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De gemeenteraad van Albrandswaard 
 
Uw brief van:  Ons kenmerk: 1130541 
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Bijlage(n):  Doorkiesnummer: 010 50 61787 
  E-mailadres: p.vandennieuwenhuizen@albrandswaard..nl 
  Datum: 13 september 2016 
    
Betreft: toezegging omwonenden de Meijlle 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Wij informeren u graag tussentijds over gesprekken die wij voeren met omwonenden van de 
zoeklocatie de Meijlle  
 
KERNBOODSCHAP EN TOELICHTING 
Op 30 juni 2016 hebben wij gesproken met een delegatie van omwonenden van de locatie de Meijlle. 
Het verslag hiervan treft u hierbij ter informatie aan. De omwonenden hebben tijdens dit gesprek 
inzicht verschaft in de gesprekken die zij eerder met bestuurders hebben gevoerd. Dit overzicht 
bestrijkt de afgelopen periode van 4 jaar. In het gesprek hebben we afgesproken ons gezamenlijk in te 
spannen eventuele toezeggingen die in de periode van 10 jaar naar boven te halen. Dit wordt zowel 
door de bewoners als door ons opgepakt. We hebben van onze kant in het gemeentelijke archief naar 
documenten gezocht en beschikbaar gesteld aan de omwonenden. We gaan hierover opnieuw het 
gesprek met hen aan.   
 
CONSEQUENTIES EN VERVOLG 
We nemen de bevindingen van de omwonenden op in de studie naar de locatie de Meijlle, waarvan 
we de resultaten aan u voor leggen.. We dragen zorg voor de weging van de belangen in het licht van 
de behoefte aan sociale woningen en mogelijkheden op andere te onderzoeken locaties.  
 
BIJLAGEN 
1130542 Het verslag van gesprek met omwonenden de Meijlle van 30 juni jl. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 



Kort verslag van het overleg met omwonenden De Meijlle 

d.d. 30 juni 2016 om 13.30 uur 

in het gemeentehuis van Albrandswaard 

Aanwezig: Dhr. Nick Ahsman   omwonende 

  Dhr. Ewout Pals   omwonende 

  Dhr. Jelle van der Maat   omwonende 

  Dhr. Cees Boer    omwonende 

  Dhr. Marco Goedknegt   wethouder Gem. Albrandswaard 

  Dhr. Paul Rijken   regisseur/adviseur Gem. Albrandswaard 

Verslag  Mw. Marianne de Jong   secretaresse weth. Marco Goedknegt 

De omwonenden doen allereerst een korte samenvatting van de afgelopen 10 jaar. Toen de school 
De Meijlle sloot,  hebben de omwonenden contact opgenomen met de gemeente over 
locatieontwikkeling. De omwonenden willen er graag woningen gerealiseerd zien die passen in de 
omgeving. Er zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd met toenmalige wethouders en de ideeën werden 
steeds concreter. Een ontwikkelaar is nog niet aangetrokken maar door de jaren heen is bij de 
omwonenden, naar hun mening het vertrouwen gewekt dat vroeg of wat later deze ideeën tot 
uitvoering kunnen/zullen worden gebracht.  

Al die tijd bleven verdere ontwikkelingen hangen op het feit dat de huidige huurders er nog niet uit 
zijn. Het is nog steeds niet mogelijk gebleken een passend alternatief te vinden voor dit 
Kinderdagverblijf.  

Vraag van de omwonenden is hoe er nu doorgepakt kan worden. Ook zijn de omwonenden erg 
verontrust nu De Meijlle wordt aangemerkt als zoeklocatie voor sociale huurwoningen.  

Wethouder Marco Goedknegt legt uit dat elke Nederlandse gemeente door het Rijk een taakstelling 

is opgelegd waardoor ook de gemeente Albrandswaard statushouders moet opnemen.  De Provincie 

ziet daar op toe. De gemeente kent te weinig doorstromingen binnen de sociale huurwoningen. Niet 

alleen ten behoeve van de taakstelling maar ook voor de eigen inwoners die een huurwoning zoeken. 

Het is daarom dat de gemeenteraad het besluit heeft genomen om  de komende 5 jaar 200 tot 250 

sociale huurwoningen te willen bouwen. Samen met de woningbouwcoöperaties zijn de 

mogelijkheden verkend waarbij 9 potentiële locaties naar voren zijn gekomen. De raad heeft deze 

locaties op 20 juni aangewezen  als zoeklocaties, wat betekent dat de mogelijkheden onderzocht 

moeten worden voor sociale woningbouw dan wel verbouw om tijdelijke woonvoorzieningen te 

creëren. De Meijlle is voor de woningbouwcorporatie een interessante  locatie omdat hun ervaring 

met schoolgebouwen is, dat in het bestaande gebouw vrij eenvoudig een aantal huurappartementen 

gerealiseerd kunnen worden.  Woonvisie ziet daar verschillende mogelijkheden toe en onderzoekt 

varianten voor zowel kleinere tijdelijke appartementen (circa 20) als voor circa 10 wat grotere 

appartementen die wat langer geëxploiteerd kunnen worden. De derde optie die door Woonvisie 

onderzocht wordt is sloop/nieuwbouw. 



