.... 

Locatie: Beethovenstraat 

 23 oktober om 6:59 

 

https://www.facebook.com/denice.schreuders?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1069914203107821&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/denice.schreuders?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/leo.steijn.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nissewaardlokaal2/posts/1388478561181740?comment_id=1390051117691151&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/leo.steijn.7?fref=ufi&rc=p
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Locatie:  Citroengaard 

Toelichting: In de Akkers/Gaarden Citroengaard is er ook 

een aantal straten die voor 

rolstoelers/scootmobielers onbegaanbaar is 

doordat de straat vol ligt met een soort 

verkeersheuvels alla mac donalds {dus 

onneembaar } dus stel je hebt daar familie da,s 

toch uit de middeleeuwen?! Mijn dochter is al 

eens heel erg gevallen op 1 van deze heuveltjes 

omdat ze gelanceerd werd! 

Ook hiervan een foto {google maps dus je ziet 

maar 1 heuvel.} Volgens het VN verdrag voor 

gehandicapten moet elk openbaar gebouw of 

horecagelegenheid/winkel verplicht 

toegankelijk zijn voor gehandicapten, het kan 

toch niet dat er in onze gemeente hele straten zijn waar dit niet eens mogelijk is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkers 

Sjef Heeke Zeker in de akkers fietspaden en bruggetjes zeer slecht onderhoud maar ook het 

groen onderhoud zeer slecht moet nodig wat aangedaan worden 

2 oktober om 20:32 

 

Jennifer Brand Nog iets wat onderhoud 

nodig heeft, bij de akkerhof loopt de 

metrobaan boven het looppad. Omdat de 

onderkant van de baan "open" is zitten daar 

veel duiven die constant poepen. Heel de 

weg ligt onder en wordt NOOIT schoon 

gemaakt. Dit is onwijs vies. Daarnaast kan er 

ook gewoon een net spannen worden 

waardoor ze daar niet meer kunnen zitten 

 

Locatie: Akkerhof 

4 oktober om 16:16 

Erica Eijpe Het stuk vanaf de Peperdonk , 

naar het Akkerhof, naast het fietspad, waar 

de metro rijdt. Alle tegels liggen schots en 

scheef. Plus loop het helemaal af, zodat je 

moet lopen zeker met een rollator. 

Het stuk van de Peperdonk naar waar je de 

metro het eerst ziet, liggen op het fietspad 

tegels, waar je bang bent om doorheen te 

gaan. Alle zand eronder is weggespoeld. 

Locatie: Peperdonk 

4 oktober om 10:25 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009423511380&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009423511380&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034169550032826&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/jjjennifertje?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060581040707804&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/erica.eijpe?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NissewaardActueel1/posts/520811628130189?comment_id=520877808123571&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/jjjennifertje?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/erica.eijpe?fref=ufi&rc=p
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Hannie Ouwens En het bruggetje bij de akkerdonk.het lijkt wel onweer als er een fiets of 

brommer overheen rijd 

Locatie: Akkerdonk 

2 oktober om 19:03 

 

Chantal Schakelaar De gemeente is gewoon te makkelijk met berichten die Ze krijgen over 

achterstallig onderhoud of het de gemeente is of Reinis ik klaag al jaren en er word niks aan 

gedaan fijn dat het op de bessengaard is daar woon ik en me dochter fietst er ook vaak zat 

overheen tog niet normaal dat je bang moet zijn voor zulke dingen schaam je gemeente 

Locatie: Bessengaard 

2 oktober om 19:35 

 

John Rodenburg Wat dacht je van de speelplaats aan de Bardolinogard. Glasscherven en veel 

troep op het speelplaatsje waar kleine kinderen moeten spelen. Zelfs spuiten zijn er gevonden. 

Grote troep rondom het speelplaatsje. Diverse malen gemeld maar niets helpt. 

Locatie: Bardolinogaard 

2 oktober om 20:46 

 

Simone Henderson Idd niet alleen de bruggetjes maar de groen voorziening laat te wensen over. 

De groene strook langs de metro baan vanaf Schoffelvoorde tot aan de Riekvoorde is zeer 

ONVEILIG. Zeker nu het weer donker wordt 1 grote groene haag waar je langs moet lopen. Dat 

hoort kort te zijn en overzichtelijk. Moet maar een soeplul in verstoppen met kwade 

bedoelingen. Ook weer brieven uitgedeeld door de politie over een inbraak in de wijk. En dan 

hebben we het ook maar niet over enorme zwerfvuil wat daar in de bosjes gedumpt is. Wat ook 

asociaal is. Je kan het maar kwijt zijn...... 

Locatie: Schoffelvoorde/Riekvoorde 

5 oktober om 8:31  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008370069207&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034060536710394&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008370069207&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/chantal.schakelaar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059081934191048&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/john.rodenburg.984?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059126867519888&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/simone.henderson.33?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1061165727316002&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/chantal.schakelaar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/john.rodenburg.984?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/simone.henderson.33?fref=ufi&rc=p


22 | W i j k o n d e r h o u d  N i s s e w a a r d   N i s s e w a a r d  L o k a a l  
 

  Larissa Van Oort Nou het is een ramp  

Me neefje van 4 is een tijdje terug ook lang uit gegaan op het bruggetje bij park Brabant hij lag 

van top tot teen open  

Door de verschil kwa hoogte van die klote planken  

Maar niet alleen de bruggetjes hoof de betegelde fietspaden zijn ook een ramp laatst ben ik 

zelf nog bijna onderuit gegaan met me 2 kinderen op de fiets 1 van 1.5 en 1 van 4  

Omdat me voorwiel tussen de tegels in kwam in een bocht omdat die tegels allemaal uit 

elkaar liggen  

Het is gwn niet leuk meer 

Locatie: Park Brabant 

3 oktober om 11:16 

 

https://www.facebook.com/larissa.vanoort.79?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nissewaardlokaal2/posts/1369135693116027?comment_id=1369305776432352&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/larissa.vanoort.79?fref=ufi&rc=p
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Locatie: Kleermaker 

Toelichting: Ik woon aan de Kleermaker, in de stapelbouw. Wij hebben pilaren waar afvoergoten 

aan zitten. Die afvoeren gaan wel eens stuk en zodoende verzakt het rond de pilaren. 

Dat repareren ze en de tegels erom heen worden weer teruggeplaatst, maar door het 

verzakken van de straat komen die tegels dus hoger te liggen. Al met al is het aan de 

randen horden lopen.  

Als ik naar de buurvrouw op nummer X wil gaan, kan ik tegenwoordig niet meer 

achterlangs. Daar is geen doorkomen aan. Als  het niet onder water staat, dan ligt het 

schots en scheef en het onkruid komt tot boven je knieën. Daar komt nooit iemand 

naar kijken. De gemeente schuift het af op de Leeuw van Putten, maar het is 

gemeente grond, dus hun doen niets.  

Dan is er nog een punt, waar ik me best aan erger. De gemeente laat Reinis de 

stoepranden vegen. Maar er is nooit een aankondiging, dus de parkeervakken ( zeker 

die vlakbij de steeg) zijn altijd bezet. Al het vuil ligt daar lekker te rotten. daar stap je 

dan in als je uit je auto komt. In het ergste geval ( dat gebeurd ook) glij je erin uit.  

Gildenwijk 

Linds Veerman 2 weken geleden werd een 

collega weggebeld dat haar dochter een 

ongeluk had gehad en in t ikazia lag. 

Gevallen op de ruwaard van 

puttenweg/schrijnwerker. Gebroken teen, 

hechtingen aan haar elleboog, tand door 

haar lip en haar klasgenoot had wat 

schrammen. Politie had het al vaker op die 

locatie meegemaakt in korte tijd.. 

