
 Papendrecht, 25 mei 2022 

N.A. van den Bos 

Gemeente Papendrecht 

t.a.v. de burgemeester, wethouders en raadsleden

Betreft: Paniek onder bewoners Het Havenhoofd en Veerdam 

Op vrijdag 20 mei 2022 werd aan de bewoners kenbaar gemaakt door Blue Amigo dat op maandag 
23 mei 2022 werkzaamheden zullen aanvangen, te weten plaatsen laadinstallatie voor de elektrische 
Waterbus. En inderdaad (onder toezicht van de gemeente) zijn graafwerkzaamheden bij de halte 
gestart; rond het middaguur is door de kraan een stroomkabel kapot getrokken met als gevolg 
stroomuitval gedurende 3 uren op Het Havenhoofd.  

Na 2 dagen onderzoek blijkt o.a. dat B&W in Gemeentenieuws bekend heeft gemaakt voor de 
activiteit of werkzaamheden uitvoeren: - op 18 maart 2022 voor aanleggen van twee 
middenspanningskabels en een HDPE buis t.b.v. telecom op een aantal nader genoemde kadastrale 
percelen (zaaknummer2634007). En later in Gemeentenieuws maken B&W bekend dat voor de 
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslistermijn is verlengd:  - op 13 mei 2022 is 
de beslistermijn verlengd voor het leggen van twee middenspanningskabels en een HDPE buis t.b.v. 
telecom op diverse percelen binnen de gemeente Papendrecht (zaaknummer 2634007). De 
beslistermijn is verlengd van 13 mei 2022 naar 24 juni 2022. 

In beide bekendmakingen wordt niet vermeld dat 1 kabel dient t.b.v. de laadinstallatie bij de 
waterbushalte en dat de andere kabel bestemd is voor een trafostation bij het achterliggende 
parkeerterrein van Het Havenhoofd. De ruimte aldaar is zeer beperkt, betreft de enige speelruimte 
voor kinderen en verzamelplaats kliko’s. De parkeerruimte achter de huizen bestaat uit 13 plekken 
voor vergunninghouders.  

De alarmbellen gaan rinkelen in de omgeving van Het Havenhoofd als dergelijke 
graafwerkzaamheden worden aangekondigd. De woningen hebben een aantekening in het Kadaster.. 
Geregeld worden metingen gedaan vanwege het milieu. Bewoners mogen bij wijze van spreken nog 
geen schop in de grond zetten zonder melding aan instanties. De aannemer is voornemens op 
dinsdag 7 juni te starten met de graafwerkzaamheden op het parkeerterrein en onder de 
poortwoningen en aan de voorzijde van Het Havenhoofd richting de halte over een lengte van circa 
120 meter! 



Kennelijk is de gemeente Papendrecht reeds geruime tijd op de hoogte dat tussen de woningen op
Het Havenhoofd en de Veerdam een trafostation van 3x2x2,20 meter gebouwd gaat worden. De 
veiligheid van bewoners is in gevaar!  

Kortheidshalve mag ik verwijzen naar de gemeente Dordrecht, alwaar na langdurig procederen een 
soortgelijk station bij een woning in Dubbeldam alsnog verwijderd dient te worden! Ik adviseer de 
gemeente Papendrecht: bezint eer gij begint… 

Ik vraag u deze precaire zaak met spoed te willen behandelen en alle graafwerkzaamheden direct te 
stoppen.  

De bewoners zijn niet tijdig geïnformeerd; de overlast op Het Havenhoofd is toch al groot en thans 
heerst enorme onrust… 

Hoogachtend,

N.A. van den Bos 





Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Griffie3
Schade door graafwerkzaamheden
woensdag 25 mei 2022 07:35:04

Door het kapot trekken van de stroomkabel bij de halte waterbus is schade ontstaan aan
onze beveiligingsinstallatie. De werkzaamheden geschieden onder toezicht van de
gemeente Papendrecht...





Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Griffie3

RE: Graafwerkzaamheden voor trafostation Het Havenhoofd 
woensdag 25 mei 2022 10:52:00
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Geachte heer Van den Bos,

Dank voor uw brief met bijlagen. Deze is in goede orde ontvangen.

Uw brief is zowel openbaar als niet-openbaar geplaatst op de lijst van ingekomen stukken bij de
raadsvergadering van 9 juni 2022. In de openbare brief zijn uw adresgegevens, mailadres en
telefoonnummer verwijderd in verband met de AVG. Het voorstel aan de raad is uw brief door
het college af te laten handelen. U krijgt geen inhoudelijke reactie van de raad als geheel. Niet
alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben dezelfde mening over de verschillende
onderwerpen die onder hun aandacht worden gebracht. Raadsleden van één of meer fracties
kunnen contact met u zoeken naar aanleiding van uw brief of mail. U kunt natuurlijk altijd
individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen.

Wanneer u hierover nog vragen heeft of andere informatie wil over de gemeenteraad, kunt u
contact opnemen met de griffie. Dit kan door te bellen naar 14 078 of te mailen met
griffie@papendrecht.nl.

Met vriendelijke groet,

Mariëtte Meijer
Griffiemedewerker Papendrecht

Aanwezig op: maandag, dinsdag(ochtend), woensdag en donderdag

Van:  
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 06:46
Aan: Griffie3 <griffie@Papendrecht.nl>
Onderwerp: Graafwerkzaamheden voor trafostation Het Havenhoofd

Brief voor burgemeester, wethouders en raadsleden, volgens bijlage...



 


