
Memo 
 

Aan : Gemeente Albrandswaard 

Van : Wooncompas 

Betreft  : communicatie omwonenden, 53 woningen Dorpsdijk-Vogelbuurt 

Datum : 4 april 2022 

 

 

1. Inleiding 

Met betrekking tot plan Dorpsdijk-Vogelbuurt in Rhoon is rond de zomer van 2021 overeenstemming bereikt 

met de gemeente Albrandswaard over het programma en bijbehorend ruimtelijk model. Bij dit plan worden 33 

verouderde grondgebonden gezinswoningen gesloopt en worden 53 gelijkvloerse appartementen voor 

ouderen terug gebouwd. Naast  

  

In het najaar van 2021 is de directe omgeving geïnformeerd over de plannen, met als doel feedback op te halen 

teneinde (mits proportioneel en mogelijk) in de plannen te verwerken. In dit memo wordt het proces, de 

inhoud en de uitkomst met betrekking tot de communicatietraject uiteengezet. 

 

2. Aanpak communicatie omwonenden 

Gebruikelijk organiseert Wooncompas een inloopbijeenkomst voor omwonenden waarbij plannen via 

beeldmateriaal worden toegelicht, en bestaat de mogelijk tot het stellen van vragen en geven van feedback. 

Oorspronkelijk was dit voor plan Dorpsdijk-Vogelbuurt ook het voornemen waarbij naast beeldmateriaal ook 

een maquette zou worden ingezet om het plan te verbeelden. De gemeente is betrokken geweest bij de 

voorbereidingen. 

 

Vanwege de in oktober/ november 2021 door de overheid ingevoerde Corona beperkingen zijn de plannen 

gewijzigd. De Corona maatregelen werden gaandeweg strenger, groepen mochten niet ontvangen worden, en 

omdat Wooncompas geen risico wilde nemen m.b.t. Corona besmettingen is besloten omwonenden te 

informeren via een informatiebrief inclusief beeldmateriaal. In de brief is de mogelijkheid geboden om 

individueel een afspraak te maken om het plan te bespreken, vragen te stellen en/of feedback te geven. 

Uiteraard met de geldende Corona maatregelen zoals 1,5 m1 afstand en mondkapje.  

De informatiebrief is als bijlage toegevoegd. 

 

Aanvullend kan gemeld worden dat voortgang en planinhoud per kwartaal wordt besproken en afgestemd met 

onze bewonerscommissie Rhoon. 

 

3. Reacties omwonenden 

Met betrekking tot het ruimtelijk plan zijn geen reacties en/of aanmeldingen van direct omwonenden binnen 

gekomen. 

 

Eén omwonende, woonachtig aan het Kievietsplantsoen en huurder van Wooncompas, heeft telefonisch 

contact gezocht met de vraag op welke wijze de woningen worden verhuurd en hoe men in aanmerking kan 

komen voor een woning. Hierop is uitleg gegeven. 

 

 

Bijlage: informatiebrief omwonenden plan Dorpsdijk-Vogelbuurt Rhoon dd. 19-11-2021 

 

 

  



Bijlage – informatiebrief omwonenden

 
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 