Belachelijk toch? Dan nog de grote grap met 

die hekken bij het fietspad van waterland 

richting heemraadlaan... pas op: slecht 

wegdek, wielrenners kunnen beter 

omrijden..#fixhetgewoon 

Locatie: Ruwaard van 

Puttenweg/Schrijnwerker 

3 oktober om 22:16 

 

Mireille Laurentius Kom eens kijken naar de 

bruggetjes die in het fietspad Fietsenmaker 

langs de Gildenwijk liggen. Wordt zowat 

gelanceerd elke dag...wordt opgevuld met 

wat asfalt maar werkt voor geen meter. En 

dan nog het fietspad bij De Sleutel....de gaten 

zijn erin gevallen.  

Oh ja, en dan nog de stoep in de 

Wagenmaker, al diverse mensen gevallen 

over de omhoog stekende tegels...schandalig 

! 

Locatie: Fietsenmaker/Wagenmaker 

2 oktober om 19:12 

  

https://www.facebook.com/linds.veerman?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/fixhetgewoon?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060010230764885&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mireille.laurentius?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034073516709096&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/linds.veerman?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mireille.laurentius?fref=ufi&rc=p


24 | W i j k o n d e r h o u d  N i s s e w a a r d   N i s s e w a a r d  L o k a a l  
 

Ik hoop dat jullie de gemeente kunnen laten zien, dat wij niet op een nieuwbouw wijk 

met aanleg steigers zitten te wachten, maar dat ze voor de rest van de mensen eens 

iets gaan doen. 

 

 

 

 

 

 

  

Hennie Van Der Leist van Os hebben jullie de stoepen al eens bekeken in de gildenwijk 

2 oktober om 18:29 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001443602245&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034037386712709&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001443602245&fref=ufi&rc=p


25 | W i j k o n d e r h o u d  N i s s e w a a r d   N i s s e w a a r d  L o k a a l  
 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Groenwoudlaan 

Toelichting:  Ook het fietspad van Groenewoudlaan naar het Politie bureau door het park 

vertoond ernstige verzakkingen voor en na de houten bruggetjes. Daar is voor en na 

de brug een hoogte verschil van 10 cm die is geprobeerd weg te werken met een 

afschuining van 15 cm. Elke keer krijg je rug en nieren een klap met rugpijn als 

gevolg. Oplossing is een langer talud aan teleggen of overnieuw asfalteren. Ook waar 

het asfalt ophoud met de overgang met tegel bestrating vlakbij de schrijnwerker, 

liggen in de knik van de weg altijd de tegels los en omhoog. Deze zijn al vele malen 

hersteld en blijven los liggen, over verspilling gesproken, oplossing de tegels in 

cement leggen of asfalteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Hekelingseweg 

Toelichting: De wethouder de heer wijnands zit zelf zeker niet op de fiets . Er zijn heel veel loze 
tegels op het fietspad hekelingensweg en gaten .  

Volgende keer zal ik foto's meesturen . 

 

Groenewoud 

Monique Brugmans Zo'n speeltuintje hebben we in de wijk groenewoud ook gewoon 

verwaarloosd. Na het weekend kun je eerst polshoogte nemen of er geen glas ligt. Schandalig 

gewoon 

4 oktober om 4:33 

 

Frieda Kerkhof Ja denebstraat moet ook 

genoeid worde takke kome ook steets 

door schuting dood ziek van ze moete dat 

is weg hale wat niet meer door de schuti g 

kom iets spanne of zo dat het nij de 

schuting weg blijf 

 

Locatie: Dennestraat 

2 oktober om 18:43 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004309601592&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060111520754756&reply_comment_id=1060212907411284&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004309601592&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/frieda.kerkhof.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059050234194218&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/frieda.kerkhof.7?fref=nf
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Diana V D Ree Ja op de heemraadlaan bij parkeerplaatsen 

net bij de metro die lange fietspad richting naar centrum 

mogen ook wel gesnoeid worden beetje veiligheid he !!!!  

En de onderhoud met groen is erg slecht geworden 

En heel die fietspad mag ook wel eens gedaan worden en 

niet waar losse tegels liggen !!!! Ook bij de heemraadlaan 

bij de metro 

En als ze stuiken uitplukken laat ze gewoon liggen 

Locatie: Hekelingseweg (thv station Heemraadlaan) 

3 oktober om 22:02  

 

Marlies Theunissen van 

Eijck Herkenbaar. Fietspad naast de 

Hekelingseweg richting centrum is ook 

gevaarlijk aan het worden 

2 oktober om 21:42 

 

Ben Prince Op de eikenlaan achter de kapper kappen now liggen de tegels omhoog 

en er zijn al meldingen bij de buurtpreventie en bij de woningstichting ervan 

22 oktober om 9:41 

 

https://www.facebook.com/diana.vdree?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1059996744099567&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/diana.vdree?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/marlies.theunissenvaneijck?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/marlies.theunissenvaneijck?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034231390026642&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/marlies.theunissenvaneijck?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ben.prince.56?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nissewaardlokaal2/posts/1388478561181740?comment_id=1389056197790643&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/ben.prince.56?fref=ufi&rc=p
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Locatie: Wezelveen 

Toelichting: Mijn dochter haar vriend woont op de Wezelveen , 

mijn dochter zit in een rolstoel nu is dat fietspad 

opeens afgesloten op de Heemraadlaan met borden 

afstappen fietsers dit is al dagen zo en er gebeurd 

niets. 

Pak dat dan direct op met spoed! 

Nu moeten mijn dochter en vriend dus als ze naar 

Jumbo Groenewoud willen door de hele wijk heen 

met de ijzeren poortjes op de fietspaden waar de 

rolstoel niet doorheen past. De andere optie is op de 

weg te gaan rijden tussen de auto,s over de 

Landmeter en da,s natuurlijk levensgevaarlijk. 

Ik vind trouwens zowiezo dat soort fietssluizen met van die ijzeren poortjes niet meer 

van deze tijd ook gezien het nieuwe verdrag voor gehandicapten en deze staan door 

heel Waterland bijvoorbeeld aan de Ottersveen waarvan ik een foto bij sluit. Ik heb 

zelf als voorziening ook een scoot mobiel en kan daardoor niet over de stoep dat is 

toch te zot voor woorden anno 2016! Ook rolstoelers met elektrische rolstoel kunnen 

hier niet doorheen die kunnen dus geen gebruik maken van de stoep. 

 

 

 

 

 

Waterland 

Jeannette Van de Poll Zeker slechte bestrating ook in de wijk waterland en veel te 

grote bomen in de woonwijken 

5 oktober om 17:24 

 

Hanneke Van Leerdam-Verver Diverse fietspaden in Spijkenisse zijn gewoon slecht. 

Als je vanuit wijk waterland Ganzejager de dijk oversteekt naar de maaswijk ben je 

blij dat je met je fietsband niet tussen de stenen blijft hangen. Opnieuw straten 

zou de oplossing zijn, maar wanneer? Er moet zeker eerst een ongeluk gebeuren. 

Locatie: Ganzejager 

3 oktober om 9:35 

 

https://www.facebook.com/jeannette.vandepoll?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1035977093185405?comment_id=1036601483122966&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/jeannette.vandepoll?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hanneke.verver?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nissewaardlokaal2/posts/1369135693116027?comment_id=1369221299774133&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/hanneke.verver?fref=ufi&rc=p
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Locatie: Wezelveen 

Toelichting: Vorige week (27 sep 2016) zijn mijn partner en ik ten val gekomen met de scooter 

door losliggende tegels op het fietspad langs de Wezelveen. Een tegel (of meerdere) 

is gekanteld en heeft op dat moment de scooter volledig geblokkeerd met als gevolg 

dat we op de grond zijn gelanceerd.  

