
Aan alle raadsleden van  de Gemeente Albrandswaard incl. B&W 

Rhoon, 29 december 2021 

Geachte raadsleden, 

Graag even de aandacht over een vriendelijk verzoek van vele bewoners wonend aan de Van Gogh 
Allee betreffend de verzonden Raadsinformatiebrief 2021 430100 inzake Vervolgbesluiten De 
Omloop. 

TOELICHTING 
Wij hebben een ontwerp globaal eindplan woningbouw De Omloop vastgesteld, waarin rekening wordt 
gehouden met: 
 Woonvlek en programma (circa 300 woningen, waarvan minimaal 100 sociaal)

 Ontsluiting via de Van Gogh Allee

 Risico contouren in- en externe veiligheid

Toelichting op een van de onderwerpen en dat is de Ontsluiting vía de Van Gogh Allee, bij deze een 
vervolg vraag voor dat alles met dikke letters vast wordt gezet en als de zienswijze wordt 
gepresenteerd de vraag voor ons dan zal zijn als volgt. 

Het bouwverkeer en toekomstige verkeersstroom naar de woningbouw van de Omloop? Ook even 
vast te leggen in het globale eindplan. 

Want het gaat alzo niet gebeuren dat we nog meer jaren in de kankerverwekkende fijn stoffen 
moeten zitten. We hebben het nu over het deel Van Gogh Allee vanaf de Karel Appellaan tot de 
Willem Kooning Allee.  

Dit deel vrijhouden van Bouwverkeer tijdens de bouw van de ca: 300 woningen op de Omloop. Wij 
hebben al genoeg te verduren gehad en dat nog tot einde 2024 voor de afbouw van laatste deel 
Essendael plan. 

Na het voltooien van plan Essendael willen wij in ons 55+ appartementen rust hebben waar nu de 
meeste 70+ en 80+ wonen. Gun ons nog de laatste levensjaren nog een beetje te kunnen genieten 
van ons leven en woongenot. 

Nog even een opmerking en TIP in 2016 is er door de dialooggroep ook de vraag gesteld over de 
ontsluiting de dialoog leden hebben samen een plan neergelegd hoe de ontsluiting van de bouw op 
de omloop zou moeten lopen, en dat was de toegang via de kruising recht tegen over de Karel 
Appellaan rechts naar het oude voetbal terrein de omloop. Om de rest van de Van Gogh Allee te 
omzeilen. 

Wij hopen hier een reactie op te krijgen en neem dit deze keer a.u.b. serieus. 

Namens vele bewoners, 

Hoogachtend, 




