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Geachte wethouder,
In reactie op het schrijven van de heer Oomes d.d. 12 december (bijlage 6) ontvangt u
een overzicht van de correspondentie met de heer Mahu.

Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11

Uit de verslagen van de besprekingen in het voorjaar van 2011 blijkt dat de heer Mahu
en de heer Greveling beiden wel degelijk hebben ingestemd met de 'witte rook
tekening’ en de herbouw op locatie Greveling. Dhr. Oomes bevestigd dat ook in de
brief van 6 juli 2011 (bijlage 7). De gemeente heeft in de bespreking over de witte rook
tekening duidelijk aangegeven (zie verslagen, bijlage 1 t/m3), dat de gemeente alleen
de definitieve inrichting van het Louwerensplein realiseert en dat Mahu en Greveling
tezamen met Bouman afspraken moeten maken over het tijdelijk parkeren op het
Bouman terrein. Deze afspraak maakte onderdeel uit van het bereikte akkoord over de
'witte rook tekening'.

Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl

De witte rook tekening is na zeer intensieve gesprekken in het voorjaar van 2011 tot
stand gekomen. De heer Mahu is hier later op terug gekomen in reactie op de
mededeling van de heer Greveling dat het hem niet lukte om met de heer Bouman
overeenstemming te bereiken om het terrein van de heer Bouman in te zetten als
tijdelijke parkeerruimte. Op basis van de destijds beschikbare informatie ging de heer
Greveling er vanuit, dat op de locatie Bouman tijdelijk geparkeerd kon blijven worden,
totdat daar een ontwikkeling plaats zou vinden en het Louwerensplein zijn definitieve
inrichting zou hebben gekregen.
De heer Mahu wijst nu bij nader inzien de witte rook tekening af met het argument dat
er te weinig ruimte voor parkeren en te veel ontwikkelruimte voor de heer Greveling
zou zijn. Ook de heer Greveling wijst nu bij nader inzien het bereikte akkoord af met de
omgekeerde argumentatie: de heer Greveling is van mening dat hij te veel
parkeerplaatsen moet realiseren ten opzichte van de ontwikkelruimte voor locatie
Greveling.
De gemeente houdt beide 'kemphanen' aan de witte rook tekening. Zoals de heer
Oomes namens de heer Mahu al aangeeft in de brief van 12 december 2012 (bijlage
6) is de definitieve inrichting van het Louwerensplein op basis van de witte rook
tekening in het raadsvoorstel van 2 april bekrachtigd door de gemeenteraad. De heer
Greveling blijft zich verzetten tegen de verplichting parkeerplaatsen te realiseren bij
zijn bouwplan, waardoor we nu een onteigeningsprocedure voorbereiden. De heer
Mahu blijft zich verzetten tegen de overeengekomen ontwikkelingsmogelijkheid aan de
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zijde van Greveling, ondanks dat de gemeente zowel publiek als privaat afdwingt dat
voor deze ontwikkeling voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
De correspondentie tussen Mahu-gemeente en gemeente-Greveling is inmiddels zeer
uitgebreid. Wij zijn van mening dat wij zowel in onze publieke bevoegdheden
(bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing, onteigening) als private bevoegdheden
(Samenwerkingsovereenkomst Mahu, de overeenstemming over de witte rook
tekening en het principe-akkoord over de conceptovereenkomst met de heer
Greveling) er alles aan doen om de rechten van beide partijen te respecteren en
tegelijkertijd wel de regie te behouden op de stedenbouwkundige en verkeerskundige
inrichting van het centrum. Om deze regie te kunnen behouden is het nodig om de met
beide heren overeengekomen lijn van de witte rook tekening door te zetten in stap B:
de onteigening van Greveling en de inrichting van het Louwerensplein conform het
raadsbesluit van 2 april.
Vriendelijke groet,

Rik van Niejenhuis
Deelprojectleider Centrum ontwikkeling Rhoon

Paul Rijken
Programmamanager

Bijlagen:
Bijlage 1, 2 en 3: verslagen van gesprekken met de heren Mahu en Greveling
waarin alle aanwezigen zich committeren aan een inrichting van het
Louwerensplein uitgaande van een herontwikkeling van locatie Greveling.
Bijlage 4: e-mail bericht van Paul Rijken aan de heer Oomes waarin hij
aangeeft dat de gemeente conform de bereikte overeenstemming 5
parkeerplaatsen buiten het Louwerensplein zal aanleggen.
Bijlage 5: e-mail bericht van de heer Oomes (adviseur/woordvoerder van dhr.
Mahu) waarin hij aangeeft dat de heer Mahu kan instemmen met de Witte
Rook tekening mits voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De
gemeente verlangt van de heer Greveling dat hij in geval van herontwikkeling
voldoende parkeerplaatsen aanlegt, aan die voorwaarde wordt dus voldaan.
Bijlage 6: brief van dhr. Oomes over inrichting van het Louwerensplein
Bijlage 7: brief van dhr. Oomes over de stand van zaken ontwikkeling AH
Rhoon en Louwerensplein
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Wethouder Euser heet iedereen welkom. Aanwezigen zijn uitgenodigd met de insteek
om op 14 maart met een breed gedragen plan voor het J. Louwerensplein bij de raad
te komen. Hij stelt dat wanneer de aanwezigen vandaag inderdaad tot een voor alle
e
partijen acceptabel plan komen er ook voor de 14 maart voldoende draagvlak moet
worden gecreëerd. Wethouder Euser zal zich daarvoor inspannen en hij gaat er vanuit
dat de heren Greveling en Mahu dat ook zullen doen. De heer Greveling merkt op dat
hij in dit overleg ook de heer Bouman vertegenwoordigd. Wethouder Euser stelt voor
kort de uitgangspunten te benoemen die terug moeten komen in de nu op te stellen
ruimtelijke oplossing voor het J. Louwerensplein.
•
•
•
•