Mijn partner heeft bij die val een flinke hoofdwond opgelopen die gehecht is en ik 

heb 2 hechtingen in de elleboog. Verder zijn we versierd met open knieën blauwe 

plekken en hebben we er kapotte kleding en een onbruikbare scooter aan over 

gehouden. Van de enorme klap hebben we nog steeds veel last van De knieën en heb 

ik een angst voor voertuigen gecreëerd.  

Voorbij komende mensen hebben ons na de val direct geholpen, 112 gebeld  en ons 

verteld dat de losliggende tegels al een heel lang probleem vormen bij deze 

fietspaden. Dit beaamde de agent ter plaatse ook. In het ziekenhuis werd ons verteld 

dat  er alleen dit jaar al 16 !! ongevallen ( die bekend zijn) op deze plek zijn 

voorgevallen.  

Buiten dat er ná ons ongeluk nu wel waarschuwingsborden staan, en hier en daar 

wat vers zand ligt, is er aan het probleem aan de tegels nog niets gedaan. Mijn 

dringende vraag is dan ook of dit wel gaat gebeuren om verdere ongelukken te 

voorkomen. 

 

Locatie: Beverveen 

Toelichting: Het is mij ook opgevallen dat er een aantal fietspaden in slechte staat verkeren. 

Regelmatig wordt hiervan melding gemaakt waarop de bestraters in opdracht van.. 

het ene gat dichten met het andere of te wel er worden een aantal tegels opnieuw 

gelegd maar het lost niets op. Daarnaast valt het mij ook op bedrijfsauto's steeds 

meer gebruik maken van de fietspaden waardoor deze dus gaan verzakken. Ook de 

politie speelt hierop in en gebruikt de fietspaden alsof het de openbare weg betreft. 

Ik heb zelfs gezien dat een van de politieauto's gebruik maakte van het bruggetje  in 

het Beverveen ter hoogte van de Heemraadlaan vervolgens zijn weg vervolgde door 

rechts af te slaan en over dit fietspad reed richting rotonde  ter hoogte van het 

tankstation het fietspad weer te verlaten. Dit zijn zaken die niet kunnen en de 

kwaliteit van de fietspaden ondermijnen.  

Melissa Boekestein De speeltuintjes in waterland zijn overwoekerd met onkruid en 

liggen vol afval 

4 oktober om 0:56 

 

https://www.facebook.com/melissa.boekestein.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060111520754756&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R7%22%7D
https://www.facebook.com/melissa.boekestein.5?fref=ufi&rc=p
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Locatie: Karperveen 

Toelichting: Bij ons liggen al jaren diverse stoeptegel scheef , bij de parkeerplaats Karperveen ter 

hoogte van nrs 175 - we lopen op het voetpad naast het groene gras naar de kliko om 

ons huisvuil weg te brengen, maar de rode tegels liggen schuin door boomwortels 

eronder. Kleine kinderen fietsen op dit strookje en volwassenen lopen daar dus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sandra Nikki Ryan Jack de Jonge zo ja ! Maar zo hangen er nog veel meer bij 

hoor !! En wat denk je dan van die belachelijke heuvels op het fietspad van de 

snoekenveen vlak voor de oversteek naar de vlinderveen 😂 😂 moet je 

pijn in je rug hebben hey ! Ik kan serieus niet op me zadel blijven zitten ik moet 

gaan staan 😂 😂 en ik zweer het ik hoorde Ryan laatst whiplash zeggen .. 

Locatie: Snoekenveen 

3 oktober om 23:13 

 

 

Erwin de Groot 8 weken geleden een ambulance nodig gehad op de 

Karperveen, de beste mensen konden het adres door slechte bewegwijzering 

niet vinden! Ze waren er met 35min. Gelukkig geen hartstilstand want dat had 

ik nooit overleefd!!! De maandag ochtend gelijk de gemeente hierover op de 

hoogte gesteld, er zou direct werk van gemaakt worden..... Dinsdag ochtend 

stonden er al gelijk 4 man voor de deur voor inspectie, ze kwamen al gelijk met 

een goede oplossing..... maar je raad het al, tot op heden nog niets 

veranderd!!!! Erg teleurstellend, zeker als je weet dat je gezondheidsklachten 

dusdanig slecht is dat je de gele truck misschien echt een keer nodig hebt voor 

serieuzere zaken!!! 

11 oktober om 15:30 

 

En afgelopen donderdag, toen men bij de alarmcentrale dacht dat ik een cva 

(beroerte) had een aanrijtijd van 24 min. Omdat men wederom het adres niet 

kon vinden. Wat enigsinds logisch is.... want de bewegwijzering in de wijk is zèèr 

dramatisch te noemen!! 

22 oktober om 10.46 uur 

https://www.facebook.com/talimm1981?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/talimm1981?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/talimm1981?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jack.dejonge.9?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/jack.dejonge.9?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060022340763674&reply_comment_id=1060042050761703&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/erwin.degroot.330?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nissewaardlokaal2/photos/a.625497347479869.1073741828.620437471319190/1376154799080783/?type=3&comment_id=1377402205622709&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/erwin.degroot.330?fref=ufi&rc=p
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Locatie:  Baarsveen 

Toelichting: Deze mail is op 10 april 2015 verzonden aan de gemeente Nissewaard: Ik wil een 

melding doen van verkeers,- en geluidsoverlast op de Baarsveen van bromfietsers, 

scooters en zelfs motorrijders op het fietspad ter hoogte van nummers 

130/185/187/189/191. (fietspad langs het energiehuisje) 

Naast het feit dat hier geen bromfietsers, scooters en motors horen te rijden, 

gebeurt het hier frequenter omdat er afgesneden word richting de "De Dijkgraaf." 

Het creëert een zeer gevaarlijke situatie omdat je snel onder de voeten gereden 

word wanneer je als voetganger (lees: ook kinderen!!!) een tuin uit loopt. Er is 

namelijk geen scheiding (stoeprand) tussen het voetpad en het fietspad, dus ze rijden 

ook gerust over het trottoir. Dit zorgt dit ook nog eens voor geluidsoverlast. 

Op de foto's in de bijlages is te zien waar de bestuurders altijd afsnijden (ter hoogte 

van huis nr 130). Zou het een idee zijn om er 2 fietshekken te plaatsen om ervoor te 

zorgen dat de scooters, bromfietsers & motors er niet meer langs kunnen? Of 

misschien een ander idee om dit probleem aan te pakken. 

Bij wie kan ik terecht om deze klacht & idee in behandeling te laten nemen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie gemeente op 4 september 2015: Uw mail is doorgestuurd in de vorm van een 

melding (meldingsnr. 15.0011661 doorgegeven aan een opzichter van de gemeente, 

die zal kijken of er op de door u genoemde locatie inderdaad bijvb. een sluishekwerk 

geplaatst zou kunnen worden. 

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Op 22 december 2015 volgde een poging om de gemeente te vragen om een reactie: 

Heb hier niks meer van vernomen, word ook geen actie ondernomen verder? Is dit 

nog in behandeling? Fietsdranghekjes een idee?  
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De gemeente beantwoordt de mails helemaal niet meer. Op 3 oktober 2016 volgt een 

nieuwe mail: Goededag, Inmiddels bijna anderhalf jaar verder, niks meer vernomen 

en er rijden tegenwoordig dagelijks 2 motorbestuurders en diverse scooters door de 

straat. Zouden jullie aub een oplossing kunnen vinden bijvoorbeeld d.m.v. 

fiets/dranghekjes te plaatsen tussen huis nr 130 & 179? Het is een gevaarlijke situatie 

waarbij voetgangers en fietsers gevaar lopen.  

 
Locatie:  Heemraadlaan 

Toelichting: Ik ben ondernemer en wonende te Spijkenisse. Ik wil even reageren op  het 

geplaatste kranten artikel. Onderwerp kwaliteit fietspaden.  

