
Rhoon, 2 februari 2022 

Geachte leden van het college van B&W en de Gemeenteraad, 

Esperanza Albrandswaard probeert door initiatieven en activiteiten eenzaamheid 

bij ouderen te voorkomen en te verminderen. 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

In de raadsvergadering van 7 februari 2022 wordt het beeldvormend raadsvoorstel 
“voorgenomen collegebesluit woningbouwprogramma locatie Palsgraaf (zaaknr. 450252), 
ingediend door wethouder Ronald Schneider, besproken. 
In het document staat dat er middel dure en duurdere huurappartementen gepland zijn maar 
dat er inmiddels ook gekeken wordt naar de mogelijkheid van sociale huurappartementen, 
koopappartementen of een combinatie hiervan.  
Het type appartementen waaraan gedacht wordt verbaasd ons zeer omdat er voor de 
doelgroep waarvoor deze appartementen bedoeld zijn in het centrum van Rhoon al veel 
gebouwd is. Het Licht, Bartokstraat, Ravelstraat, Hooghe Heerlykheid en in aanbouw Basita. 
Daarnaast in Rhoon Noord, Hoboken en Sonneheerdt (toekomstige bouw). 
Ook in Poortugaal is dat het geval. 
Voor veel ouderen zijn dit type appartementen financieel meestal niet haalbaar. 

Deze locatie Palsgraaf midden in het centrum van Rhoon is uitermate geschikt om hier nu 
juist kleinere appartementen speciaal voor deze ouderen te realiseren.  

Veel ouderen komen nauwelijks hun huis meer uit omdat door hun lichamelijke gesteldheid 
de afstand naar het centrum vaak te ver is om te lopen.  
Tweespan, Vierspan en Service Wooncentrum Ghijseland zijn voor de meesten al te ver. 
Eenzaamheid is veelal het gevolg.  
In de vele telefoongesprekken met ouderen in de aanloop naar de afgelopen Week tegen 
Eenzaamheid i.v.m. het corona toegangsbewijs hebben wij dat weer ervaren. 
Voor veel ouderen zou een woning op deze locatie een uitkomst en verademing zijn.     
Midden In het centrum en vlak bij de winkels. Zelfstandig of met een rollator nog te belopen. 
Ze komen dan weer meer onder de mensen en ook de onderlinge contacten zullen hierdoor 
verbeteren waardoor de kans op eenzaamheid sterk verminderd. 
In het land worden al in veel plaatsen goed doordachte woningbouwprojecten voor ouderen 
gerealiseerd en daar hoor je heel goede berichten over. 
Veel ouderen wonen momenteel, vaak nog alleen, in een grote eengezinswoning maar 
zouden graag willen verhuizen naar een kleiner appartement maar dan wel dicht bij het 
centrum en  beloopbaar naar de winkels. 
Door verhuizing komen deze woningen dan vrij voor jonge gezinnen die op dit moment 
moeilijk een woning kunnen vinden. 
Een erbij komend voordeel is dat bij appartementen voor alleen ouderen het aantal 
parkeerplaatsen in het centrum, waar de parkeerproblemen nu al groot zijn, zeer beperkt kan 
blijven. 
Naar de toekomst gezien zal het omdat ouderen gedwongen worden steeds langer thuis te 
blijven wonen zeker een perfecte oplossing zijn. 



Een kans voor Albrandswaard om in het kader van “Albrandswaard tegen 
Eenzaamheid” ook daadwerkelijk en structureel wat tegen eenzaamheid bij ouderen te 
doen. 

Het verzoek aan u als college van B&W en de Gemeenteraad is dan ook, om grondig te 
onderzoeken of in tegenstelling tot het plan wat er nu ligt, een woningontwikkeling speciaal 
voor ouderen op de locatie Palsgraaf mogelijk is en daarbij niet alleen te kijken naar wat voor 
de projectontwikkelaar (financieel) het beste is maar meer naar wat voor de oudere inwoners 
van Albrandswaard het beste en nodig is. 

Wij hopen en vertrouwen erop dat u zich in wil zetten voor de ouderen in Albrandswaard die 
het zeker in deze tijd niet makkelijk hebben.  
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