De wethouder snapt de zorgen en gevoelens van de omwonenden maar vraagt ook begrip dat hij 

invulling geeft aan de taakstelling vanuit het Rijk en de opdracht van de Raad.  

De omwonenden geven aan dat er een dossier ligt voor de locatie de Meijlle, waarin naar hun 

mening verwachtingen zijn gewekt. De omwonenden hebben een aantal keren aangegeven, dat zij 

de locatie willen aankopen. Dat staat evenwel nergens op papier en er is ook nooit een bedrag 

genoemd. Als redenen dat de locatie niet door de gemeente te koop is aangeboden aan de 

omwonenden en/of dat de omwonenden nooit daadwerkelijk een bod hebben gedaan geven zij aan, 

dat de aanwezigheid van huurders daarvoor een belemmering vormde en dat de gemeente ook de 

indruk wekte de opties open te willen houden. In het verleden hebben verschillende bestuurders zich 

echter wel uitgesproken wat er met De Meijlle zou kunnen gaan gebeuren.   

De omwonenden zijn geen voorstander van het realiseren van sociale huurappartementen in De 

Meijlle. Echter zij begrijpen het probleem van de wethouder/gemeente en vinden ook dat zij, als 

inwoners van Rhoon, mee moeten denken hoe ze kunnen bijdragen aan de oplossing van dit 

probleem. Zij willen bijdragen aan een proces waarin met breed draagvlak plannen ontwikkeld 

kunnen worden. Zij vragen aandacht voor de verhouding koopwoning /huurwoning in het wijkje. In 

het wijkje staan nu twintig sociale woningen en het overige is vrijstaande koopwoningen, zo’n 65. Als 

er twintig huurwoningen bijkomen, dan wordt de verhouding huur/koop 40/65 en dat is te veel naar 

hun mening gelet op de sociaal/culturele impact. 

De omwonenden zien kansen in het vinden van een vervangende locatie voor de Kinderopvang.  

Eventueel willen zij het stukje grond zelf kopen en een ontwikkelaar daarvoor zoeken. Zij stellen zich 

voor daar levensloopbestendige koop- dan wel huurwoningen in een hoger segment  te realiseren. 

Hierdoor kan een doorstroming uit de sociale huurwoningen ontstaan omdat 55+ hun huidige 

huurwoning gaat verlaten voor een kleinere gemakkelijkere woning. Naar hun mening is er ook een 

groot tekort aan levensloopbestendige woningen voor de oudere inwoners.  

De wethouder zal dit idee  delen met het college en de projectmanager. Er zal onderzocht moeten 

worden in hoeverre dit idee kan bijdragen aan de opdracht van de raad, dat er sociale huurwoningen 

moeten worden toegevoegd. De omwonenden geven aan dat ze aan kunnen tonen dat op deze 

manier het uiteindelijke doel “ doorstroming uit sociale huurwoningen” gehaald gaat worden.  

De volgende afspraken worden gemaakt: 

1. De wethouder zou graag voor iedere zoeklocatie een klankbordgroep bestaande uit een 

vertegenwoordiging uit de desbetreffende wijk samenstellen om gedurende het onderzoek 

op gezette tijden mee te overleggen/praten/te informeren. De wethouder stelt voor dat de 

huidige aanwezigen deel gaan uitmaken van klankbordgroep De Meijlle.  

2. De omwonenden zullen op korte termijn, aanvullend op de reeds toegestuurde 

correspondentie met de heer Van Schagen uit de afgelopen jaren,  een document opstellen 

met daarin verzameld  de afspraken, toezeggingen en historie van het project De Meijlle 

zoals zij deze zien.  Dit zal worden toegestuurd aan Paul Rijken. 

3. De wethouder verzekert de omwonenden dat er tijdens het zomerreces voor de zoeklocaties 

niets in procedure wordt gezet. Eind augustus gaat het proces weer verder, waarbij uiteraard 

in de tussentijd wel wat onderzoeken worden uitgezet.  



4. De wethouder onderstreept nog eens dat hij geen enkele toezegging of garantie aan de 

omwonenden kan doen.  

5. Het verslag zal komende week ter goedkeuring per email aan de omwonenden worden 

toegestuurd.  

Het overleg wordt na de zomervakantie vervolgd. 
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