
AAN : Gemeente Ridderkerk - t.a.v.: Dhr. Alefs 
Postbus 271 
2980 AG Ridderkerk

Van : Bewoners Ringdijk te Slikkerveer - No. 404-406-408-410-412-416-416a-418-420a- 
420b-420c-420d-420f-420g-420h-422a-422c-422c-422f-422g-426-428-430-432-432a-436- 
440-444-446-448-450-462-462.1 (zie bijlages)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

GR BAR-orgranisatie
INGEKOMEN

reg. nr.

Slikkerveer, 26 september 2016
2 8 SEP. 2016

gem.

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op 
De Schans; volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook 
deze bewoners zullen gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij 
voorzien een enorme hoeveelheid extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor 
is. Wij verzoeken u dan ook passende maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter 
Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het verkeer.

In afwachting van uw reactie,

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 29 september a.s. :

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Ringdijk no.: .............Naam : Handtekening:



Extra aandachtspunten van de bewoners welke wij meegekregen hebben 
n.a.v. de Zienswijze :

- markering moet nodig wit gemaakt worden

- de versmallingen zijn allemaal kapot en daardoor in slechte staat

- de bocht bij de appartementen 420-422 wordt dikwijls tot heel vaak aan de 
verkeerde kant gereden, waardoor men tegenliggend verkeer (vooral fietsers) 
vaak te laat ziet en hier gevaarlijke situaties uit ontstaan.

- bij de hierboven genoemde bocht is de situatie onoverzichtelijk voor beide 
verkeersrichtingen

- bij de hierboven genoemde bocht levert het uitrijden bij de appartementen 
420-422 gevaarlijke situatie op, omdat men te hard en op de verkeerde weghelft 
aan komt rijden (beide richtingen)

- is het plaatsen van camera's i.v.m. te hard rijden een mogelijkheid, zie bijv. 
Rijsoord Rijksstraatweg.



Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
ontwerpomgevingsvergunning appartementengebouwen 
Pilon, Drierivierenlaan 357 t/m 587 te Ridderkerk(18-08- 
2016)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken op grond van het 
bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad een ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen heeft afgegeven.

Deze verklaring heeft betrekking op de door burgemeester en wethouders vastgestelde 
ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van twee appartementsgebouwen aan de 
Drierivierenlaan 357 en 587. De beoogde ontwikkeling wijkt op onderdelen af van het hier 
geldende bestemmingsplan "Slikkerveer Rivieroevers".

Wilt u de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en de 
ontwerp-omgevingsvergunning bekijken?

Dat kan vanaf 19 augustus 2016 tot en met 29 september 2016:

• onderaan deze pagina
• in het Gemeentelijk Service Centrum van de gemeente Ridderkerk (Koningsplein 1)

Wilt u reageren op de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning?

U heeft hiervoor zes weken de tijd. U kunt uw reactie in een brief schrijven aan het college 
van burgemeester en wethouders. Deze brief heet een zienswijze. Stuur uw zienswijze vóór 
30 september 2016 op naar Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. U kunt ook mondeling 
reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met de heer Alefs van de afdeling Advies 
Ruimte. U kunt hiervoor bellen op telefoonnummer (0180) 451 216. Een brief heeft onze 
voorkeur.

Wat is de volgende stap in de procedure?

De binnengekomen zienswijzen voorzien wij van een reactie. Voor zover de zienswijzen hier 
aanleiding toe geven kan het plan worden bijgesteld. Na het afgeven van een verklaring van 
geen bedenkingen en een omgevingsvergunning wordt hierover bericht in de Staatscourant, 
de Combinatie en op deze website.



Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :



O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :



O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing. ^

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:



O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466. veel teveel overlast zal bezoreen. Wii vraeen hiervoor een veihVe onlossimr

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:



Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

Ringdijk no. :



Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Naam .1.5^3. IX. Ringdijk no.: Handtekening:............

y



Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

$ ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanafj404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing

Naam : ..)... f. \fS.QA, Ringdijk no /. ..: Handtekening:



$ ikdaen/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :



Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :



Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

@ ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op. uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

Handtekening: .&r..



