
Conform de afgegeven machtigingen mede
G.W. Visser (Zalm 56)
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Toeliehting bezwaan tegen kapvergunning Rl70306gzg, zaaknr. t30g66a

ln aanvulling op datgene dat in de gezamenlijke toelichting van 3vo is vermeld, richt mijn
bezwaar zich erop dat er, zonder een gedegen afweging van oe belangen van de bewoners,
ongecond itioneerd een kapvergu n n in g is afgegeven.

we zien dat aljaren de belasting van de woonomgeving op het gebied van geluid en
luchtkwaliteit steeds groter wordt.

De gemeente Ridderkerk heeft reeds in 1994 en vooral in 2001 at toegegeven dat het
noodzakelijk zou zijn om een geluidswal/scherm te ptaatsen en heeft daarmee
gerechtvaardige verwachtingen gewekt bij de aanwonenden van het oosterpark.

Vanwege economische afwegingen is in 200L de aanleg van het geluídscherm uitgesteld,
doch niet afgeblazenl
we zíjn nu L8 jaar verder, zonder dat de Gemeente Ridderkerk enige vorm van actie heeft
ondernomen,

Zowel is de Gemeente Ridderkerk zelf in gebreke gebteven om concrete stappen te nemen,
doch ook heeft de Gemeente bij andere instanties (Landelijke/ provinciale overheid,
R ijkswaterstaat a ls wegb eh eerder) niet aangedrongen op m aatregel en.

Ridderkerk heeft, in tegenstelling tot gemeentes als papendrecht en sliedrecht, voledig
nagelaten om bij de toekomstige aanpassingsplannen van de A15, waardoor nog meer
verkeer gegenereerd wordt ( en daarmee geluid en mindere luchtkwaliteit), elke vorm van
actie dienaangaande te nemen.

Het rekening houdend met het voorafgaande, nu een kapvergunning afgeven waardoor de
komende jaren de aanwonenden (feitelijk de gehele wijk Drievliet) geconfronteerd worden
met een verder gaande verslechtering is naar mijn mening in strijd met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuu r, specifiek het zorgvutdilheiosbeginsel.

Daarbij heeft de gemeente reeds in 2001 hèt vertrouwen bij de burger opgewekt dat de
gemeente handelend zou optreden teneinde te komen tot een afscherming van de A15,
waaraan echter geen invulling wordt gegeven. ook hier is er derhalve sprake van strijdigheid
met voornoemde beginselen.

Derhalve het verzoek de verleende vergunning te heroverwegen en in te trekken.

namens mevr. N. Gelijnse, lZalmT) en de heer


