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Van: Winkelen in Rhoon [mailto:info@winkeleninrhoon.nl]
Verzonden: woensdag 19 juni 2013 10:57
Aan: HYPERLINK "mailto:griffier@albrandswaard.nl"griffier@albrandswaard.nl
CC: HYPERLINK "mailto:griffie@albrandwaard.nl"griffie@albrandwaard.nl
Onderwerp: HYPERLINK "mailto:griffier@albrandswaard.nl"griffier@albrandswaard.nl
- [DirectoryHarvest] - Zet er vaart achter: Werkzaamheden Rhoon Centrum
Beste mensen,
Onlangs bereikte ons signalen van bedrijven waar het niet goed gaat,
dusdanig niet goed dat men het hoofd niet meer boven water kan houden.
Een aantal staat er behoorlijk slecht voor, en een enkel is begonnen met
opheffingsuitverkoop, en een enkeling moet noodgedwongen maatregelen nemen.
Oorzaak, terugloop, het niet gemakkelijk te bereiken, het niet gemakkelijk te
parkeren, te weinig parkeerplaatsen rondom de winkels.
De afgelopen periode ben ik persoonlijk een aantal maal niet makkelijk of
nauwelijks bereikbaar geweest,
omdat diverse aannemers niet of nauwelijks met elkaar communiceerde over de
werkzaamheden in Rhoon centrum.
Alle begrip voor de werkzaamheden die moeten gebeuren, want het word voor ons
ondernemers alleen maar beter.
Ook hebben wij regelmatig overleg gevoerd met de aannemer en heeft deze zover
mogelijk rekening gehouden met onze wensen.
Maar door de lange duur van de werkzaamheden en met name de langdurige
afsluiting van de Viaductweg doet de omzet bij alle winkeliers in het centrum
naar een onaanvaardbaar minimum dalen.
Wij maken ons ook zorgen over de komende aanleg van de parkeerplaatsen op de
oude vijver en omgeving. Met u is afgesproken dat de parkeerplaatsen eind
augustus gerealiseerd zijn.
Wij gaan ervan uit dat u zich aan deze afspraak houdt.
Tenslotte zijn wij voorstander van de uitvoering van het Louwerensplein conform
de visie centrumplan Rhoon. Sloop van Greveling, geen herbouw, en aanleg
parkeerplaatsen aan weerszijde van de eenrichting weg.
Het zou toch mooi zijn als u er alles aan doet om snel en adequaat te gaan
handelen en gas te geven op de werkzaamheden.
We doen dan ook namens alle winkeliers een dringend beroep op u om de
werkzaamheden aan de gehele Viaductweg voor de bouwvakvakantie af te ronden.
Geef medewerking aan ondernemers
Met vriendelijke groet,
Arie-Willem Stout.
Voorzitter WV – Rhoon.
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