Aan het College van Burgemeesters en Wethouders
Gemeente Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Betreft : Vergadering 14/1/19 Commissie Beraad en Advies

Geachte college,
Zoals u wellicht heeft gehoord heeft een bewoner van de Albrandswaard een online petitie
gestart tegen het omklappen van de sportclub de omloop.
Graag wil ik de uitkomst van de >200 stemmen tegen omklappen en de diverse reactie
indienen als een officieel stuk. Ik hoop dat u alle na het lezen van een aantal reacties ook tot
het inzicht komt dat omklappen deze mooie polder in echt “geen” optie is.
Als gemeente hebben wij al meerdere voetbalverenigingen en waarom zouden wij aan de
beide kanten van ons mooie dorp de polder vol willen zetten met een sportpark? Het is een
logische keuze om qua voetbal alles op 1 locatie in onze mooie gemeente te laten
plaatsvinden. De 3/4 verenigingen zitten op nog geen 2 kilometer / 3 auto-minuten / 8 fietsminuten afstand van elkaar maar alle burgers moeten mee betalen om deze te kunnen
onderhouden. Ik ben voorstander van voetbal maar laat het zoals het is of denk aan de polder
en de portomonee van onze gemeente.
Daarnaast wil ik graag informatie ontvangen welk onderzoeksbureau en specialist het eerste
onderzoek heeft uitgevoerd. Nu zie ik een rapport online staan dat de Rand van Rhoon de
enige optie lijkt? Het is mij onduidelijk of dit door iemand met kennis van zaken is opgesteld
en of dit door een onafhankelijk persoon of bedrijf is gedaan. Graag hier meer duidelijkheid
en openheid in richting de bewoners van de Albrandswaard.

Met vriendelijke groet,

Patrick Lindner

Bijlage 1 : reacties diverse bewoners Albrandswaard

Bijlage 1: Reactie Bewoners Albrandswaard
Voor alle reacties zie: Link
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Wij aan het natuurgebied wonen en het graag zo willen houden. Anders waren we wel in Rotterdam centrum gaan won
Geen geluid-, licht- en luchtvervuiling!
We genoeg sportvelden bezitten in de gemeente Albrandswaard. Er betere plekken te bedenken zijn (bij de Vinex locat
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
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
alles wordt volgebouwd!!
Ik teken omdat het karakteristieke mooie polderlandschap bewaard moet blijven De natuur en waarin wij leven moet b
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 polderla
bepalend voor het Nederlandse plaatje. Dit moeten we behouden! Bovendien moeten de burgers van zich laten horen
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..
Rand van Rhoon groen moet blijven!

Er inmiddels niets meer overblijft van een van de oudste polderlandschappen van nederland. Er is bier genooeg gebouw
Natuur natuur moet blijven
Behoud de polders
Omdat ik vind dat de polders moeten blijven
De rand van Rhoon het authentieke karakter verliest.
Jullie gewoon van dat godverdomme mooie dorpje af moeten blijven

Ik ondertonen deze petitie omdat: Onze bestuurders met hun poten van ons schaarse polderlandschap af moeten blijv

Ik teken omdat ik denk dat er andere mogelijkheden beschikbaar zijn waarbij andere wijken/gebieden beter kunnen flo
wanneer wordt gekozen voor een andere (totaal)oplossing, en daarbij deze natuur behouden kan blijven. Een 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 m
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 alte
locaties die ook zeer geschikt zijn, zag ik op de site vd gemeente.

Ik teken omdat ik de polders en de weidsheid ervan wil behouden. Er zijn nog zo weinig plekken zoals deze in de Rands

