Wij aan het natuurgebied wonen en het graag zo willen houden. Anders waren we wel in Rotterdam centrum gaan
wonen. We willen Geen geluid-, licht- en luchtvervuiling!
We genoeg sportvelden bezitten in de gemeente Albrandswaard. Er betere plekken te bedenken zijn (bij de Vinex
locaties) dan de randen van de oude kernen.
omdat ik kies voor de natuur!
De mooie polders bij Rhoon moeten behouden blijven. Manege, oké. Maar zeker geen huizen!!!
Deze prachtige polders moeten behouden worden voor iedereen. Voetbalvelden kunnen in Portland worden gebouwd,
daar is nog ruimte genoeg.
Voetbalvelden bij de andere in poortugaal plaatsen!!!!
Er genoeg andere plaatsen mogelijk zijn !
Laat aub deze mooie groene strook behouden blijven voor de vogels en andere diersoorten die we nog maar zo weinig
zien omdat alles wordt volgebouwd!!
Ik teken omdat het karakteristieke mooie polderlandschap bewaard moet blijven De natuur en waarin wij leven moet
behouden blijven voor het welzijn van mens en dier
Ik teken omdat de wildgroei aan bebouwing en het herbesteden van stukken grond hier een grens bereikt. Dit
polderlandschap is bepalend voor het Nederlandse plaatje. Dit moeten we behouden! Bovendien moeten de burgers van
zich laten horen wanneer overheid en gemeente hun eigen plan en wil doordrukken.
Ik teken omdat er overal huizen gebouwd worden en er niks van de natuur over blijft..
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Omdat ik vind dat de polders moeten blijven
De rand van Rhoon het authentieke karakter verliest.
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floreren wanneer wordt gekozen voor een andere (totaal)oplossing, en daarbij deze natuur behouden kan blijven. Een
Win-Win-Win.
Ik het helemaal eens ben met bovenstaand verhaal!
Ik teken omdat Rhoon groen moet blijven!
De voetbalvelden verplaatsen naar Poortugaal kunnen naar het aldaar gevestigde sportpark... Goedkoper en logischer!
omdat het landelijk karakter verloren gaat. De polder waar de parachutisten landen is een goede oplossing.
Ik teken omdat ik sl 51 jaar in Albrandswaard woon. Omdat het dorpse karakter steeds meer verdwijnt en er op deze
manier geen polder meer overblijft. Dat is juist onze charme en de toegevoegde waarde waardoor we hier zo fijn wonen.
Ik teken voor mijn schoonzus en zwager omdat zij graag het unieke uitzicht en rust willen behouden! En er zijn ook
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Er zijn nog zo weinig plekken zoals deze in de
Randstad.
Ik het er helemaal mee eens ben!
Ik teken omdat ik vóór behoud van groen ben. Weilanden en groene wandelgebieden moeten blijven zoals ze nu zijn. Er
zijn al veel te veel weidse open velden verloren gegaan de afgelopen jaren.
Het groen is en groen moet blijven.
Mijn woongenot nu al drastisch verminderd is! Zoveel nieuwe huizen zijn er in mijn achtertuin gebouwd, dat ik elke
avond geluidsoverlast heb. Ik woon er 19 jaar met veel plezier en denk er nu over te verhuizen. Mensen wonen in Rhoon
voor het groen, dat nu totaal aan het verdwijnen is.
De mensen, er om heen, daar zitten voor hun vrijheid, anders hadden ze net zo goed in een woonwijk voor weinig
kunnen crashen.
Deze mooie Rhoonse polder moet zo blijven! Helaas besluit genomen dat de voetbal plaats gaat maken voor sociale
woningen. Maar zonder eerst een goede locatie is te kiezen is oerdom.. nu kunnen ze geen kant meer op dus.. helaas zal
polder plaats moeten maken.. eerst denken dan doen.. nee hier doen ze maar wat.. zonde hoor
Afblijven van deze mooie polders

Ze hebben al 4 voetbalverenigingen in de Albrandswaard!? Wat kost dat wel niet om dat in stand te houden voor de
gemeente aan belasting geld!!! Pas een nieuw kunstgras veld betaald met gemeente geld! Waarom niet alles bij de
nieuwe vereniging aan de andere kant van het dorp hier zijn velden en ruimte genoeg? Besparen & Bereikbaarheid en
logische keuze.................?