19-9-2016  ben ik over de kop  geslagen met mijn scooter op het fietspad  aan de 

heemraadlaan. De oorzaak was losliggende tegels  op het fietspad. Hier bij heb ik 

lichamelijk en geestelijke letsel door gekregen. En mijn scooter is totaallos. Tevens 

ben ik met behulp van omstanders en politie  terecht gekomen in de ambulance en 

vervoerd naar het ziekenhuis. Tot 3x toe heeft het ambulance personeel 

medegedeeld dat ik niet de eerste was  die daar een ongeluk heeft gekregen. En ook 

de politie.  

Na vele onderzoeken, Heb ik een gebroken sleutelbeen ,openwond op mij knie, en 

vele kneuzingen. Helaas als zelfstandiger arbeid ongeschikt geraakt door dit ongeval. 

Dit gaat helaas enkele maanden duren. Tot mijn stomme verbazing  wist de 

gemeenten al dat ik het 3 de ongeval al was op dit fietspad. Er waren al meldingen 

gedaan en enkele reparaties uitgevoerd. Pas een week later op woensdag !!!!!28-9-

2016. Werd het fietspad afgezet  en werden er waarschuwing  borden geplaatst. Met 

de tekst fietsers en bromfietsers afstappen wegens slecht wegdek !!!! 

De gemeenten wordt aansprakelijk gesteld  voor mijn ongeluk.  

Jammer !!!! zeer slecht onderhoud van fietspaden  , terwijl het al bekend was ? en 

het laat reageren om deze paden af te zetten,!!!! en de burgers die gewoon naar hun 

werkgaan te waarschuwen. 

 Gerard Wijtemans (2 oktober om 18:32): “Heemraadlaan tussen het station en de 
Dijkgraaf tegels uit het fietspad staken. ja dat weet ik dat heeft met de droogte te 
maken het fietspad word toch regelmatig onderhouden er zijn vaak mollengangen en 
boom wortels de op lossing ja ik weet het niet er liggen veel kabels onder het fiets 
pad dus ze moeten er wel bij kunnen , Dus een beton pad is geen oplossing. De 
bruggen moeten vervangen worden door kunststof net als bij Akkerdonk en 
winkelcentrum akker lijk mij . Maar alles kost geld he.” 

Fera Hermans (2 oktober om 18:42): “Wat dacht je van het fietspad tussen baarsveen 
en metrostation heemraad ligt geen tegel meer vast dat is al jaren zo” 

Esther Schipper (2 oktober om 18:48): “Over het fietspad aan de Heemraadlaan heb 
ik vorige week melding gemaakt nadat een scooterrijder onderuit was gegaan over 
losse stoeptegels. Hij had een flinke hoofdwond. Het fietspad is inmiddels sinds 

https://www.facebook.com/storm.roodhaar.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NissewaardActueel1/posts/520122848199067?comment_id=520138894864129&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/fera.hermans?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034047453378369&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/esthertjeerd?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059053210860587&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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dinsdag afgesloten met de waarschuwing "fietsers afstappen, gevaarlijk wegdek", 
maar verder wordt er nog niets gedaan.  
Straks is het weer winter, dan kun je met de auto nergens komen omdat Spijkenisse 
vast staat, en lopend of met de fiets is met gevaar voor eigen leven/benen...” 

Jolanda Rijke (2 oktober om 22:39): “En een stuk voor de borden is het net zo 
erg....aan de overkant dijkgraaf richting schenkelweg is het ook niet veel 
beter...” 

Evelijne Streijl-Troost (3 oktober om 7:25): “Ja fietspad heemraadlaan richting de 
hockey vorige week dinsdag een dame op een scootervonderuit nu staan er de hele 
week hekken gevaarlijke weg fietsers afstappen maar tot op heden nog steeds,zeer 
gevaarlijk.” 

Judith Bauer (3 oktober om 10:31): “Het fiets pad van heemraadlaan naar waterland 
is ook met de scooter levens gevaarlijk is bij mij ook al paar keer bijna fout gegaan. 
Word eens tijd dat er iets aangedaan word.” 

Desmond Ulrich (3 oktober om 10:17): “Ze mogen ook wel wat aan de fietspaden 
doen. ..tussen waterland en groemewoud het fietspaden naar metro heemraadlaan. 
Daar springen de stoeptegel steeds omhoog en vormen een gevaar voor het verkeer 
dat daar rijd!!!” 

Ursula Vermeulen (3 oktober om 21:46): “Mijn man heeft 2 weken geleden ook al 
contact gehad met de gemeente wat betreft de slechte staat van het fietspad langs 
de Heemraadlaan. En dat was niet de eerste keer. Hij rijdt daar ook bijna dagelijks op 
zijn scooter en mijn kinderen op de fiets naar school.  
Volgens de gemeente worden er vaker meldingen over gemaakt. Maar nu moet er 
dus eerst een ongeluk gebeuren voordat er eens wat aan gedaan wordt....” 

Esther Schipper (4 oktober om 9:31): “Op het fietspad van de Heemraadlaan zijn nu 
een aantal mannen aan het werk. Helaas hebben ze van de gemeente niet de 
opdracht gekregen om het fietspad goed aan te pakken. Ze halen er een aantal tegels 
uit, halen boomwortels eronder weg en leggen de tegels terug. Niets aan te merken 
op die mannen hoor, zij doen wat ze gevraagd wordt. Maar het is natuurlijk een 
oplossing van niets. Binnen de kortste keren ligt het op een andere plek schots en 
scheef en kunnen ze daar verder (nadat er eerst ongelukken zijn gebeurd).” 

Does Ver (4 oktober om 8:35): “Ind de de straat heemraadlaan vannaf waterland 
naar de metro schandalig slecht allemaal losse tegels en de struiken langs de 
hekelingseweg (fietspad vannaf tuincentrum naar hekelingen) mogen ook wel wat 
korter je ziet geen fietser of bromfietser aankomen in de bocht levensgevaarlijk en 
die weg staat er al mooi op met dodelijke ongevallen dus doe er wat aan” 

Brenda Vlammendzwaard (4 oktober om 7:25): “ook ik heb laatst mn bougie van mn 
brommer gebroken op dat PIEP fietspad aan de Heemraadlaan! Ik vind het 
ongelooflijk dat dat fietspad nou niet eens ECHT wordt aangepakt met asfalt ipv die 
tegels rechtleggen 10x per jaar!!!” 

Marion Alstede (4 oktober om 7:37): “fietspad snoekenveen richting voetbal kooi 
alleen maar losliggende tegels echt gevaarlijk” 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010143302517&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059053210860587&reply_comment_id=1059196794179562&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/evelijne.streijl?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034557769994004&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/judith.bauer.397?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059579904141251&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/desmond.ulrich.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059575497475025&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ursula.vermeulen.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1059990870766821&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/esthertjeerd?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060352310730677&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/patrick.ver.18?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060314444067797&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/brenda.gaiknietvertellen?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060284440737464&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mvanalstede?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NissewaardActueel1/posts/520811628130189?comment_id=520828728128479&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
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Locatie:  Rijnlaan 

Toelichting:  Ik las van de week dat er vele klachten waren binnen gekomen over straten in 

Spijkenisse die slecht onderhouden worden etc. 

Er zit me al lange tijd iets dwars. 

Een jaar geleden ging mijn vader de hond uitlaten, toen hij terug kwam met zijn 

gezicht en armen helemaal onder het bloed ben ik me helemaal kapot geschrokken !  

Dit kwam allemaal omdat er al een lange tijd een stoeptegel half uit de grond steekt. 

Wij hebben na dit ongeval direct gebeld om dit te melden.  Er zou direct iemand 

komen die het zou maken. 

Wij hebben werkelijk nooit maar dan ook nooit iemand gezien die is komen kijken / 

repareren.  