•

Er is sprake van een contractuele afspraak tussen gemeente en de heer Mahu
tot de aanleg van 18 parkeerplaatsen op het J. Louwerensplein
De gemeente heeft in 2006 een Visie vastgesteld en wil zich aan die
uitgangspunten houden
Het college heeft van de raad de opdracht gekregen Dorpsdijk 106 te kopen en
te slopen
Dhr. Greveling heeft gisteren in een gesprek met wethouder Euser aangeven
het pand zelf te willen afbreken en de grond die hij niet zal gebruiken voor de
herontwikkeling aan de gemeente aan te bieden.
De gemeente op haar beurt gaat een inspanningsverplichting aan om de door
Greveling gewenste ontwikkeling publiekrechtelijk mogelijk te maken.

De heer Greveling zegt er vanuit te gaan dat op de locatie (Dorpsdijk 106) een
herontwikkeling kan plaatsvinden over een breedte van 6 meter. Dat zal ten koste
gaan van een aantal parkeerplaatsen en daar moeten aanwezigen volgens hem
samen een goede plek voor vinden. De heer Greveling ziet het J. Louwerensplein als
een stadserf met langzaam verkeer en ziet graag dat een blauwe zone wordt
ingevoerd op het J.Louwerensplein en in de Julianastraat. Als dat gebeurt kunnen
mensen maar een half uur parkeren en dat zou heel veel ruimte geven qua parkeren.
Nu staan auto’s er soms de hele dag omdat mensen daar parkeren en vervolgens de
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metro nemen. Wethouder Euser merkt op dat de frictie inderdaad zit in de wijze van
bebouwen van locatie Greveling en de realisatie van voldoende parkeerplaatsen.
Volgens het contract tussen de gemeente en de heer Mahu moeten dat er 18 zijn.
Wethouder Euser stelt voor een compromis te onderzoeken. Mogelijk is er een
optimum te vinden qua ontwikkelruimte voor de locatie Greveling en het aantal
parkeerplaatsen. De gemeente heeft zelf twee alternatieven voorbereid. De heer
Rijken licht beide voorstellen toe. De gemeente heeft de twee uitersten op papier
gezet.
1. Ontwikkelingen op locatie Greveling prevaleert, 205m², zes meter breed. Dan
blijven 12 parkeerplekken over.
2. De aanleg van 18 parkeerplaatsen prevaleert. Ook dan is het mogelijk om tot
205m² te komen maar dan ontstaat een minder langgerekt bouwvlak (breedte
van de ontwikkeling is veel meer dan zes meter)
De heer Greveling merkt op dit ook vanuit de kant van locatie Bouman te moeten
bekijken. Uitgaande van deze voorstellen kan Bouman helemaal niets meer
ontwikkelen als alle parkeerplekken op de grens van de openbare ruimte en zijn
perceel komen te staan. De heer Greveling stelt voor ook te kijken naar alternatieven
in de omgeving. De 18 parkeerplaatsen hoeven niet persé allemaal op het J.
Louwerensplein gerealiseerd te worden.
De heer Mahu zegt dat het mogelijk is het parkeerdek uitbreiden, daar is ook ooit eens
over gesproken 44 plaatsen met 10 voor bewoners dus dat zijn er 34. Dat is te weinig
want volgens de norm van AH zouden het er 90 moeten zijn. Paul Rijken merkt op dat
voor dit gesprek de norm van de AH niet relevant is. Het gaat om de contractuele
verplichting van de gemeente om 18 parkeerplaatsen te realiseren.
De heer Mahu beaamt dat maar merkt wel op dat de ingang van de AH aan het J.
Louwerensplein moet komen en niet aan de Julianastraat. Want dat heeft vervelende
consequenties voor het centrum. En als die 18 plaatsen niet op het Louwerensplein
worden aangelegd dan moet de ingang mogelijkerwijs naar de Julianastraat.
De heer Greveling vraagt de heer Rijken waarom de gemeente niet wat creatiever kan
omgaan met parkeren, bijvoorbeeld schuin parkeren op het J. Louwerensplein?
Wethouder Euser zegt dat het niet gaat omdat dat niet volgens de visie uit 2006 is.
De heer Greveling verwacht ook helemaal niet veel auto’s in het centrum als straks de
definitieve herinrichting een feit is en ziet geen probleem. Hij dringt aan op een
creatieve efficiënte oplossing. Mogelijkerwijs schuin parkeren. Dan kom je tot 12 of
zelfs 15 plaatsen en dan nog blauwe zone. Dat zou voldoende moeten zijn.
De heer Brokken laat een schets zien die hij al geruime tijd geleden heeft gemaakt.
Deze schets is onlangs ook aan de raad voorgelegd en bevat ruim voldoende
parkeervakken naar zijn mening. Het grote voordeel van deze tekening is volgens de
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heer Mahu ook dat de parkeerplekken aan de zijde van de AH gerealiseerd worden.
Daarnaast kan het winkelend publiek de winkelwagen achter de auto zetten binnen de
lijnen van het parkeervak en zo dus de straat niet blokkeren. De heer Rijken reageert
dat het schuin parkeren niet binnen de Visie past omdat het gevolg daarvan is dat het
Louwerensplein één richtingsverkeer wordt. Dat komt de parkeerzoekroute niet ten
goede. De heer Brokken zegt dat, dat niet persé het geval hoeft te zijn.
De heer Rijken geeft aan dat een blauwe zone ook de wens is van de gemeente maar
dat nog niet duidelijk is wanneer het precies ingevoerd zou kunnen worden. Er moet
dan ook een oplossing zijn voor langparkeerders en er moet extra capaciteit worden
vrijgemaakt voor handhaving. De heer Mahu merkt op dat mogelijk een oplossing te
vinden is voor langparkeerders bij Het Riet / locatie Cence. Kortparkeerders zouden
ook op de Dorpsdijk op de stoep bij locatie Groshart kunnen staan. De heer Rijken
geeft aan dat een dergelijke oplossing niet voldoet niet aan de norm die we hebben
vastgesteld in de Visie. De Visie gaat er vanuit dat parkeren in het centrum van Rhoon:
•
•
•

