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Van: +AW Griffie Albrandswaard
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 10:24
Aan: +AW Griffie Albrandswaard
Onderwerp: Herontwikkeling plan Palsgraaf

Van: X <X> 
Datum: 2 februari 2022 om 14:11:20 CET 
Aan: Hans Cats <h.cats@albrandswaard.nl> 
Onderwerp: Herontwikkeling plan Palsgraaf 

Geachte heer Cats, 

Op 30 december 2021 hebben wij u een e-mail gestuurd waarin wij mede namens 
meerdere bewoners en betrokkenen onze verontrusting uitspreken over het 
herontwikkelingsplan Palsgraaf waarover in de Schakel van 23 december is 
gepubliceerd. 

Onze ongerustheid zoals in de e-mail omschreven betreft voornamelijk de: 

 kolossale bouwvorm en hoogte
 privacy van de omwonenden
 schade risico’s bij bestaande woningen
 toenemende parkeerdruk, in een wijk waar deze al hoog ligt
 verkeersveiligheid: uitritten inpandige parkeergarages en parkeerplaatsen op

trottoir

Inmiddels hebben wij vernomen dat deze zorgen breed gedragen worden in de wijk 
en zijn wij gestart met een handtekeningenactie om dit bij u kenbaar te maken.  

In de komende raadsvergadering van 7 februari 2022 wordt het Beeldvormend 
raadsvoorstel, onderwerp “voorgenomen collegebesluit woningbouwprogramma 
locatie Palsgraaf”(zaaknummer 450252) besproken. Hierin vraagt het college de 
raad een beslissing te nemen over het type woningen voor dit bouwplan en geeft 
twee scenario’s: particuliere huurappartementen en sociale huurappartementen óf 
koop- en huurappartementen in het midden/hoog segment. 

Bij beide scenario’s wordt er gesproken over het aantal woningen. Door te spreken 
over aantallen wordt indirect het formaat en de hoogte van het 
appartementencomplex al vastgesteld. Een mogelijke beslissing zal onomstotelijk 
grote gevolgen hebben voor onze zorgpunten en bezwaren. 

Wij verzoeken u hierbij in het kader van de burgerparticipatie om over dit 
ontwikkelingsplan geen verdere beslissingen te nemen, bij het overwegen van de 
keuze tussen scenario 1 of 2 te spreken over percentages in plaats van harde 
aantallen maar bovenal: allereerst in gesprek te gaan met de wijkbewoners en direct 
betrokkenen. 
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Met vriendelijke groet, 
namens omwonenden, 

X 
X
X 
X

Op do 30 dec. 2021 om 11:39 schreef X <X>: 

Geachte heer Cats, 

In de Schakel van 23 december lazen wij het artikel dat de Gemeente nog voor de 
verkiezingen in maart met een nieuw voorstel wil komen voor de herontwikkeling 
van het terrein Palsgraaf aan de Dorpsdijk in Rhoon. 
Begrijpelijk, gezien de huidige woningbouw problematiek, maar als omwonende 
hopen en verwachten wij ook dat deze snelle beslissing niet zal leiden tot nadelige 
gevolgen voor ons als omwonenden en direct betrokkenen. 

Gebaseerd op het plan van 76 huurappartementen wat begin 2020 is 
gepresenteerd hebben wij de volgende bedenkingen en opmerkingen, waarvan we 
hopen dat deze meegenomen kunnen worden bij de besluitvorming: 

Hoogte gebouw 

Het destijds gepresenteerde plan heeft een bouwvorm, stijl en grootte die niet 
aansluit bij de bestaande woningbouw aan de Werkersdijk, de Maasstraat, 
de Pieter de Raedtstraat, de Jacob van Rijsoordstraat en de overige zijstraten van 
de Waalstraat. Dit plan betreft een fors gebouw die ver boven de 
bestaande woningen uitreikt. 

Een akkoord voor deze bouwvorm strookt tevens niet met de huidige regelgeving, 
verwijzend naar alle door de gemeente afgewezen verzoeken van buurtbewoners 
tot plaatsing van dakkapellen met/zonder nokverhoging. Hierbij werden de 
verzoeken afgewezen op het feit dat een dergelijke aanpassing niet bij het beeld 
van het huis en de wijk zou passen. 

Buiten het feit dat een hogere bouw niet aansluit op de bestaande woningen 
is ook de privacy van bewoners in de nabijgelegen tuinen in het geding. 
Ons dringende verzoek is dan ook om de maximale hoogte van het complex, in 
ieder geval aan de zijde van de woningen in deze straten te beperken tot de hoogte 
van de huidige woningen (2 hoog met kap). 