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. E
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 avo
geluidsoverlast heb. Ik woon er 19 jaar met veel plezier en denk er nu over te verhuizen. Mensen wonen in Rhoon voor
nu totaal aan het verdwijnen is.
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De mensen, er om heen, daar zitten voor hun vrijheid, anders hadden ze net zo goed in een woonwijk voor weinig kunn
Deze mooie Rhoonse polder moet zo blijven! Helaas besluit genomen dat de voetbal plaats gaat maken voor sociale wo
zonder eerst een goede locatie is te kiezen is oerdom.. nu kunnen ze geen kant meer op dus.. helaas zal polder plaats m
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 ge
belasting geld!!! Pas een nieuw kunstgras veld betaald met gemeente geld! Waarom niet alles bij de nieuwe vereniging
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 ge
kunnen genieten. We moeten dit met zorg koesteren en met elkaar er voor zorgen dat het behouden wordt voor de ge
nog volgen.
Nu is het net rond met het Buijtenland waar heel Zuid Holland van moet gaan genieten. Gaan ze er een Sportpark tege
Dit kon een mooie overgang worden van het dorp naar het buitengebied....Nee een Sportcomplex met lawaai, verlichti
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 centr
boodschappen? Er zijn nu al parkeerproblemen. Waar kunnen de kinderen naar school, alle scholen zitten vol! Houd Rh
is, met z’n prachtige polders!! We zitten aan de rand van Rotterdam, sociale huurwoningen zat daar! Behoud het karak
met haar mooie natuur!!
Omdat ze af moeten blijven van de hele bestemming Buijtenland van Rhoon ook de bestaande sportvelden laten staan
woningbouw aldaar. Geen steen in de polders en op de Omloop, wat we wel willen is natuur en echt groen het zou and
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 diere
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
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
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 gemaakt te
er vanaf. dat stukje natuur moet zo blijven.
Wij wonen op de Rijsdijk. We zijn hier komen wonen voor t prachtige uitzicht,rust en de mooie natuur en omgeving. A
we wel in de stad blijven wonen als we die drukte en sportvelden wil horen en zien. Laat de prachtige akkers en omgev
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 IJsselme
het niet logisch om aan de andere kant van ons land natuur op te offeren. Geboren in Ridderkerk woon ik nu in de prov
Gelderland, in Lunteren aan de rand van de Veluwe. De natuur kan ik in mijn huidige woonplaats voluit waarderen.

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
&amp; raad laat deze polder aub zoals ze is! Als u nu toegeeft gaat deze polder helemaal vol dat weet u ookl! Eeuwig z
onomkeerbaar!
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Ik teken deze petitie omdat het wij een huis juist aan de rand van deze prachtige maar bijna zeldzame polder hebben g
plannen slaan in als een bom, bij iedereen hier. Onlogisch, duur en geluidsoverlast zijn de belangrijkste angsten, hopel
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 b
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 w
weggenomen door de slechte plannen van de gemeente. Blijkbaar heeft de gemeente het niet voor met de bewoners
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 Essensae
klaar is willen ze dit belachelijke plan maar door onze strot duwen. ONACCEPTABEL groen is groen. Voeg voetbal Rho
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
volbouwen. Alles achter de rug vd bewoners, zo is dat onlangs ook in onze buurt gebeurt. Hebben wij bewoners dan n
zeggen, gaat geld boven normen en waarde? Landelijk wonen en hier meer voor willen betalen en dan vervolgens het
met huizen of voetbalvelden? Ik weet ook niet wat ik erger zou vinden, het is allebei niet waar je voor koos toen je daa
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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
verenigingen moeten niet langer scheiding houden tussen Rhoon en Poortugaal. Samenwerking is van deze tijd. BEHO
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 blijv
Het moet zo blijven !!!!!!

Er wordt niet naar de burger geluisterd! Omklappen van de voetbalvelden is kapitaalvernietiging!
Het is opmerkelijk dat burgemeester en wethouders in maart de bestuurlijke visie: Albrandswaardse dijken - Visie op b
hebben vastgesteld. Daarin wordt onderkend dat het polder- en dijkenlandschap waardevol en kwetsbaar is, en bedre
door allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. Aan de gemeenteraad is o.a. meegedeeld: "In de Albrandswaardse Dijken Vis
staat onder andere hoe de dijken ingericht moeten worden; passend bij hun maatschappelijke betekenis en waarde. V
plan zo opgesteld dat het bijdraagt aan het versterken van het karakter van Albrandswaard en recht doet aan de lands
waarden van de dijken en polders. De dijkenvisie draagt daarmee bij aan het bewaren en bewaken van deze belangrijk
Albrandswaard". bron: website gemeenteraad van Albrandswaard: https://raad.albrandswaard.nl/documenten/Memo
Raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-2018-1255751-inzake-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. Waa
alles volgebouwd worden?

Zie alle stemmen en reacties op:
https://www.petities24.com/signatures/niet_de_voetbalvelden_omklappen_geen_huizen_geen
_manage_op_de_rand_van_rhoon/?s=5608071