Gratis is
Van 2 kanten aan te rijden is
Schuin parkeren niet mogelijk is (want schuin is gekoppeld aan 1
richtingsverkeer)

De gemeente werkt nu een aantal jaren met deze uitgangspunten. Het is de drager
van het centrum door de uniforme uitstraling en het maakt het centrum verkeerskundig
tot een duidelijk geheel van hoge kwaliteit. We kunnen de raad wel vragen om af te
wijken van de norm maar dat wordt het een allegaartje in het centrum. Daar is niemand
bij gebaat want het moet voor bezoekers / winkelend publiek duidelijk zijn waar en hoe
geparkeerd kan worden.
De heer Greveling is van mening dat op bepaalde locaties al van de Visie wordt
afgeweken. Paul Rijken is het daar niet mee eens. Er wordt niet afgeweken en dat wil
de gemeente ook absoluut niet. Deze eisen worden ook aan SPF voorgelegd. Als de
gemeente de uitgangspunten loslaat op het J. Louwerensplein schept dat een
precedent voor het Strawinskiplein en dat is absoluut onwenselijk.
De heer Mahu zegt dat als de gemeente zich niet flexibeler op stelt het erg lastig zal
worden om tot een oplossing te komen. De heer Rijken repliceert dat de gemeente
hoge kwaliteitseisen heeft voor het centrum van Rhoon en dat, dat in ieders belang is.
Ook in het belang van de heren Greveling en Mahu. Er kan niet afgeweken worden
van de Visie zonder dat een nieuw totaalplan wordt ontwikkeld. Als voor het hele
centrum een nieuw plan moet worden vastgesteld dan loopt het proces maanden
vertraging op. Daarnaast zegt de heer Rijken dat als 1 richtingsverkeer het
uitgangspunt wordt, een situatie ontstaat waar je straten in kan rijden maar niet terug
kunt als alle parkeervlakken bezet blijken. Het centrum zit volgens de visie nu zo in
elkaar dat je door kan rijden en door kunt zoeken naar een plekje. De heer Greveling
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vraagt of het niet mogelijk is om aan te geven dat het vol is? De heer Rijken reageert
dat als parkeerdek van de AH en de Julianastraat niet verbonden zijn via 2
richtingsverkeer het verkeer vastloopt. Er moet een duidelijke parkeerzoekroute komen
om irritatie bij automobilisten te vermijden en zoekende en draaiende auto’s
voorkomen. Vandaar dat de gemeente vasthoudt aan de uitgangspunten van de Visie
uit 2006. De heer Mahu zegt dat uitgangspunt te begrijpen.
De heer Rijken vraagt of voor een van de beide voorliggende varianten kan worden
gekozen of dat gesproken kan worden over een compromis. De heer Greveling geeft
aan uit te gaan van een maximale ontwikkeling op zijn terrein. Zijn wens is om te
ontwikkelen over de volledige lengte van zijn huidige bebouwing. Dan blijven er 12
parkeerplekken over op het J. Louwerensplein. Hij is van mening dat een inrichting als
stadserf de ruimte geeft nog een aantal plekken extra te realiseren. Gebruik
bijvoorbeeld geen trottoirbanden maar biggenruggen om te voorkomen dat de hele
stoep gebruikt wordt om te parkeren.
De heer Rijken legt uit dat, dat geen ruimte winst oplevert. De heer Greveling begrijpt
de uitleg maar geeft aan op allerlei manieren te proberen om tot ca. 15 plaatsen te
komen zodat het ook voor de heer Mahu acceptabel wordt misschien.
Wethouder Euser stelt voor uit te gaan van de opmerking van de heer Grevling. Het
pand over de totale lengte zoals aangegeven op variant 1 zoals die hier op tafel ligt en
ca. 15 plaatsen. Dan komen we 3 parkeerplaatsen te kort. De heer Greveling is het
daar echter niet mee eens en wil uitbreiden over de gehele lengte van het pand
Haaitsma. De heer Rijken merkt op dat in dat geval maar 10 parkeerplaatsen over
blijven. De heer Greveling antwoordt dat, dat niet het geval hoeft te zijn als de
kwaliteitseisen worden losgelaten. Wethouder Euser merkt op dat de gemeenteraad op
14 maart dan ook zal moeten aangeven waar ze een aanpassing van de Visie van zal
betalen. De heer Mahu laat een variant zien met 1 richtingsverkeer en schuinparkeren,
die tekening is afkomstig van de gemeente en dateert van 2008. De heer Rijken merkt
op dat die tekening onder hoge druk tot stand is gekomen en zonder
stedenbouwkundige supervisie. Technisch kan het maar het voldoet niet aan de
kwaliteitseisen en uitgangspunten van de Visie. Wethouder Euser concludeert dat de
Visie losgelaten moet worden of dat het tekort aan parkeerplaatsen elders opgelost
moet worden.
De heer Rijken zegt dat in het voorstel van de gemeente ontwikkelingsruimte voor
Greveling zit en 2 richtingsverkeer en haaks parkeren. Het enige nadeel is een klein
stukje blinde muur bij Haaitsma. Greveling wil dat laatste echt niet en hij is er van
overtuigd dat Haaitsme dat ook niet wenst.
De heer Rijken stelt voor om een afspraak te maken over de realisatie van extra
plaatsen in de toekomst. Als er nu niet meteen een structurele oplossing gevonden
wordt voor 18 plaatsen dan kan contractueel worden vastgelegd dat binnen een
bepaalde straal van de beide ingangen aan Louwerensplein en Julianstraat de
resterende plaatsen worden aangelegd.

