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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

  

 
Samenvatting 
 
Geachte dames en heren, 
 
In het traject tot het reguleren van het parkeren in de Anth. van Hobokenstraat is op 
verschillende momenten en manieren met de bewoners gecommuniceerd. In een 
nieuwsbrief, die naar alle bewoners in Rhoon-noord zijn verstuurd, is een eerste 
aankondiging  gedaan naar aanleiding van meldingen tijdens de wijkavond verkeer en 
veiligheid. Dit traject is aangegaan naar aanleiding van een wijkavond gehouden in 
"het Oog" aan de Dorpsdijk te Rhoon. Er werd o.a.  gesproken over de (parkeer) 
problematiek in de A. van Hobokenstraat. Er waren parkeerproblemen en problemen 
met het feit dat de hulpveleningsdiensten er niet (goed) doorheen zouden kunnen 
rijden. Deze inbreng kwam van de bewoners zelf. 
Er waren twee opties,  
1. bestaande situatie handhaven met alle gevolgen van dien, of 
2. gaan voor de veiligheid en dus een parkeerplan maken waarin alles zo gesitueerd 
wordt dat de hulpverleningsdiensten er goed bij kunnen.  
 Op die avond werd besloten te gaan voor de veiligheid en dus zou de gemeente een 
parkeerplan maken zodat de hulpverlening er overal goed bij kon komen. 
 
Huidige situatie 
 
De Anthony van Hobokenstraat is erfachtig ingericht, dat betekent dat de openbare 
ruimte op één niveau is aangelegd. Op het parkeerterrein dat halverwege de straat is 
gelegen, zijn parkeervakken aanwezig. Elders in de straat ontbreken parkeervakken. 
De Anth. v. Hobokenstraat is aangewezen als 30 km zone. In een erf is de aanleg van 
parkeervakken wettelijk verplicht. Bij een 30 km zone is het toegestaan om op de 
rijbaan te parkeren zolang de doorgang van het verkeer niet wordt belemmerd (ter 
beoordeling van de politie).  
Door de toename van het autobezit in de loop van de jaren is het aantal geparkeerde 
voertuigen in de straat toegenomen. Hierdoor is een situatie ontstaan waarbij de 
doorgang van met name brandweer en hulpdiensten in het geding is gekomen. Tijdens 
de wijkavond in Rhoon-noord is door bewoners aandacht gevraagd voor deze situatie.  
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Proces 
 
Eind september 2011 is het plan om parkeervakken aan te geven in de straat en het 
parkeren te reguleren (parkeerverbodzone) schriftelijk voorgelegd aan alle bewoners 
van de van Hobokenstraat. 
Naar aanleiding van een petitie van een aantal bewoners is er op 4 oktober 2011 
overleg over het plan geweest met een afvaardiging van de bewoners , de 
burgemeester en de wethouder Van Ginkel.  Na dit overleg zijn de bewoners  
uitgenodigd om in een overleg met de gemeente, brandweer en politie naar de 
mogelijke oplossingen te zoeken. Op dit verzoek is door een kleine groep bewoners 
gereageerd. Dit overleg heeft plaatsgevonden op maandag 31 oktober 2011 in “het 
Oog”. De uitslag en een verslag  van dit overleg is in een brief van 10 november 2011 
aan de bewoners verstuurd. Op 21 december 2011 zijn  de bewoners schriftelijk 
geïnformeerd dat de brandweer meer tijd nodig had voor het keuren van de plannen. 
 
 
Afspraken 
 
Na goedkeuring van de plannen door de brandweer is, zoals afgesproken, eerst 
overleg geweest met de bewoners die deelgenomen hebben aan de planvorming. De 
voorkeur heeft het plan waarbij één boom moet wijken zodat er voldoende ruimte 
ontstaat voor de hulpdiensten in de bocht bij Hobokenstraat 59. Naar aanleiding van dit 
overleg is er op maandag 6 februari 2012 samen met de heer H. Huijgen nog één maal 
gemeten of er door het verschuiven van betonnen bielzen genoeg ruimte ontstaat voor 
meer parkeerplaatsen. Door het inkorten van twee boombakken, voor huisnummer 57, 
en het verschuiven van de 4 parkeerplaatsen ter hoogte van de nummers 49/55 in 
zuidelijke richting, ontstaat er ruimte voor twee extra parkeerplaatsen voor huisnummer 
56 en 58. Deze aanpassing is door de brandweer goedgekeurd. Wij starten nu met de 
voorbereiding voor de werkzaamheden. De bewoners krijgen schriftelijk bericht van het 
uit te voeren plan en de planning van deze werkzaamheden.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