Risico bouwwerkzaamheden 

De meeste bestaande woningen in de voornoemde straten zijn niet onderheid. 
Werkzaamheden aan de Dorpsdijk en het vrachtverkeer wat toeneemt door diverse 
bouwwerkzaamheden hebben eerder voor (latere gevolg)schade aan woningen 
gezorgd. 

Wij maken ons dan ook ernstige zorgen dat de bouwwerkzaamheden zoals 
heien/boren én het rijden van zwaar vrachtverkeer nabij de woningen, grote 
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nadelige gevolgen kan opleveren aan onze woningen.  
Wanneer blijkt dat er toch een ondergrondse parkeergarage nodig zal zijn, zijn 
onze zorgen nog groter in verband met het grondwaterniveau. 

Wij hopen dat de gemeente deze zorgen kan wegnemen én ervoor zorg zal dragen 
dat de bouw geen enkele schade aan onze woningen op zal leveren en dat, in 
geval van schade of gevolgschade die pas later naar boven komt, deze schade 
door de gemeente/aannemer 100% vergoed zal worden. 

Parkeerproblematiek 

In het centrum van Rhoon, maar zeker in onze wijk is er sprake van 
parkeerproblematiek. Gezien deze jaren ‘50 wijk niet gebouwd is op één of 
meerdere auto’s per huishouden, zijn er nu al te weinig parkeerplaatsen. Een 
aantal bewoners hebben om die reden in hun voortuin zelf een parkeerplaats 
gecreëerd. 

In het eerder gepresenteerde plan was het aantal inpandige parkeerplaatsen niet 
overeenkomstig met de parkeernorm zoals gesteld door de overheid. 
Wanneer er 76 woningen bij komen zal de parkeerdruk nog veel groter worden. In 
het parkeeronderzoek van Goudappel Coffeng van 12 juni 2019 waren een aantal 
getallen opgenomen die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Zij stellen dat op 
verschillende momenten een overschot aan parkeerplaatsen is, iets wat wij als 
bewoners niet zo ervaren. In het plan voor de nieuwbouw wordt geen rekening 
gehouden met één of meer auto’s per appartement (wat meer op de werkelijkheid 
berust) en auto’s van bezoekers van de bewoners. Wij vrezen dat hierdoor een 
té positief beeld geschetst wordt voor de vermoedelijke parkeersituatie na de 
realisatie van de nieuwbouw. 

Verzoek is om de parkeerproblematiek in het centrum van Rhoon en in het 
bijzonder in onze wijk als een belangrijk punt in de afweging mee te 
nemen. Wellicht is het ook verstandig om dit bij de herontwikkeling nog eens 
gedegen te onderzoeken, waarbij ook de ervaringen van de bewoners van de nabij 
gelegen wijken worden meegenomen. 

Toegang inpandige parkeergarage 

In het eerder gepresenteerde plan is de in- en uitgang van de inpandige 
parkeergarage geprojecteerd in de Maasstraat.  
Voor ons als omwonenden is dit een zeer onwenselijke verkeerssituatie, met name 
denkend aan de kinderen en ouderen. Deze uitrit doorkruist het enige goed 
begaanbare trottoir, richting het centrum. Daarnaast veroorzaakt het kruispunt 
Maasstraat/Werkersdijk/Julianastraat nu al vaak gevaarlijke situaties voor onze 
kinderen die vanuit de wijk naar de Julianaschool gaan. Toegang tot de 
parkeergarage in de Maasstraat zal dit verder verergeren, aangezien er hierdoor 
meer verkeer de wijk in en uit moet. 

Ons dringende verzoek is dan ook om, in verband met 
bovengenoemde veiligheidsredenen, de toegang van de parkeergarage te 
verplaatsen naar de Dorpsdijk en zo de verkeersveiligheid te 
waarborgen, waardoor er op een veilige wijze naar het dorp gelopen kan worden. 
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We zijn blij met een gemeente waarin vele politieke partijen burgerparticipatie hoog 
in het vaandel hebben staan. We hopen dan ook dat de omwonenden 
betrokken worden bij de besluitvorming rondom de herontwikkeling van het terrein 
Palsgraaf én dat onze zorgen gehoord en meegenomen worden, 
waardoor de leefbaarheid in deze woonwijk niet in het geding komt. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens meerdere direct omwonenden, 

X
X 
X
X