pagina 5
De heer Greveling wil toch nog even verder zoeken naar extra ruimte op het J.
Louwerensplein. Voor de ingang van de AH ligt een parkeerplaats op de hoek, die zou
misschien kunnen blijven al wordt de toekomstige ontwikkeling van Greveling wat
langer dan op het voorstel van de gemeente aangegeven. De heer Rijken geeft aan
dat het uitgezocht moet worden maar dat het misschien zou kunnen. De heer
Greveling ziet ook nog mogelijkheden op de hoek van de Julianastraat en het
Louwerensplein. Daar zijn nu geen parkeerplaatsen ingetekend. De heer Rijken geeft
aan dat de stoep drie meter breed moet zijn, er bestaan een paar uitzonderingen (twee
meter) maar de consequentie van dit voorstel is een stoep van 0.5 meter. En dat is
echt niet acceptabel. Volgens de heer Rijken zou het wel kunnen als mensen kunnen
oversteken naar de andere kant van J Louwerensplein. Ze hoeven zich na niet tussen
auto’s en muur door te wringen en dan zou het haaks parkeren doorgetrokken kunnen
worden tot op de hoek van Julianastraat.
De heer Greveling merkt op dat hij bereid is ontwikkelruimte in te leveren maar dat
heeft dan wel consequenties voor het bedrag wat de gemeente en ik overeenkomen.
Wethouder Euser begrijpt dat maar wil dat punt graag parkeren. Er wordt nu over een
ruimtelijke oplossing gepraat.
De heer Rijken inventariseert dat nu tot 14 of max 15 parkeerplaatsen kan worden
gekomen. De heer Mahu ziet nog extra parkeerruimte in langsparkeren tegenover de
nieuwe ontwikkeling op locatie Greveling. De heer Rijken en de heer Greveling vinden
dat echter geen goed idee. De heer Greveling zegt dat op die plek niet geparkeerd
mag worden (volgens de visie) maar wel gestopt zodat men kan in en uitladen.
Daarnaast is hij van mening dat Myosotis ook ruimte voor de deur moet houden.
De heer Mahu zegt te zoeken naar oplossingen op het J. Louwerensplein omdat hij er
niet gerust op is dat de resterende 4 of 5 plaatsen elders worden gevonden.
Wethouder Euser herhaalt de opmerking van de heer Rijken van zoeven dat het
contractueel zou kunnen worden vastgelegd. De heer Mahu zegt dat te willen
overwegen maar heeft niet veel vertrouwen.
De heer Rijken komt even terug op de extra parkeerplaatsen die zojuist zijn ‘gevonden’
op de hoek van Julianastraat en het J. Louwerensplein. Vanaf de Julianstraat wordt de
stoep geblokkeerd voor het winkelend publiek en dat is toch verre van optimaal.
Daarnaast moet een vuilcontainer verplaatst worden en dat zal ook niet makkelijk zijn
omdat er maar weinig plaatsen zijn waar die in te passen is. De heer Greveling ziet het
nadeel van de blokkade op de stoep ook wel. De auto’s staan een halve meter van de
gevel en Bouman zal in de nieuwe situatie ook publiek langs zijn winkel willen.
De heer Rijken concludeert dat we dus niet zomaar uit kunnen gaan van 14 of 15
parkeerplaatsen op het J. Louwerensplein en dat rekening moet worden gehouden met
8 plaatsen elders en dus niet voor de deur van de AH.
De heer Mahu wil dan de zaken graag uit elkaar trekken in een tijdelijke en een
structurele oplossing. Hij vreest dat het anders niet op tijd klaar is. Zijn voorstel is om
tijdens de bouwactiviteiten van Greveling tijdelijk te parkeren op de locatie Bouman.
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Daar zijn voldoende plaatsen te maken en dan kan ondertussen gezocht worden naar
een structurele oplossing, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van het parkeerdek. De heer
Rijken zegt daar wel aan mee te willen werken maar dat de gemeente alleen in
faciliterende zin kan optreden bij het vinden van een structurele oplossing in de vorm
van een parkeerdek.
De heer Greveling ziet denkend aan een structurele oplossing nog wel iets in het laten
terugspringen van de gevel van de toekomstige ontwikkeling op de locatie Bouman.
Althans de gevel op de begane grond. De eerste verdieping zou dan weer over de
stoep kunnen uitsteken. Dat geeft ruimte op het trottoir en dan kunnen mensen goed
bij zijn voordeur komen. Die suggestie wordt meegenomen voor de toekomstige
ontwikkelingen.
Wethouder Euser stelt voor even praktisch te denken richting de raadsvergadering van
14 maart. Hij stelt voor dat de gemeente schetsen maakt van de besproken opties en
dat deze morgen besproken worden en een keuze wordt gemaakt. Aanwezigen vinden
dat een goed idee. Wethouder Euser vraagt of alle opties besproken zijn of zijn er nog
meer mogelijkheden?
De heer Mahu geeft aan een sterke voorkeur te hebben voor een tijdelijke parkeer
oplossing op locatie Bouman. De heer Greveling vult aan dat de ontwikkeling van dat
