Verslag overleg Antes-Klankbordgroep omwonenden d.d. 13 april 2021
Aanwezig: E. van Bezouwen, M. Uithol, D. de Haan, E. Kuivenhoven, J. Backbier, J. Littel, J. Limmen,
B. Morssink, E, Ewalt, B. Damsma, J. Oosthoek
Afwezig: J. de Witte, J. Cats, S. Stolk, M. Hijgemann, S. Westbroek, M. Panhuis, L. Keuvelaar, M.
Panhuis, W. Groenink.

Opening
Els opent de vergadering en heet een ieder welkom. C. Bogisch (gemeente) heeft een andere functie
en wordt in dit overleg tijdelijk waargenomen door Jasper Limmen. Jan Backbier is toegetreden als
nieuw lid van de klankbordgroep.
Gast: Marthijn Uithol, stafmedewerker kwaliteit en veiligheid divisie Klinisch zuid.
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
Stand van zaken Covid-19: na de uitbraak op Kliniek R heeft zich geen grote uitbraak meer
voorgedaan. Wel is er met enige frequentie binnen afdelingen een patiënt dan wel een medewerker
positief. In voorkomende gevallen gaat de betreffende afdeling in quarantaine, blijft de medewerker
thuis en, indien het een patiënt betreft, wordt deze overgeplaatst naar de cohortafdeling op de
noordoever. Vervolgens wordt er na een aantal dagen opnieuw getest.
Inmiddels is op locatie Poortugaal gestart met het vaccineren van patiënten en medewerkers. Hiertoe
is een vaccinatiestraat ingericht en wordt een mobiel team ingezet voor het vaccineren van patiënten
op de afdeling. De vaccinatiebereidheid onder personeel bedraagt ca. 60% en ca. 50% van de
patiënten is gevaccineerd.
Vervallen buslijn 79 in het weekend: de RET is voornemens om met ingang van begin september te
stoppen met buslijn 79 in het weekend. Dit gaat ten koste van de bereikbaarheid van zowel Antes als
Fivoor. Op dit moment worden, samen met de gemeente en Fivoor, de consequenties hiervan in kaart
gebracht en wordt gekeken naar mogelijke alternatieven. Antes en Fivoor sluiten zich aan bij het
bezwaar wat vanuit de gemeente wordt ingediend tegen deze bezuinigingsmaatregel.
Convenant: Fivoor kent in Rotterdam een soortgelijk overleg als dit. Taak- en doelstelling van die
klankbordgroep zijn vastgelegd in een convenant. Els stelt voor eenzelfde opzet te maken voor de
klankbordgroep omwonenden Antes-Poortugaal en deze ter bespreking te agenderen voor het
eerstvolgende overleg. Dit voorstel is akkoord. Els zal het concept convenant klankbordgroep
omwonenden Antes-Poortugaal alsmede het convenant van Fivoor aan de leden van de
klankbordgroep doen toekomen.
Verslag klankbordgroep d.d. 9 februari 2021
N.a.v.: verkeer op de dijk: hoewel de situatie aanmerkelijk is verbeterd, komt het nog steeds voor dat
er bij de trainingshuizen 3 à 4 auto’s geparkeerd staan. Antes zal hier intern wederom aandacht aan
besteden.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en zal worden gepubliceerd op de website van Antes.
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Evaluatie sms-dienst
De evaluatie over de periode oktober 2020 – 7 maart 2021 heeft plaatsgevonden. 18 deelnemers
hebben gereageerd op de enquete. Over het algemeen is men tevreden. De snelheid is in ieder geval
verbeterd. Daarnaast geeft 70% van de respondenten aan over het algemeen geholpen te zijn met de
verstrekte informatie, 27% geeft aan de inhoud van de berichten nietszeggend te vinden en behoefte
te hebben aan meer informatief. Conclusie: de sms-dienst als onderdeel van een groter geheel sluit
aan op behoefte aan informatievoorziening en zal dan ook worden voortgezet. De dienst wordt wat
breder opengesteld voor omwonenden binnen een bepaalde straal van Antes en Fivoor. Per half jaar
wordt een evaluatie gepland. Informatie over hoe men zich kan aanmelden wordt voorbereid door de
afdelingen communicatie van Antes en Fivoor.
Vastgoed en Terreinen
Schademeldingen in relatie tot nieuwbouw Kliniek R: Esther heeft de stand van zaken nagevraagd
bij de verzekeringsmaatschappij. Er is op 1 adres eind maart een opname gedaan. Het rapport wordt
door de verzekeraar beoordeeld. De uitkomst hiervan wordt binnen 2 à 3 weken verwacht.
Waarschijnlijk wordt dit de onderlegger voor overige schades en zal niet van iedere woning apart een
rapport worden opgemaakt. Esther zegt toe navraag te doen naar de procedure en komt hier op korte
termijn op terug.
Intentieovereenkomst gemeente-Antes: overleg hierover loopt. De planning is dat de overeenkomst
in juli wordt voorgelegd aan de raad. Het eerste communicatiemoment zal waarschijnlijk na de
zomervakantie plaatsvinden. Omwonenden worden binnenkort per brief geïnformeerd over de stand
van zaken. Planvorming start na de zomer op, incl. het participatietraject omwonenden.
Onderzoek verkeersveiligheid: de omwonenden geven aan verbaasd te zijn over het moment
waarop de meting wordt uitgevoerd gezien de situatie rondom Covid en vragen zich af of dit een
representatief beeld op gaat leveren. Daarnaast mist men het meenemen van de additionele
bouwplannen van Antes, los van de woningbouw, als onderdeel van het onderzoek. Esther licht toe
dat het punt met betrekking tot het moment van het uitvoeren van de meting besproken is met het
betreffende bureau. Men zal een “Covid-correctie” toepassen en mede kijken naar de rekenkundige
voorspellingen uit 2017 voor 2021. Esther gaat na of de cijfers uit 2017 openbaar zijn.
Met betrekking tot de additionele bouwplannen van Antes, los van woningbouw: dit scenario wordt niet
meegenomen omdat in die situatie het bestemmingsplan niet wijzigt waardoor een verkeersonderzoek
niet noodzakelijk is.
Voor wat betreft de gekozen route wordt er door de omwonenden nadrukkelijk voor gepleit hen eerder
en meer te betrekken en te informeren, bij voorkeur tegelijk met de gemeenteraad. Deze opmerking
wordt door Esther en Jasper meegenomen naar de gemeente. Terugkoppeling volgt in het volgende
overleg (8 juni).
Albrandswaardsedijk: voorstel is om op basis van een proef de entree via de oude oprijlaan af te
sluiten. De gemeente moet hiervoor een aantal stappen doorlopen en een formeel verkeersbesluit
nemen. Aandachtspunt: hulpdiensten moeten zonder belemmeringen het terrein op kunnen rijden. Het
voorstel wordt nog nader uitgewerkt.
Overige aandachtspunten: de bewegwijzering onder aan de dijk en de kruising met het fietspad.
Stand van zaken Jip & Janneke: de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.
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Meldingen
In de periode februari/maart waren er 5 meldingen. Deze worden kort doorgenomen. Inzet
hulpdiensten 18 en 19 maart: is gecheckt en bleek geen betrekking te hebben op Antes.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting
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