Dit doet mij zo een pijn, dit omdat ik zo erg geschrokken was door al het bloed wat 

overal zat, de straat lag onder het bloed en je kon precies zien waar hij had gelopen 

en ook dat hij de deur open heeft gedaan, de deur en de vloer van het huis zaten ook 

helemaal onder het bloed. Hij heeft een paar dagen  met verband om zijn hoofd 

moeten lopen omdat het bleef bloeden. 

En dan doet het vele malen meer pijn als er niet serieus met onze melding om word 

gegaan , we hebben alles erbij gemeld wat er gebeurd was en er word gewoon niks 

aan gedaan.  

Nu zijn we dus een jaar verder en de stoeptegel ligt er nog steeds zo bij.  

Word er nu eindelijk wel serieus mee om gegaan? 

Het is op de hoek naast rijnlaan 38 gebeurd.  

 

Locatie: Lange Schenkeldijk 

Toelichting: Regelmatig maak ik als bewoner van de maaswijk gebruik van de fiets paden, Nl, het 

fietspad op de lange schenkeldijk vertoond veel scheuren die stomweg zijn opgevuld 

met wat teer. Van af het fiets brug over de rivieren laan naar de ring van putten. Daar 

zitten naast de opgevulde scheuren hoogte verschillen van  zeker 5 cm, daardoor 

wordt heen en weer geslingerd dat je haast van je fiets of bromfiets valt, En even 

wicht verliest met letsel as gevolg. Oplossing over nieuw asfalteren. Een levens 

gevaarlijke situatie. 

 

Schenkel 
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Locatie: Saarhof 

Toelichting: Naar aanleiding van alle commotie op 

Facebook stuur ik ook even een 

melding over onze straat en wijk 

Schenkel ,de Saarhof . In heel 

Schenkel zijn de stoepen zwaar 

knudde door verzakkingen waar niets 

aan gedaan word maar ik woon op de 

Saarhof en vind het opvallend dat juist 

een straat/wijkje waar huizen voor 

ouderen/gehandicapten staan de 

straten er zo uitzien. 

Dagelijks zie ik mensen lopen met 

rollators ,krukken etc. ook naar de 

fysio die hier in de straat zit en dan 

hou ik mijn hart vast. Bij de putten is 

het ernstig verzakt en steken tegels 

ook omhoog zoals op de foto te zien 

is. 

Vroeger hielden gemeentes wijkschouwen  waarbij er kritisch met bewoners door de 

wijken/parken gelopen werd. Het lijkt mij zaak dit in te voeren de wijkschouw en dan 

ook als gemeente er echt iets mee te doen. Ik heb namelijk de indruk dat deze raad 

alleen maar kijkt waar er gebouwd kan worden........... een soort tunnelvisie noem ik 

het maar . 

 

Locatie: Gangesstraat/Mekongstraat 

Toelichting: De speeltuin moet echt worden aangepast. Als het even heeft geregend lig het 

keepers gebied helemaal vol met water en kunnen de kinderen niet meer voetballen. 

Beide doelgebieden zijn helemaal kaal en staat voor een meter of 7 geen gras meer 

op. De honden drollen liggen weer steeds vaker op het voetbal veldje wat zeer 

onhygiënisch is. Ook voor de school en kinderopvang zou het ideaal zijn als er een 

kunstgras komt te liggen. Een omheining zou ook mooi zijn (tip: in schiedam, harga 

park voetbalclub SVDPW zijn er hekken die je misschien voor een prikkie kan 

overnemen aangezien SVDPW failliet is, ook een ballen vanger) In de zomer is het 

gras vaak te hoog omdat er dan niet vaak genoeg word gemaaid waardoor normaal 

voetballen niet mogelijk is. Dit zijn wat redenen om assap het speelveld te vervangen. 
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Locatie: Tamarstraat 

Toelichting: Vorig jaar rond maart heb ik melding gemaakt van zeer bedroevende staat van de 

speeltuin grenzend aan oa de tamarstraat in spijkenisse. 

Bij de eerste de beste regenval staan er zeer diepe plassen zodat de kinderen hier 

ongeveer een week tot hun enkels in t water staan. 

Na ongeveer een paar dagen een ontvangstbevestiging van mw XXXXXXX XXXXXXXX 

van gemeente spijkenisse gekregen , echter heb ik daarna een half jaar lang moeten 

mailen naar deze mw om te horen of er wat mee gaat gebeuren. 

Na een half jaar eindelijk te horen gekregen( de wijkbeheerder had toen eindelijk zn 

mail gelezen) dat er idd een afvoer probleem is en dat ze drainage gingen plaatsen. 

Tot op heden nog niks vernomen van actie en we zijn inmiddels al meer dan 1,5 jr 

verder?!?!?! 

Ik hoop dat u ervoor kunt zorgen dat er nu eindelijk wel actie ondernomen wordt 

daar dit speelveld zeer actief gebruikt word door dagelijks 30 a 40 kinderen. 

 

Locatie: Rivierlaan 

Toelichting: Klacht over fietspad Rivierlaan. Over een grote afstand losse tegels. 
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Locatie:  Marga Klompéstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaswijk 

Hans van der Stek Ze onderhouden 

hier helemaal niks, kijk eens naar het 

eilandje bij de marga klompestraat, 

leuk, mooi maar al een jaar afgesloten 

omdat ze geen onderhoud doen. Ja, 

aan parkeergarages. Dit is echt een 

compleet kapot geregeerde 

gemeente. Schaam je politiek, heel 

diep. 

2 oktober om 19:01 

 Sylvia Kruidenier Dat bruggetje daar 

is ook verschrikkelijk 

3 oktober om 22:30 

 Hans van der Stek Klopt, je. Moet de 

banden van je fiets wat harder 

houden om je velgen te sparen daar. 

3 oktober om 23:06 

 

Diane N Romy Van Der Voorden Maaswijk wordt een speeltuin half weg gehaald. 

Met de mededeling dat er nieuwe atributen komen. 

Zandpuin ligt er nog maar niks nieuws. Meerdere bewoners gebeld en krijgen de 

mededeling dat er geen geld voor is. 

Wel weg halen en een rotzooi achterlaten met andere beloftes 

4 oktober om 0:11 

 

https://www.facebook.com/hvanderstek?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059061237526451&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/hvanderstek?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sylvia.kruidenier.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059061237526451&reply_comment_id=1060017087430866&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/sylvia.kruidenier.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hvanderstek?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059061237526451&reply_comment_id=1060037857428789&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/hvanderstek?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/diane.vandervoorden?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060076850758223&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/diane.vandervoorden?fref=ufi&rc=p
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Locatie: Hongerlandsedijk  

Toelichting: Namens onderstaande mensen dien ik hierbij 

een klacht in omtrent het nieuwe fietspad van 

Hongerlandsedijk naar Maasboulevard  

Dhr. XX XXXXX  

Hongerlandsedijk XXXX  

Spijkenisse  

XXXXXXXX XXXX  

Tuindorp XX  

Numansdorp  

Deze mensen zijn hedenmorgen ten val 

gekomen op de helling in het fietspad  

XXX XXX XX XXXXX is gevallen op het tijdelijke 

pad van Het Terras aan de Maas naar de 

Rokade (betonplaten liggen ontzettend 

ongelijk)_ met haar rollator  

Fam X. XXXXXXX Hongerlandsedijk XXXX, kan niet meer met zijn invalide vrouw langs 

het nieuwe fietspad lopen. Mw XXXXXXX is bewoonster van de gesloten afdeling aan 

het Terras aan de Maas (humanitas) en is volledig rolstoel afhankelijk. De heer X. 

XXXXXXX is haar echtgenoot en kan op zijn leeftijd de rolstoel niet meer houden om 

zijn vrouw mee naar buiten te nemen, terwijl dit tot twee maanden geleden wel 

mogelijk was. 