perceel zeker 5 jaar duurt. Dat geeft tijd om naar een structurele oplossing te zoeken.
Hij heeft er begrip voor dat de gemeente een structurele oplossing wil. De heer Mahu
begrijpt dat ook en wil dat zelf ook graag maar heeft er geen bezwaar tegen eerst de
tijdelijke situatie aan te leggen en uit te gaan van een structurele situatie met geen 18
parkeerplaatsen op het J. Louwerensplein maar dan de resterende plaatsen wel
contractueel vast te leggen.
Wethouder Euser stelt voor een ruimtelijk ontwerp met een korte tekstuele toelichting
te maken en daar morgen (25-02-2011) handtekeningen onder te zetten. Hij stelt voor
om 13.00 uur weer bij elkaar te komen. De heer Rijken is er volgende week niet en
daarnaast geeft het tijd om wat draagvlak te creëren voor de gekozen oplossing voor
de vergadering van 14 maart. Hij geeft wel aan dat het uiteraard onder voorbehoud is,
de raad moet besluiten alvorens iets officieel is.
De heer Greveling geeft aan dat hij niet wil tekenen maar eerst met Overwater wil
praten, want als het financieel niet lukt dan heeft een keuze voor een ruimtelijke
inrichting ook geen zin.
De heer Rijken concludeert dat de gemeente uitgaat van de eerste variant die hier op
tafel ligt maar dan met 2.5 meter meer gevellengte voor de toekomstige ontwikkeling
van Greveling. Dan blijft er net een hoekje over van de bestaande gevel van Haaitsma.
De heren Greveling en Mahu stemmen in. De heer Mahu geeft toch aan het niet zo
mooi te vinden. Liever had hij gezien dat langs de volledige gevel van Haaitsma werd
gebouwd maar het levert wel een extra parkeerplaats op.
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Tot slot kijkt de heer Grevling nog even vooruit naar een alternatieve structurele
oplossing. Hij denkt dat het in de toekomst misschien mogelijk is dat de locatie
Bouman wordt ontwikkeld als een soort van pleintje naast het J. Louwerensplein. Dat
zou de tijdelijke oplossing Bouman een definitieve maken. Wethouder Euser vraagt de
heer Greveling de tijdelijke oplossing van parkeren op locatie Bouman te bespreken
met de heer Bouman. De heer Greveling zegt dat toe.
Wethouder Euser dank de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg.
Morgen om 13.00 uur wordt de uitgewerkte ruimtelijke oplossing besproken.
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Wethouder Euser heet iedereen welkom. We zijn opnieuw bij elkaar om een
principeakkoord te bereiken dat aan de raad voorgelegd kan worden. De gemeente
heeft daarom op basis van het gesprek van gisteren een ruimtelijk voorstel uitgewerkt.
Daar proberen aanwezigen het vandaag eens over te worden. We zullen proberen het
voorstel 3 maart voor te leggen aan het college en 7 maart aan de raad toe te lichten
e
(besloten) en hopen dan de 14 een raadsbesluit te kunnen nemen.
De heer Mahu wil voor dat we overgaan naar het bespreken van de ruimtelijke
voorstellen terugkomen op het gesprek van gisteren. De heer Rijken heeft gisteren
aangegeven dat de bijlage 3 – voorlopig ontwerp J. Louwerensplein- van het contract
van 11 augustus 2008 onder druk tot stand is gekomen. De heer Mahu bestrijdt dit en
laat eerdere versies van de tekening zien, die dateren van eind 2007. Van tijdsdruk is
dus geen sprake geweest en dat wil Mahu graag vastgelegd hebben om het ontstane
beeld te corrigeren. Daarnaast wil de heer Mahu opmerken dat de Visie in de praktijk
ook niet consistent is doorgevoerd. De laad-en losstraat van de MCD wijkt af van de
Visie en de situatie is naar zijn mening erg onduidelijk. De heer Mahu voorziet
problemen bij de realisatie van parkeerplaatsen buiten het J. Louwerensplein en wil
daarom toch graag dat de gemeente meewerkt aan een oplossing op het J.
Louwerensplein. De gemeente zou daartoe dus ook op deze plaats de kaders van de
Visie los kunnen laten. De heer Rijken vraagt of de heer Mahu dan toch geen
oplossing ziet in het realiseren van een deel van de plaatsen buiten het J.
Louwerensplein. De heer Mahu geeft aan dat wel te zien maar het erg onzeker te
vinden of het ook daadwerkelijk lukt. De heer Greveling zegt dat de heer Rijken moet
inzien dat de gemeente erg inconsistent is en dat een flexibele houding tot een
oplossing kan leiden. De heer Rijken zegt dat het centrum een verblijfterrein voor
winkelend publiek is, en dat daarom vast gehouden wordt aan de uitgangspunten van
de Visie, zoals gisteren ook toegelicht (zie verslag 24-02-2011).
Dan komt het ruimtelijk voorstel aan bod. In het voorstel is ruimte voor 14
parkeerplaatsen op het J. Louwerensplein. In de tijdelijke situatie is tevens een aantal
