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Geacht college van B&W en Gemeenteraad

Van bewoners uit de wijk heb ik onlangs begrepen dat de Gemeenteraad nog
voor de verkiezingen een beslissing wil nemen over de herontwikkeling van de
locatie Palsgraaf en op maandag 21 februari in de vergadering Beraad &
Advies er al een bepalend standpunt over wil innemen.  
Van de voorgenomen plannen ben ik niet op de hoogte.        

        Door de gemeente maar ook niet door de
projectontwikkelaar ben ik op de hoogte gesteld van de voorgenomen plannen.
Dit bevreemd mij zeer als direct betrokkene. 
Van de wijkbewoners heb ik begrepen dat er een groot hoog wooncomplex met
70 appartementen moet komen. Dat verbaasd mij eerlijk gezegd wel. Wat met 70
appartementen zeker een probleem gaat worden is het parkeren. Momenteel is
dat al een groot probleem.        
Het personeel en onze bezoekers parkeren op de privé parkeerplaatsen naast het
pand.  Een aantal van deze privé parkeerplaatsen stel ik, omdat er in de wijk een
groot parkeerprobleem is, ook beschikbaar voor bewoners in de wijk. Als blijkt
dat door dit nieuwe wooncomplex de parkeerproblematiek nog groter wordt zal
ik genoodzaakt zijn mijn privé parkeerplaatsen weer alleen voor eigen gebruik
open te stellen.
Ik heb ook begrepen dat er tegenover mijn kantoor een in- en uitrit voor een
parkeergarage komt.                           Ik vraag mij af wat voor consequenties dit
allemaal heeft in de erg smalle Maasstraat waar al veel auto’s geparkeerd staan.
Ik vind het erg vreemd dat ik alles van bewoners uit de wijk moet horen.        

        Als direct betrokkene verwacht je toch van de
gemeente dat je betrokken wordt bij de realisatie van een project wat een enorme
impact heeft op de wijk. Denk hierbij ook aan alle hinder die op kan treden door
de bouwwerkzaamheden.
Ik verwacht dat voordat u een beslissing neemt mij eerst in detail op de hoogte
brengt van de plannen.

Met vriendelijke groet,
Kind regards,

Ad Janssen
Eigenaar, Directeur, Meesterkok

GasteRhoon Groep
Werkersdijk 11, 3161 BL Rhoon
tel.: (010-506 16 00)
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Onder de GasteRhoon groep vallen:

Het Kasteel van Rhoon www.hetkasteelvanrhoon.nl 
(Hotel koetshuisje, wijnhuisje, Restaurant het Kasteel van Rhoon, Zalen) 
Het Wapen van Rhoon www.hetwapenvanrhoon.nl 
(Hotel***Brasserie, Salon, Eetcafe, RHN lounge terras)
Landgoed Vidaa, Restaurant bij Ad www.restaurantbijad.nl
(Landgoed, Restaurant, Zalen)  
Museumrestaurant Art&Dining 
www.art-dining.nl 
(Restaurant, Serre, Salon, Wijnbar, Auditorium) 
LKKR Rhoon. www.lekkeruitrhoon.nl 
(visspeciaalzaak, delicatesse zaak, wijnen, dagschotels) 
GasteRhoon catering op niveau 
www.gasterhoon.nl 
(van broodjes catering tot galadiner) 
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