  

Elementen 
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Facebook: Gea Blokland Fietspaden. Voetpaden. Bruggetjes alles is puin.pas geleden nog 2 
personen op fietspad met scooter over de kop.door losse tegel. En maar voor alles 
betalen grr 
2 oktober om 18:03 

Bert Teeuwen Joh, en nu pas wordt er over gepraat,gemeente, gemeente toch. Als ik 
bel dat het riool verstopt is / overloopt. Dat kan dit volgens de gemeente niet. Als je 
aangeeft dat de bestrating schots en scheef ligt dan valt dit wel mee. We maken 
allemaal fouten, maar loop vaker door de wijk. 
2 oktober om 18:31 

Esther Ottevanger De gemeente laat wel meer taken vallen, zoals het snoeien van 
beplanting op gemeente grond. 
Ben al vanaf juni hierover bezig  
Nergens is geld voor, maar wij, bewoners van Spijkenisse betalen genoeg 
2 oktober om 18:34 

Lies Ferwerda Brandgang achter mijn woning is ook zodanig slecht qua onderhoud. 
Gemeente wijst naar woningstichting vv. Vandaag of morgen zit een van de 
buurtbewoners in het gips. 
2 oktober om 18:45 

Corrina Heezen Denk je van de stront op de wandelpaden in het park 😡 
Kunnen ze wel zeggen dat de baasjes het toelaten dat de honden daar schijten maar 
toch.  
Ze staan elke week het onkruid tussen de struiken weg te halen maar een stront 
zuiger die het gras schoon zuigt heb ik nog nooit in die tien jaar dat ik hier woont nog 

nooit gezien😟 
2 oktober om 18:46 

Robin Joey Moeten jullie de stoepen eens bekijken in maaswijk, heeft ook onderhoud 
nodig... 
2 oktober om 18:49 

Jamie van Zanten En dan hebben we het maar niet over de onderhoud van de 
speeltuinen in Spijkenisse. Ik bel al maanden met de gemeente of er is iemand langs 
komen in Noord om bij onze speeltuin te kijken, ze bellen u terug mevrouw... Ik 

wacht nog steeds...(!) 😡 
2 oktober om 18:59 

Ada Ketting Ik ben ook al een keer gevallen Door losliggende tegel bril kapot blauw 
gezicht je moet gewoon opletten waar je je voeten zet 
2 oktober om 19:01 

 

Gemeente algemeen 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002127848230&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NissewaardActueel1/posts/520122848199067?comment_id=520131068198245&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/bert.teeuwen.54?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034040030045778&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/esther.ottevanger?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059045420861366&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/lies.ferwerda?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059051934194048&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/corrina.heezen.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059051984194043&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/robin.kusters.37?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034052500044531&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/jamie.v.zanten?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034058216710626&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ada.ketting?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NissewaardActueel1/posts/520122848199067?comment_id=520146671530018&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
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Cher Steutel door de slechte wegen heb ik helaas een ongeluk met de scooter gehad 
en nu word eindelijk wat aan gedaan na verschillende ongelukken had wel eerder 

gemogen 👍🏼 
2 oktober om 19:11 

Cher Steutel de plek waar ik ben gevallen zijn ze al mee bezig dat is onder de 
metro is dat vlakbij metro centrum ! 
2 oktober om 19:17 

Angelique Vd Waarden-vd Reek Ik meld alles maar via de website van nissewaard. 
Helaas pakt de gemeente de vraag/klacht dan wel op. Niets gaat meer automatisch. 
En ik merk inderdaad dat alles maar half half wordt gedaan. Vraag je of ze de struiken 
komen snoeien...wordt dit gedaan en laten ze het snoeiafval op de struiken liggen. 
2 oktober om 19:16 

Herma Visser Overal slecht onderhouden alleen in de nieuwbouwwijken is alleys top 
Fietspaden groenvoorziening het maakt niet slecht onderhouden overal feel onkruid 
Zo'n slecht beleid hier 
2 oktober om 19:17 

Annemarie de Lange De stoepen mogen ze ook nakijken. Mijn dochter bleef vd week 
met het wiel van haar step haken in een gat waar een steen uitwas en viel. 
2 oktober om 19:27 

Petra Beijer-Pragt Idd ik reed vorige week op mijn scooter op het betreffende 
fietspad . Er stonden gewoon tegels rechtop , daar schrok ik echt van. 
2 oktober om 19:36 

Diane Lafeber-de Wit Joke De Waard waar hadden wij het van de week over toen we 
volgeladen met post op de fiets zaten en over het bruggetje gingen haha wij maken 
dit dagelijks mee slecht onderhouden bruggetjes en losliggende stoeptegels 
2 oktober om 19:56 

Jeanette Kuijpers Inderdaad...alles verloederd...wij lopen straks over een veld van 
groen ipv over de stoep.......het perk word geschoffeld...maar de randen laten ze alles 
staan...staat een meter hoog! Werkelijk belachelijk. Het heeft hier nog nooit zo 
verwaarloosd uitgezien , schaam je gemeente ! 
2 oktober om 19:57 

Mandy Brinkman Alle bruggetjes in spijk zijn gewoon KUT! Ik kan elk jaar me fiets wel 
4 x laten maken door de giga slagen die ik in me wielen krijg omdat ik alles op de fiets 
doe. 4 jaar geleden toen ik hierheen verhuisde werd er geadverteerd met : 
Spijkenisse de fietsstad! Door heel spijkenisse kunt u fijn fietsen over onze vele goed 
onderhouden fietspaden.... uuuhm... alle bruggetjes zijn verrot en stuiter je je de 
tandjes op en alle fietspaden zijn ook dramatisch! De fietspaden worden regelmatig 
overal open gegooid om weer een leiding oid te maken en ze worden nog rotter dan 
ervoor dicht gegooid! Ik zou zeggen doe hier eens iets aan! Asfalteer alle paden en 
vervang de bruggen door bruggen zonder gaten, hobbels en smalle plankjes!! 
2 oktober om 20:15 

https://www.facebook.com/cher.steutel?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034072293375885&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/cher.steutel?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034072293375885&reply_comment_id=1034079676708480&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/angelique.vdwaardenvdreek?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059070930858815&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/herma.visser.14?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059071327525442&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/annemarie.delange.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034089020040879&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/petra.beijerpragt?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034101846706263&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/diane.lafeberdewit?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008855718758&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059092450856663&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/jeanette.kuijpers.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059095407523034&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mandy.brinkman?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034153633367751&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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Joke De Waard Haha ja t wordt echt tijd dat ze die oude bruggen aanpakken..maak ze 
recht en van beton dan hoef je er niks meer aan te doen en kunnen wij er gewoon 
overheen fietsen zonder af te stappen om de fiets met post eroverheen te duwen.. 
2 oktober om 20:24 

Joke De Waard Ik merk.. nu mijn man met een rollator loopt wat een rotdingen die 
halfgare bruggen zijn.... Allemaal verschillende soorten hout en asfalt dus dat is voor 
iemand die al slecht ter been is een hele beproeving en een gehobbel En dan zijn die 
bruggen ook nog niet recht ... Het zijn gewoon rotdingen.. 
2 oktober om 20:41 

Agnes Mulder Heb met de buur.een klacht ingediend.dit kon je eerst doorbellen. 
Naar rayon.west .nee nu gaat het per mail .naar de gemeente .moest foto. Bij 
voegen. Nu 6 .weken later nog steeds geen antwoord terug. 
2 oktober om 22:30 

Esmeralda Plomp En op sommige plekken komen zij onnodig vaak grasmaaien dat het 

gras helemaal weg is 😳 
2 oktober om 22:34 

Ben Prince Ik moet mijn ongeval met de brommer ook maar eens gaan melden .  
 