plaatsen ingetekend op de locatie Bouman.
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De heer Greveling vindt de invulling van de gehele locatie Bouman niet reëel. Hij
rekent op een plaats of 9 a 10 en ziet het niet zitten om ook nog parkeerplaatsen in de
tuin van Bouman te realiseren. Wethouder Euser zegt dat we er dan al 10 hebben en
dat is een aanzienlijke verbetering. De heer Mahu is het daar helemaal mee eens en
denkt dat Bouman misschien wel te overtuigen is om wat meer parkeerplaatsen te
maken. de heer Mahu ziet het wel zitten want met deze variant komen we tot ca. 22
plaatsen en dat is wat hem betreft akkoord. De heer Greveling stelt dat Bouman wel
een bedrag zal vragen voor de huur van het terrein maar denk dat het niet om grote
bedragen zal gaan. Ook dringt de heer Greveling aan op de invoering van een blauwe
zone.
De heer Rijken licht toe dat het niet zo eenvoudig is maar dat de intentie van de
gemeente is op termijn een blauwe zone in te voeren. Op stuurgroep niveau is
afgesproken dat we zullen kijken of we na het definitief maken van de plannen voor J.
Louwerensplein en Strawinskiplein al een blauwe zone kunnen invoeren. Omdat het
een openbare procedure is en een raadsbesluit moet worden genomen zal naar
verwachting dat de nodige tijd in beslag nemen.
De heer Brokken is niet helemaal content met de voorliggende ruimtelijke inpassing
van de parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn aan de overzijde van het J.
Louwerensplein gesitueerd. Zijn ideaal is parkeren aan de zijde van de Albert Heijn.
Ook is de heer Brokken niet gelukkig met de breedte van de rijbaan van 4 meter ter
plaatse van de Myosotis. De heer Mahu sluit zich daarbij aan en ziet liever een rijbaan
van 6 meter. De heer Rijken licht toe dat de rijbaan niet tussen trottoirbanden ligt dus
er is ruimte om te manoeuvreren. De heer Greveling merkt op dat er dan per saldo een
aantal laad- en losplaatsen bestaan voor de Gall en Gall. Mensen hoeven daar wellicht
ook niet te parkeren maar even wat halen en dat kan op deze manier. De heer Mahu
geeft aan dat Gall en Gall juist verdwijnt van het Strawinskiplein omdat daar straks
geen parkeerterrein is, daarom wil hij naar het J. Louwerensplein.
Wethouder Euser vraagt waar we nu staan. Hij wil graag tot een concreet ruimtelijk
voorstel komen. De heer Greveling zegt akkoord te gaan met het voorstel van de
gemeente. Hij stemt in om 2.5 meter van de langsgevel van Haaitsma vrij te laten. De
heer Greveling geeft tevens aan dat de nieuwbouw ontwikkeling op zijn perceel
mogelijk ook schuin of getrapt weg kan lopen. Van breed aan de Dorpsdijk naar
smaller richting de ingang van de AH. Mogelijk levert dat twee parkeerplaatsen op en
ruimte voor een uitnodigende entree van de AH. Dat vindt de heer Mahu een heel
goede gedachte omdat er meer ruimte voor zijn deur ontstaat. Dat brengt het totaal in
de definitieve situatie mogelijk op 16 parkeerplaatsen. Met daarbij de mogelijkheid tot
laden en lossen voor de deur van Gall en Gall (max 4 stuks) komt het aardig in de
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richting van de overeengekomen 18 parkeerplaatsen. Indien gewenst is de gemeente
bereid contractueel vast te leggen dat het ontbrekende aantal parkeerplaatsen elders
wordt gerealiseerd. Wethouder Euser stelt voor om uit te gaan van de getrapte opbouw
van Greveling. We maken een tijdelijke parkeerplaats bij Bouman en dan hebben we
meer dan voldoende parkeerplaatsen. Kan iedereen zich daarin vinden? Aanwezigen
gaan akkoord.
De heer Rijken maakt voorbehoud dat de glasbak op de hoek van het J.
Louwerensplein wel nog een andere plek moet vinden uitgaande vanuit deze variant.
Ook moet er nog een plataan worden verwijderd. Dat zou kunnen betekenen dat de
glasbak en de boom in de tijdelijke situatie nog niet weg zijn en dat kost 4
parkeerplaatsen. De heer Mahu geeft aan daar erg ongelukkig mee te zijn, dat is een
onzekerheid in dit plan. Net als ook de financiële onderhandeling tussen de heer
Greveling en de gemeente dat is Wethouder Euser zegt dat, mochten de aannames
die deze variant mogelijk maken niet daadwerkelijk uitpakken zoals we nu wensen,
partijen dan opnieuw in gesprek gaan. Voor de volledigheid vraagt wethouder Euser of
we nu een oplossing in beeld hebben die op 14 maart misschien tot besluitvorming kan
leiden. Aanwezigen stemmen in. Dan concludeert wethouder Euser dat op basis van
de notulen van dit gesprek en het gesprek van gisteren en het ruimtelijk ontwerp tot
een principe akkoord kan worden gekomen. Puntsgewijs gebeurt er het volgende:
-