Er moeten zuinig zijn op onze natuur en het natuurschoon.
Ik teken omdat dit het laatste stukje polder is in onze omgeving. Het is een voorrecht om van de flora en fauna in dit
gebied te kunnen genieten. We moeten dit met zorg koesteren en met elkaar er voor zorgen dat het behouden wordt
voor de geneaties die nog volgen.
Nu is het net rond met het Buijtenland waar heel Zuid Holland van moet gaan genieten. Gaan ze er een Sportpark
tegenaan bouwen? Dit kon een mooie overgang worden van het dorp naar het buitengebied....Nee een Sportcomplex
met lawaai, verlichting en massa's voetballers en overlast...wie bedenkt zo iets?
Onzin & geldverspilling om de voetbal om te klappen! En nog meer woningen?? Waar kunnen we parkeren in het
centrum voor de boodschappen? Er zijn nu al parkeerproblemen. Waar kunnen de kinderen naar school, alle scholen
zitten vol! Houd Rhoon zoals het is, met z’n prachtige polders!! We zitten aan de rand van Rotterdam, sociale
huurwoningen zat daar! Behoud het karakter van Rhoon met haar mooie natuur!!
Omdat ze af moeten blijven van de hele bestemming Buijtenland van Rhoon ook de bestaande sportvelden laten staan
en GEEN woningbouw aldaar. Geen steen in de polders en op de Omloop, wat we wel willen is natuur en echt groen het
zou anders de start zijn om de polder in de toekomst vol te bouwen ,het deel wat in beheer is van de gemeente
Albrandswaard dus STOP
Deze mooie parken moeten blijven bestaan!
Om alle redenen die zijn aangevoerd. Maar m.n. voor het behoud van het landschap. De rust die het uitstraalt, de dieren
en vergezichten, voor velen een bewuste keuze om ergens te gaan wonen.
Ik teken omdat het mooie Rhoonse polders behouden moeten blijven.
Ik wil dat de polders behouden blijven!! Er is voldoende ruimte bij het sportcomplex in Poortugaal. 2 sportcomplexen in
1 gemeente is van de zotte.
Tussen Rhoon en poortugaal is genoeg ruimte om alles daar te centreren, en is voor iedereen goed bereikbaar!
Ik teken omdat ik dit een uniek stukje natuur vindt in een steeds meer versteende provincie.
Dit prachtige polderlandschap moet bewaard blijven
Dit prachtige polderlandschap moet bewaard blijven
Graag zou ik zien dat een landschapsarchitect wordt ingeschakeld die zijn of haar visie geeft over een
beleidsplan voor de komende jaren. Met de nadruk op het sparen van de polder.
Het dorp moet een dorp blijven. Wat zo mooi is hoeft niet door bouw, voetbalveld of door de mens verrot
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omgeving. Anders hadden we wel in de stad blijven wonen als we die drukte en sportvelden wil horen en zien.
Laat de prachtige akkers en omgeving met rust!! Zet alle sportvelden bij elkaar bv albrandswaardseweg
poortugaal. PLEK ZAT!!!!!!°
De polders moeten groen blijven en er is een goed alternatief bij de sportvelden van Poortugaal.
Ik teken omdat we zuinig moeten zijn op de spaarzame natuur. Aan de ene kant ontwikkelen we natuur in het
IJsselmeer en dan is het niet logisch om aan de andere kant van ons land natuur op te offeren. Geboren in
Ridderkerk woon ik nu in de provincie Gelderland, in Lunteren aan de rand van de Veluwe. De natuur kan ik in
mijn huidige woonplaats voluit waarderen.