Tegels die spontaan rechtop komen te staan als je eroverheen rijd . 
3 oktober om 17:27 

Giovanna Mazzone Ik ben keer bijna gevallen omdat de wiel van mijn fiets tussen de 
tegels kwam vast te zitten. Omdat de tegels zo erg uit elkaar lagen. Is inmiddels wel 
uiteindelijk gemaakt. 
3 oktober om 21:37 

Yvon Swaneveld Het zijn niet alleen de fietspaden en de bruggetjes. Maar ook totaal 
groen onderhoud en aanzicht van spijkenisse.. te grote struiken die paden blokkeren 
en niet veilig maken savonds. Groen perken die gewoon helemaal niet meer gesnoeid 
worden.onkruid wat eerst 89 cm hoog moet staan en na mailen en bellen is een x 
weg gehaald word. Grasvelden die niet afgestoken worden waardoor het gras de 
stoep over groeid.maar ook het afbreken van crematorium en beginnen aan iets 
nieuws wat vervolgens weken,maanden stil ligt. Zo kan ik nog wel even door gaan. 
Het positieve is de nieuwe speeltuin in de grasbuurt bij het kunstgras voetbal 
veld.daar ben ik en heel veel kinderen zeer over te spreken. En ja dat zal dan wel 
weer uit een ander potje komen maar het is en blijft ons belasting geld wat gestoken 
word in vluchtelingen hulp .steek het eerst maar is in onze eigen stad . 
3 oktober om 22:00 

Sandra Nikki Ryan Ja het heeft me oma van toen 82 een blauw oog en een kapotte 
knie opgeleverd.. plus dat mens d'r peper dure bril !! Belachelijk hoe de stoeptegels 
in heel Spijkenisse erbij liggen ! 
3 oktober om 22:39 

Sandra Nikki Ryan Bij ons in het park moet ik met me zoontje achterop de fiets 
gewoon bukken .. zo laag hangen de takken 
3 oktober om 22:40 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008855718758&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059092450856663&reply_comment_id=1059108477521727&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008855718758&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059121897520385&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/agnes.mulder.315?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059192220846686&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/esmeralda.plomp?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059041680861740?comment_id=1059095407523034&reply_comment_id=1059194370846471&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ben.prince.56?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1034032983379816?comment_id=1034072293375885&reply_comment_id=1034889166627531&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/giovanna.mazzone.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1059984117434163&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/yvon.swaneveld?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1059998450766063&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/talimm1981?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060021930763715&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/talimm1981?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060022340763674&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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Frank van der Molen Op veel plaatsen in Spijkenisse neemt de groenvoorziening 
ongewenste vormen aan 
Je kan dan geen verkeer meer aan zien komen wat voorrang heeft 
Als je dat zelf wegsnoeit voor de veiligheid en opruimt krijg je een bekeuring 
Bruggetjes met ongelijke planken hier in de gaarden nog steeds groot probleem dus 
Oh ja en wel geld en mensen om een compleet pand op een industrieterrein op te 
knappen voor opvang van je weet het wel 
Triest eigenlijk 
3 oktober om 23:11 

Steph Jonker Zo heb ik vorig jaar een mail gestuurd over een afgeragde speeltuin bij 
ons achter waar kinderen niks aan hebben, alleen maar een mail terug we nemen het 
mee in de vergadering en dat soort onzin maar tot nu toe nooit meer wat gehoord en 
er wordt ook helemaal niks gedaan. Beetje zonde. 
3 oktober om 23:13 

Jack de Jonge Heb wel een oordeel. Liggen Amper tegels los. Kijk het fietspad in 
waterland lig tot 100 meter tegels los en eruit. Ring maaswijk idem, Spijkenisse noord 
ter hoogte van Rozenlaan lig minimaal 20 meter los. Meerdere keren over gebeld 
komt nooit iemand. Tot er een ongeluk is gebeurd. Dagelijks zijn we in het centrum. 
Nergens losliggende tegels zoals bij de andere aangegeven. Net buiten het centrum 
(einde Marrewijkflat) begint de ellende al. Fietspad vanaf daar naar kleine 
industrieterrein lig ook los. 
4 oktober om 8:15 

Patrick van der Wolf De onkruidwieders blijven ook veel te lag weg, het moet eerst 
bijna een meter hoog worden voordat al die gasten weer een beetje weg wieden. 
Mag niets meer kosten 
4 oktober om 14:46 

Sheila van der Gaag Ze zouden bij mij een perk voor me deur weg halen drie 
maanden geleden. Ze moeten nog komen. Zomers is het een vies stinkende 
kattenbak met vliegen. Ja mevrouw het word weg gehaald binnenkort. Nou drie 
maanden verder als het niet langer is en het staat er nog. Maar mijn kinderen de 
speelgoed komen erin terecht en willen dat pakken. Smerig bah 
4 oktober om 14:58 

Corrie Hijnen Het is idd skecht gesteld met de wegen en fiets paden ik rij in een 
scootmobiel maar wordt heel vaak gelanceerd door kuilen in de weg of fietspad 
4 oktober om 21:22 

Davina Nooitmeer-willems Ben al drie maanden bezig om groen te laten snoeien 
door de gemeente. Je kan bellen wat je wil maar ze hebben gewoon maling aan 
je,volgens mij betalen we met zijn alle genoeg belasting hiervoor 
4 oktober om 22:37 

  

https://www.facebook.com/frank.vandermolen.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060040927428482&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/darkangel16v?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060042167428358&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/jack.dejonge.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060016507430924&reply_comment_id=1060302284069013&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007522360016&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060506054048636&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/sheila.vandergaag?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060519934047248&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/corrie.hijnen?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060800424019199&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/davina.willems?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/SpiekeNL/posts/1059977580768150?comment_id=1060845950681313&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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Susanne Van Meurs 9sep melding gemaakt maar nog steeds niks gehoord.. slecht 

hoor gemeente 😡 
Voor het eerst met me neefje naar de speeltuin hier in de wijk. Ze vinden het leuk 
van de glijbaan maar hebben ze er maar van af gehaald..  
De glijbaan is gewoon gevaarlijk voor kinderen. 

   
5 oktober om 14:46 

Mariska Van Wunnik En met dit bruggetje is ook niks mis zeker 

meneer Mijnans?  

Gemeente spijkenisse kan deze meneer beter naar de pearl sturen 

voor een goede bril in plaats van de bruggetjes te laten 

controleren. De staat van de bruggetjes is om te huilen en 

levensgevaarlijk zo nu en dan!!  

Zelfs de meneer die de plankjes komt vervangen geeft aan dat het 

te maken heeft met bezuinigingen, maar daar betalen we met zijn 

alle toch genoeg belasting voor zou je denken!???  

Om te huilen en schaam je om dit stuk te publiceren!! 

10 oktober om 10:13 

 

Toelichting: Hierbij een reactie n.a.v. het krantenartikel van een aantal weken geleden in het 

lokale weekblad over achterstallig onderhoud van bruggetjes en andere dingen in de 

wijken van de gemeente Spijkenisse. En recent in het nieuws over het 

zwerfvuil....helaas ook op veel plekken in Spijkenisse. 

Wat mij opvalt als visser, is het bedroevende onderhoud v.w.b. het uitdiepen/ 

onderhoud van veel singels en vijverpartijen. Een vijver of singel die minder diep is, 

warmt veel sneller op, waardoor er sneller kroost en alg-groei optreedt.De singels 

rond Park Waterland/ Park Braband zijn voor 95% dicht ge/kroost , notabene nog in 

Oktober. 