Aangepaste tekening op basis van gesprek van vandaag wordt verzonden aan
de aanwezigen
Beide verslagen worden vandaag nog verzonden
Dan dinsdagochtend in college
e
De 7 in raad (besloten)
e
De 14 besluit in raad (openbaar)

Wethouder Euser dankt allen voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit het overleg.

Verslag bespreking Louwerensplein 03 maart 2011
Aanwezig: J. Mahu, B. Brokken, S. Greveling, B. Euser en R. van Niejenhuis.
Aanwezigen bespreken allereerst de schuin parkeren variant op verzoek van de heren Mahu en
Brokken. De gemeente heeft de schets van de heer Brokken laten uitwerken door de heer
Hommersom. Volgens de heer Brokken is de schets van stedenbouwkundige Hommersom niet
goed, er zitten minder plaatsen in en het gaat niet volgens de volgens hem geldende richtlijnen .
R. van Niejenhuis licht de schets van Hommersom toe en waarom het op deze manier is gedaan.
Met name de breedte van 5 meter (minimaal 4,5 meter) is belangrijk omdat fietsen in 2 richtingen
rijden en auto’s in 1 richting. Ook is volgens de richtlijnen van de Visie uit 2006 omgegaan met
trottoir, afmetingen parkeervakken, etc. De heer Brokken geeft aan dat hij naar eer en geweten en
vanuit al zijn vakkundigheid deze variant heeft ontwikkeld en geeft duidelijk te kennen zich niet
te kunnen vinden in deze invulling van het idee. R. van Niejenhuis zegt dat de gemeente de
schets van de heer Brokken serieus heeft willen nemen om het idee te kunnen vergelijken met de
andere varianten. Maar voegt daar wel aan toe dat schuinparkeren absoluut tegen de wens van de
gemeente is om op J. Louwerensplein twee richtingen verkeer mogelijk te maken.
R. van Niejenhuis zegt tevens dat hij had verwacht had dat dit gesprek zou gaan over de schets
die de heer Hommersom had gemaakt op basis van de gesprekken van 24 en 25 februari. De heer
Greveling neemt het woord en bepleit samen te zoeken naar de beste oplossing voor het dorp, en
dat is niet perse de beste parkeeroplossing. Al die parkeerplaatsen zijn wat hem betreft niet
gewenst. Hij vind 10 a 12 parkeerplaatsen op het J. Louwerensplein meer dan voldoende want
dan kan je met een dorpserf inrichting echt iets moois maken. Een plein dat ook verblijfskwaliteit
heeft zodat mensen prettig kunnen winkelen. Maar, zegt de heer Greveling, dan moeten er elders
in het dorp wel voldoende parkeerplekken gecreëerd worden. Het zij op een parkeerdek, hetzij
elders. De heer Brokken kan zich goed vinden in de opmerking van de heer Greveling. Maar
vanuit het AH concern wordt aangegeven dat iedere parkeerplaats een zekere omzet genereert.
Vandaar wil de heer Mahu graag zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Natuurlijk wil de heer Mahu
ook een mooi plein. Dat proberen we samen ook te maken door ook de winkeltjes aan de
overkant te wensen. Voor de AH Rhoon wikken en wegen. Veel blik voor de deur is niet zo mooi
zegt ook de heer Brokken maar het biedt de klanten veel gemak.
Wethouder Euser, reageert op een andere schets die de heer Brokken op tafel legt. Die schets
(d.d. 08-08-2009) gaat uit van haaks parkeren en telt 23 plaatsen waar ongetwijfeld nog wat
plaatsen uitvallen. 18 plaatsen zou te halen zijn zegt de heer Brokken. De heer Greveling zegt
dat, dat dan misschien waar is maar dat hier geen kwaliteit in zit, alleen parkeren. Het lijkt hem
verstandig een compromis te bereiken samen, naar ieders tevredenheid. Wethouder Euser is het
volledig met de heer Greveling eens maar er is een probleem want er moet een oplossing komen
op een korte termijn. Daarnaast moet inderdaad gezocht worden naar een kwalitatieve en
structurele oplossing. De heer is Mahu is het eens met wethouder Euser en de heer Greveling, al
die parkeerplaatsen op het Louwerensplein is geen goede definitieve oplossing omdat er te weinig
kwaliteit in zit. Maar geeft hij aan, nu zou hij wel heel graag voor de opening voldoende plekken
willen zien op het J. Louwerensplein want er is ook geen andere locatie of oplossing beschikbaar.
De heer Greveling is van mening dat zoals ook vorige week al door de heer Rijken is geopperd er