Ik Familie in Rhoon heb
Ik teken omdat ik de polders wil behouden
Eerst de voetbal de polder in en dan later of gelijk daaromheen nog meer huizen bouwen zeker? Heren en
dames in de coalitie &amp; raad laat deze polder aub zoals ze is! Als u nu toegeeft gaat deze polder helemaal
vol dat weet u ookl! Eeuwig zonde en onomkeerbaar!
Ik teken deze petitie omdat het wij een huis juist aan de rand van deze prachtige maar bijna zeldzame polder
hebben gekocht. Deze plannen slaan in als een bom, bij iedereen hier. Onlogisch, duur en geluidsoverlast zijn
de belangrijkste angsten, hopelijk realiseren ze deze plannen meer in de ruimte richting Hoogvliet áls er dan
huizen moeten komen ipv de huidige voetbal locatie.
Ik vind het belangrijk dat onze natuur niet beschadigt word. Wij mensen moeten met rust laten en niet overal
huizen bouwen
de polders GROEN moeten BLIJVEN!!!

Ik woon in de buurt
Deze petitie teken ik omdat het regelrecht belachelijk is dat de huizen aan de Rijsdijk hun toebehorende uitzicht
zou worden weggenomen door de slechte plannen van de gemeente. Blijkbaar heeft de gemeente het niet voor
met de bewoners en is het enige waar het hun om draait winst maken en daar gaat de wooncomfort en naam
van de plaats aan onderdoor!
Bij de koop van mijn woning had "deze gemeenteraadt" wonen IN HET GROEN als verkoop argument, nu de
Essensael nagenoeg klaar is willen ze dit belachelijke plan maar door onze strot duwen. ONACCEPTABEL
groen is groen. Voeg voetbal Rhoon maar bij Poortugaal samen, aan de Albrandwaardseweg.
Al het groen verdwijnt. Een schattig dorp waar ik graag even naartoe rij voor de rust en het landelijke karakter
en dan ook alweer volbouwen. Alles achter de rug vd bewoners, zo is dat onlangs ook in onze buurt gebeurt.
Hebben wij bewoners dan niks meer te zeggen, gaat geld boven normen en waarde? Landelijk wonen en hier
meer voor willen betalen en dan vervolgens het volstampen met huizen of voetbalvelden? Ik weet ook niet wat
ik erger zou vinden, het is allebei niet waar je voor koos toen je daar ging wonen.
Ook ik graag de laatst over gebleven polders wil behouden voor mezelf en voor de kinderen in de toekomst.
Verwoesting van eeuwenoud cultuurlandschap is teken van slecht bestuur. In de polder Albrandswaard is volop
plaats en verenigingen moeten niet langer scheiding houden tussen Rhoon en Poortugaal. Samenwerking is
van deze tijd. BEHOUD DE POLDERS.
Ik teken omdat ik hier ben komen wonen voor de rust en het uitzicht. Anders had ik net zo goed in de stad
kunnen blijven wonen. Het moet zo blijven !!!!!!
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visie: Albrandswaardse dijken Visie op beheer" hebben vastgesteld. Daarin wordt onderkend dat het polder- en dijkenlandschap waardevol en
kwetsbaar is, en bedreigd wordt door allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. Aan de gemeenteraad is o.a.
meegedeeld: "In de Albrandswaardse Dijken Visie op beheer staat onder andere hoe de dijken ingericht
moeten worden; passend bij hun maatschappelijke betekenis en waarde. Verder is het plan zo opgesteld dat
het bijdraagt aan het versterken van het karakter van Albrandswaard en recht doet aan de landschappelijke
waarden van de dijken en polders. De dijkenvisie draagt daarmee bij aan het bewaren en bewaken van deze
belangrijke historie van Albrandswaard". bron: website gemeenteraad van Albrandswaard:
https://raad.albrandswaard.nl/documenten/Memo-Raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-2018-1255751inzake-Albrandswaardse-Dijken-Visie-op-beheer.pdf
Ik teken omdat de polder moet blijven om wat deze nu is. Boerenlandschap is ook mooie natuur en
onderhouden door boerenbedrijven en niet persé door de alleen de belastingbetaler. Een mooi stukje groen om
doorheen te fietsen. Waarom moet alles volgebouwd worden?