O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:



Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

U2ü...S Handtekening:Naam :__fl).CkV'.£4Y>c\-/Ê<',\Ringdijk no.:



Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

0 ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:

Naam : .0 .L, ,t-.£ ïD.Qi.—.. Ringdijk no. :

oi hoven
fj Handtekening: H



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van : Bewoners Ringdijk te Slikkerveer - vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

ff ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van: Bewoners Ringdijk te Slikkerveer-vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor

Naam : ... ........... Ringdijk no.:



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van : Bewoners Ringdijk te Slikkerveer - vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Ringdijk no. : .(/,3



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van : Bewoners Ringdijk te Slikkerveer - vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

hoogachtend,

Handteken i



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van: Bewoners Ringdijk te Slikkerveer-vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing. /~\

Naam -Ög-Wvin^in8d'jk n0': •••' 

Aike &i D&ywJ-

Handtekening:



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van: Bewoners Ringdijk te Slikkerveer-vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:

O -ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vr ' ' .

Naam : Ringdijk no. : .

/



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van : Bewoners Ringdijk te Slikkerveer - vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

JZ
Naam : .•ï.chl.o.'ï.k#'..... Ringdijk no.:



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van : Bewoners Ringdijk te Slikkerveer - vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Ringdijk no. :



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van: Bewoners Ringdijk te Slikkerveer-vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Handtekening:



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van: Bewoners Ringdijk te Slikkerveer-vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van: Bewoners Ringdijk te Slikkerveer-vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplo

Ringdijk no. : Handtekening:



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van: Bewoners Ringdijk te Slikkerveer-vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Naam : Ringdijk no.: ..



AAN: Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van: Bewoners Ringdijk te Slikkerveer-vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

® ile-ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Naam : .fo.L.'vUX'.^........... Ringdijk no. : ..VjJr.Q.



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van: Bewoners Ringdijk te Slikkerveer-vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van : Bewoners Ringdijk te Slikkerveer - vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s. :

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.



AAN : Gemeente Ridderkerk
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Van : Bewoners Ringdijk te Slikkerveer - vanaf No. 404 t/m 466

Ina Kleine-Vos (404), Elin de Wit (406), Anja de Geus (408)

Zienswijze : ref. Drierivierenlaan 357-587

Slikkerveer, 26 september 2016

Geachte heer Alefs,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende probleem :

- de Ringdijk ter hoogte van bovenstaande nummers wordt te hard gereden
- de Ringdijk wordt gebruikt als sluiproute van en naar Rotterdam
- vooral tijdens spitstijden is de weg nu al overbelast

Gemeente Ridderkerk wil toestemming geven voor het realiseren van 2 extra torenflats op De Schans; 
volgens de plannen nog 1 torenflat extra en bovendien nog woonhuizen. Ook deze bewoners zullen 
gebruik willen gaan maken van de sluiproute naar Rotterdam. Wij voorzien een enorme hoeveelheid 
extra verkeersdrukte, waar de Ringdijk niet geschikt voor is. Wij verzoeken u dan ook passende 
maatregelen te nemen, zodat de Ringdijk achter Slikkerveer, een veilig gebied zal worden voor het 
verkeer.

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend,

fam. De Wit, fam. Kleine, fam. De Geus.

Aan de bewoners van Ringdijk: no. 410 t/m 466

Mocht u het hierboven geschreven onderschrijven, verzoeken wij u dit strookje, ingevuld en getekend 
retour te bezorgen bij no. 408. Let op, uiterlijk tot en met woensdag 28 september a.s. Dit in verband 
met de afloop van bezwaar maken, wat mogelijk is tot en met 30 september a.s.:

O ik ben/wij zijn van mening, dat de extra verkeersdrukte op de Ringdijk vanaf 404 tot en met 
466, veel teveel overlast zal bezorgen. Wij vragen hiervoor een veilige oplossing.

Naam : fi.'TNT.ii Ringdijk no.:


