Verslag overleg Antes -Klankbordgroep Omwonenden d.d. 13 oktober 2020
Aanwezig: Els van Bezouwen, Bert Morssink, Jolanda de Witte, Wietse Groenink, Marcel Panhuis,
Esther Ewalt, Cindy Bogisch, Simone Stolk, Bart Vijfhuizen, Emy Kuivenhoven, Bernard Damsma,
Jeroen Oosthoek, Leo Keuvelaaar.
Afwezig: Jolanda Cats, Ap Heijman, Marijke Hijgemann, Stefan Westbroek.
Opening
Els heet een ieder welkom waarna de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
• Stand van zaken Covid-19: ook op het Antes-terrein in Poortugaal zijn we alert op toename
van het aantal verdenkingen en besmettingen. Indien een patiënt positief getest is, wordt
deze overgeplaatst naar het cohort dat op Antes-niveau is ingericht op de Prins
Constantijnweg in Rotterdam. Op het moment dat er sprake is van een verdenking, gaat de
betreffende afdeling voor 10 dagen in quarantaine. Vooralsnog is de situatie hanteerbaar en
kan de zorg gecontinueerd worden.
• Naar aanleiding van een ingezonden brief en het artikel in De Botlek, is het bestuur van
Antes in gesprek gegaan met de heren De Haan en Littel als vertegenwoordiging van nog een
aantal omwonenden. Deze zijn de mening toegedaan dat de klankbordgroep in de huidige
samenstelling de omwonenden van locatie Poortugaal onvoldoende vertegenwoordigt en dat
de communicatie beter kan. Wat Antes betreft is het huidige, reguliere overleg met de
klankbordgroep wel de manier om elkaar te informeren, maar kan er vanzelfsprekend altijd
gekeken worden naar wat verbeterd kan worden. De heren De Haan en Littel zullen worden
uitgenodigd om bij klankbordgroep aan te sluiten en zal er door directie met hun een gesprek
worden gevoerd.
• In het kader van de doorontwikkelingen van de hoog beveiligde keten waar Antes in 2018
een tijdelijke voorziening van 24 klinische plaatsen voor heeft gerealiseerd, wordt nu in
vervolg hierop, in samenwerking met Fivoor, Ipse de Bruggen en het Zorg en Veiligheidshuis,
in kaart gebracht wat er voor nodig is om de aanvullende voorziening in het kader van
beveiligd wonen te realiseren. De opdrachtformulering om dit verder uit te werken en te
onderzoeken in hoeverre dit conform eerdere ideeën op het terrein van Antes een plek zou
kunnen krijgen, wordt eind dit jaar verwacht.
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Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Tussentijdse evaluatie SMS-dienst
Een aantal maanden geleden is op verzoek van de omwonenden Antes samen met Fivoor gestart met
een pilot SMS-dienst. Recentelijk heeft de tussenevaluatie plaatsgevonden waarbij door de
deelnemende omwonenden is aangegeven dat men overall wel tevreden is over de manier waarop
dit verloopt. Als aandachtspunt wordt wel genoemd de snelheid waarmee de SMS wordt verstuurd
c.q. omwonenden geïnformeerd worden.
Ingeval van een calamiteit gaat de eerste aandacht uit naar de betreffende afdeling c.q.
betrokkene(n) en wordt de interne procedure opgestart. Omwonenden worden volgens de huidige
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afspraken in geval van een categorie 2 melding tijdens kantoortijd geïnformeerd, dit vindt men te
laat.
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat eind deze week/begin volgende week de enquête voor
de eindevaluatie de deur uitgaat. De planning is deze 5 november a.s. met elkaar te bespreken. Tot
die tijd loopt de pilot in de huidige vorm door. De uitnodiging voor de bijeenkomst van 5 november
volgt uiterlijk eind deze week.
M. Panhuis wijst op een situatie die zich recentelijk bij de Trainingshuizen heeft voorgedaan. Els zal
nagaan of hier een melding over is gedaan en zo niet, waarom niet.
Vastgoed en terreinen
Ontwikkelingen
Kliniek 2: de bouw wordt iets uitgesteld. De planning is nu dat deze in oktober 2021 start en in mei
2023 zal zijn voltooid. De aanvraag omgevingsvergunning wordt deze week ingediend. Ter
voorbereiding zijn de sloopwerkzaamheden gestart met de sloop van het oude Albeda college. Deze
loopt door tot ongeveer eind november 2020. Voor het sportgebouw is in het kader van de wet
natuurbescherming ontheffing aangevraagd in verband met de aanwezigheid van vleermuizen. Naar
verwachting start de sloop van het sportgebouw in maart 2021, gevolgd door de sloop van de huidige
gebouwen van Jip & Janneke.
De plannen met betrekking tot Jip & Janneke hebben stilgelegen in verband met de financiering. Het
proces is sinds kort weer op gestart.
Herontwikkeling terrein: het vooronderzoek door de gemeente is afgerond. In september is de
consultatiegroep geraadpleegd en is door middel van een enquête onder omwonenden in kaart
gebracht welke vragen, zorgen en onderwerpen er spelen die moeten worden meegenomen in de
onderzoeksvraag. Het resultaat van het onderzoek wordt naar verwachting eind december
aangeleverd aan de gemeenteraad.
Door de omwonenden worden enkele kritische kanttekeningen gezet bij de gevolgde procedure c.q.
de samenstelling van de consultatiegroep en de communicatie over de bevindingen van de
consultatiegroep. Deze zijn alleen gedeeld met de consultatiegroep; er wordt voor gepleit de
bevindingen te delen met een ieder die daarin geïnteresseerd is, maar zeker ook met de deelnemers
aan de enquête. Actie: de gemeente (Cindy) zal nagaan wat er in de consultatiegroep gedeeld is en of
dit openbaar gemaakt kan worden.
Daarnaast vindt men het een gemiste kans dat het onderzoek zich uitsluitend richt op woningbouw,
terwijl te voorzien is dat, mocht het terrein een andere bestemming krijgen, de verkeersbewegingen
hoe dan ook toe zullen nemen. Door de gemeente wordt aangegeven dat het onderzoek zich
inderdaad beperkt tot woningbouw aangezien dit de aanleiding is geweest. Mocht voor een andere
bestemming worden gekozen, dan wordt er opnieuw onderzoek gedaan.
De betreffende locatie(15 ha.) heeft een maatschappelijke bestemming. Antes geeft de voorkeur
aan realiseren woningbouw, maar dit is afhankelijk van de conclusies die uit het onderzoek van de
gemeente voortkomen. In de discussies en de berichtgeving kwam onvoldoende naar voren dat
woningbouw niet de enige optie is. De brief die Antes heeft gestuurd was derhalve bedoeld ter
verduidelijking en om te voorkomen dat de enquête onjuist geïnterpreteerd zou worden.
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Het artikel in de Botlek suggereert dat de ideeën met betrekking tot woningbouw op het Antesterrein gedeeld zijn met de klankbordgroep c.q. omwonenden. Aangegeven wordt dat de
omwonenden dit niet op die manier hebben ervaren. De klankbordgroep acht het ook niet haar taak
en verantwoordelijkheid om omwonenden nader te informeren. Uiteraard is dat ook niet de
bedoeling. Antes heeft verschillende informatiemomenten benut om de ideeën omtrent de
toekomst van het terrein te presenteren zoals op open dagen en de burendag. Daarnaast is er
gesproken met sub klankbordgroepjes over dit onderwerp. Ook lag het in de bedoeling een
communicatie- en participatieplan op te zetten. Dit is, in afwachting van de resultaten van het
vooronderzoek, door Antes in de ijskast gezet totdat deze plannen verder uitgewerkt kunnen
worden.
Actie: status klankbordgroep, verwachtingen over en weer en verbeteren communicatie nader
bespreken. De suggestie wordt gedaan om met betrekking tot de communicatie te verwijzen naar de
websites van zowel de gemeente als Antes. Het is dan wel zaak dat op beide websites dezelfde
informatie staat.
Nameting: het is gebruikelijk een meting te doen voordat de werkzaamheden plaatsvinden; een
nameting wordt echter niet standaard gedaan. Afgesproken wordt, dat de omwonenden bij wie een
0-meting is gedaan schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat er geen nameting zal
plaatsvinden. In deze brief zal tevens informatie worden opgenomen over de procedure en met wie
er contact kan worden opgenomen als er klachten zijn.
Voor de start van de bouw van Kliniek 2 zal opnieuw een meting worden gedaan.
Verkeersveiligheid: omwonenden geven aan dat sinds het plaatsen van de paal de situatie wel is
verbeterd, maar dat nog steeds wel het probleem speelt dat de keerlus vol geparkeerd staat met
auto’s van o.a. medewerkers van Antes waardoor vrachtverkeer van bijv. leveranciers en de
gemeentelijke reinigingsdienst achteruit de dijk af moet rijden hetgeen gevaarlijke situaties oplevert.
Het is de bedoeling dat medewerkers parkeren bij P2 in plaats van op de dijk. Dit zal binnen Antes
opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast neemt vrachtverkeer ook nog regelmatig
de verkeerde afslag en rijdt in plaats van links, rechts de dijk op. Actie gemeente: betere
bewegwijzering voor bouwverkeer (grotere borden).
Actie Antes: sloopbedrijven en leveranciers wijzen op de juiste route.
Meldingen
De meldingen worden doorgenomen: gestolen fiets (S. Stolk): Actie Antes: Bert doet navraag bij de
bewaking of er uitgebreide verslaglegging voorhanden is van dit incident. Er is aangifte gedaan bij de
politie en een melding gedaan bij Antes, maar er is geen terugkoppeling geweest.
Dealen op het terrein: omwonenden wordt gevraagd om dit meteen te melden bij Emy.
Actie politie: meer aandacht hebben voor dit probleem.
Meldingen vanuit de gemeente: niet paraat. Actie Cindy.
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Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Data volgende vergaderingen:
8 december 2020
9 februari 2021
13 april 2021
8 juni 2021
10 augustus 2021
12 oktober 2021
14 december 2021
Sluiting
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