Het al maanden afsluiten van het eilandje aan de Marga Klompéstraat i.v.m. kapotte 

planken of wat dan ook, zit ook niet veel schot in. 

https://www.facebook.com/susanne.vanmeurs?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/grootnissewaard/posts/1035977093185405?comment_id=1036476133135501&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/mariska.vanwunnik?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nissewaardlokaal2/photos/a.625497347479869.1073741828.620437471319190/1376154799080783/?type=3&comment_id=1376255592404037&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1136902343057374&set=p.1136902343057374&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1136902396390702&set=p.1136902396390702&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=922481784523732&set=p.922481784523732&type=3
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De vele uitwerpselen van honden bij heel veel 

viswater in Spijkenisse is ook te droevig voor 

worden , wij (de vissers) zitten af en toe 

letterlijk in de stront. Wij betalen toch ook 

voor een vergunning, hebben wij geen recht 

om op een mooi (schoon) stukje groen om 

onze hobby uit te oefenen??? 

We moeten met veel mensen een klein stukje 

groen delen, dat snap ik ook, maar kan er dan 

niet strenger gehandhaafd worden, of iets 

anders verzonnen worden? Wat is er gebeurd 

met de slogan "hond in de goot"??? Ik heb in 

het verleden ook honden gehad en liet deze 

altijd langs de kant van de straat uit. 

Volgens mij heb je door de vele uitwerpselen/fosfaten ook weer meer kans op 

alggroei wanneer dit met regenwater de singel/vijver in spoelt. Het gezegde : Het is 

fijn visse(n) is Spijkenisse . Dat is al een paar seizoenen niet meer van toepassing 

De weinige afvalbakken in parken, bij visplekken, en hoe weinig deze geleegd worden 

vind ik erg jammer om te zien. De hoeveelheid zwerfvuil in de parken Waterland / De 

Eendenkooi / Park Braband maar ook in plantsoenen en borders is te droevig voor 

worden, en dat voor een gemeente die een aantal jaar geleden nog meedeed in de 

strijd om de groenste gemeente van Nederland te worden, het lijkt er op of de 

gemeente de strijd heeft opgegeven. 

In Oostvoorne en gemeenten in het oosten van het land heb ik als visser meer 

afvalbakken gezien op plekken en een hogere frequentie van legen. Dit kwam de 

omgeving erg ten goede wat een schone en veilige indruk geeft,....wie wil dat nou 

niet als gemeente? 

Ik weet dat een hoop ook aan de mensen zelf ligt die er een bende van maken, maar 

we hebben hier toch boa's 

voor , om te 

handhaven/controleren De 

boa's van de gemeente zijn 

echter net zo weinig in de 

wijk te zien, als een pinguin 

in de woestijn. 

E zo kan ik nog wel even 

doorgaan (helaas). 

Ik heb wat foto's bijgevoegd 

(zoals gevraagd)om mijn 

punt te verduidelijken. 
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In totaal heeft Nissewaard Lokaal 120 klachten verzameld via binnengekomen mails en meldingen op 

social media. Opvallend is dat twintig mensen aangeven een ongeluk te hebben gehad als gevolg 

slecht onderhouden voet- en fietspaden. Het aantal bijna-ongelukken die mensen melden hebben we 

niet eens meegeteld. Nog eens drie mensen claimen schade te hebben geleden aan hun voertuig als 

gevolg van het slechte onderhoud.  

Twintig mensen klagen erover niets meer van de gemeente te hebben vernomen nadat zij een klacht 

hadden ingediend over het gebrekkig onderhoud. Bij een aantal mensen is de klacht nog wel 

afgewezen. Soms is de gemeente wel komen kijken, maar daarna bleef het vanuit de zijde van de 

gemeente stil. In sommige gevallen moesten inwoners na een jaar zelf nog een navragen wat de 

staat was van hun klacht. Het meest opvallende was een klacht uit de Schenkel. Een inwoner meldde 

daar een gevaarlijke situatie, nadat de vader van deze persoon een ongeluk heeft gehad nabij de 

Rijnlaan. De gemeente had toegezegd om direct iemand te sturen om het probleem te verhelpen. 

Een jaar later blijkt er niets aan gedaan te zijn en hebben de bewoners niets meer gehoord. Ze voelen 

zich niet serieus genomen door de gemeente. Een inwoner uit de wijk Waterland, die meer dan 30 

minuten op een ambulance moest wachten omdat zijn woning niet was te vinden, hoorde na een 

klacht hierover ook niets meer van de gemeente. Onlangs bleek deze persoon voor een tweede keer 

een ambulance nodig gehad te hebben. Dit keer was de zoektijd ‘slechts’ 24 minuten. Onacceptabel! 

De meeste klachten komen uit de wijk Waterland. Dit heeft voornamelijk te maken met de vele 

klachten die zijn binnengekomen over het fietspad langs de Heemraadlaan. De gemeente heeft hier 

inmiddels maatregelen genomen en binnenkort wordt het fietspad aangepakt. Er waren niet alleen 

klachten over voet- en fietspaden. Inwoners klaagden ook over het gebrek aan groenonderhoud en 

onderhoud aan speeltuinen. 

Het lijkt er op dat er een verband is tussen de bezuinigingen op groen en onderhoud in afgelopen 

jaren en de klachten die mensen nu hebben. Opvallend genoeg is er geen enkele klacht gekomen uit 

één van de dorpen uit de voormalige gemeente Bernisse. Is hier niet bezuinigd op het onderhoud? Of 

spelen daar andere zaken? 

  

Conclusie 
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Communicatie naar inwoners  

Zorg voor tijdige terugkoppeling en doe aan verwachtingsmanagement. Wanneer kunnen inwoners 

een reactie verwachten van de gemeente? Zorg er ook voor dat de betreffende persoon dan ook 

wordt benaderd en leg de stand van zaken op dat moment uit. Maak eventueel nieuwe afspraken en 

kom deze na. Indien de gemeente belooft iemand langs te sturen, zorg dan ook voor een 

terugkoppeling aan de melder wat er met de melding is gedaan. 

Maak ook duidelijk naar bewoners wat er staat te gebeuren. Een speeltuin waarvan wordt gezegd 

dat de speeltoestellen worden vervangen, maar waarvan de bewoners daarna niets terugzien, dat 

kan niet. Geef aan wat er staat te gebeuren en op welke termijn. 

Neem inwoners serieus  

Inwoners zijn de ogen en oren in een wijk. Zij weten wat er speelt en waar de problemen zijn. 

Serveer hun klachten niet vooraf af. Het lijkt er op dat er een verschil is tussen de norm die wordt 

gehanteerd door de gemeente en de wijze hoe inwoners dit in de praktijk ervaren. Als dit verschil te 

groot wordt dan gaan beide partijen zich van elkaar vervreemden.  

Aandacht voor speeltuinen 

Speeltuinen lijken aantrekkingskracht te hebben op hangjongeren en andere personen. Ouders 

klagen over glasscherven en andere rotzooi die zij aantreffen. Probeer deze klachten mee te nemen 

tijdens schoonmaakcontroles. 

Mobiliteit wordt steeds meer divers  

Er verschijnen steeds meer soorten voertuigen in ons straatbeeld. Inmiddels zijn scootmobielen er 

niet meer uit weg te denken. Fietsluizen belemmeren vaak de doorgang voor deze voertuigen, terwijl 

omrijden voor scootmobielen niet altijd het meest veilige alternatief is. Overwogen moet worden of 

fietssluizen anders ingericht moeten en kunnen worden.  

Houd ook bij de voet- en fietspaden rekening met de diversiteit aan voertuigen en hulpmiddelen. Een 

rollator met kleine wielen reageert anders op oneffenheden in het weg- of brugdek dan een fiets. 

Waar een ontbrekende bitumenlaag voor fietsers geen probleem is, kan dit voor rollators een 

gevaarlijk ongemak worden. Let op of gestelde normen door de gemeente ook voldoen in de praktijk 

voor elk voertuig of hulpmiddel.  

 

 

  

Aanbevelingen 
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