over een oplossing voor de korte termijn moet worden gepraat met als inspanningsverplichting
voor de gemeente om ook op lange termijn die 18 plaatsen te garanderen.
R. van Niejenhuis wil terug naar de schets die gemaakt is op basis van de gesprekken van vorige
week. Alle zaken die nu worden besproken zitten daar in. Hij licht dat verder toe: in de schets van
de heer Hommersom zijn 8 plaatsen ingetekend voor de ingang van de AH. Hij stelt voor om het
trottoir aan de zijde van de AH straks definitief te maken. Die 8 plaatsen blijven daar dus met als
voordeel dat de entree van de winkel niet meer op de schop hoeft. Daarnaast zijn in de tijdelijke
situatie ook 4 tot 8 parkeerplaatsen te maken aan de overzijde van het J. Louwerensplein. Dat nog
afgezien van de tijdelijke parkeerplaatsen die volgens de heer Greveling zouden kunnen worden
aangelegd op de locatie Bouman. Ook minstens 8 in aantal. Deze plaatsen zijn allemaal op korte
termijn aan te leggen. Vervolgens zouden de partijen volgens R. van Niejenhuis kunnen praten
over een oplossing op de lange termijn. De 8 parkeerplaatsen aan de zijde van de AH blijven. En
voor die overige 10 plaatsen wordt dan bijvoorbeeld een oplossing gezocht binnen een straal van
ca. 50 meter van beide ingangen van de AH. Daar zijn afspraken over te maken.
De heren Mahu en Greveling vinden een structurele oplossing meteen voor de deur van de AH
heel goed. En er is een mooie verblijfsplein te maken door buiten die 8 parkeerplaatsen de rest
van het plein parkeervrij te houden zegt de heer Greveling. Dan beperkt het parkeren zich tot
slechts één zijde van het plein. Daarnaast zegt de heer Greveling nemen op die manier ook voor
Bouman de mogelijkheden tot herontwikkeling toe. Want er staat geen auto’s voor de deur. De
heer Mahu zegt dat hij een voorkeur heeft om van beide 2 kanten bereikbaar te zijn. Haaks
parkeren heeft daarom de voorkeur omdat 2 richtingenverkeer met schuinparkeren niet mogelijk
is. Naar zijn mening daar zullen de overige retailers daar ook tevreden over zijn. De heer Brokken
is het daar ook wel mee eens maar pleit voor een parkeervrije oplossing direct voor de deur van
de AH. Dat geeft ruimte om een mooie entree te maken. De heer Mahu is het daar niet mee eens,
hij vind de plaatsen voor de deur juist heel goed.
De heer Mahu ziet mogelijkheden om meer dan de zojuist besproken 8 parkeerplaatsen te maken
aan de zijde van de AH. Als het containerparkje aan de overzijde (hoek JulianastraatLouwerensplein) weggehaald wordt is het mogelijk om 4 a 5 plaatsen extra aan te leggen. Het
voordeel daarvan is dat de plataan aan de Julianastraat kan blijven staan en dat kan in de nu
voorliggende schets niet Er moeten dus geen tijdelijke parkeerplaatsen op de plaats van het
containerparkje worden geprojecteerd maar juist aan de overzijde daarvan. Om in- en uitdraaien
mogelijk te maken moeten de containers overigens wel nog steeds weg. Het bijkomende voordeel
van het spiegelen van deze parkeerplaatsen is volgens de heer Mahu dat deze parkeerplaatsen veel
beter bereikbaar zijn. R. van Niejenhuis zegt dat op het plein bomen terug geplaatst zouden
kunnen worden als de plataan zou moeten sneuvelen. Maar neemt het idee van de heer Mahu wel
serieus en wil het wel onderzoeken. Volgens de R. van Niejenhuis ontstaat dan een extra slinger
in de weg op het Louwerensplein maar kan de boom inderdaad blijven staan. De containers
weghalen is in een tijdelijke situatie duur maar niet onbetaalbaar. De containers definitief niet
meer terugplaatsen is een lastige en dure oplossing. Daarbij zijn de containers dan mogelijk niet
dichtbij de ingang van de AH terug te plaatsen.
Wethouder Euser vraagt waar we nu staan; wordt uitgegaan van de vorige week samen
overeengekomen variant + een inspanningsverplichting vanuit de gemeente om ook na het

verdwijnen van de tijdelijke parkeerplaatsen 18 structurele parkeerplaatsen aan te leggen?
Aanwezigen stemmen daarmee in en gaan er vanuit dat er in ieder geval 8 structurele
parkeerplaatsen worden gemaakt aan de zijde van de AH. Mogelijk worden aan die zijde van de
straat nog 4 a 5 extra plaatsen aangelegd waarvan ook niet zeker is of ze tijdelijke dan wel
structureel kunnen zijn. R. van Niejenhuis gaat dat uitzoeken. Hij zal kijken naar de kosten, de
technische haalbaarheid (kabels en leidingen in de grond) en de stedenbouwkundige en
verkeerskundige wenselijkheid vanuit de Visie
R. van Niejenhuis vraagt de aanwezigen of ze dit echt een goed uitgangspunt vinden want de heer
Brokken lijkt nog zijn bedenkingen te hebben. De heer Mahu benadrukt achter de principes van
deze schets te staan. Het lijkt hem erg aangenaam om meteen een definitieve inrichting aan de
zijde van de AH te hebben. Daarnaast ziet hij het twee richtingsverkeer echt wel zitten.
Wethouder Euser concludeert dat de volgende uitgangspunten gelden voor deze gezamenlijk
gedragen oplossing:
 Greveling wordt totaal herontwikkelt en bouwt minimaal 200m² terug in een ‘getrapte’
vorm. De plattegrond van de nieuwbouw wordt ca. 10m breed aan de zijde van de
Dorpsdijk en springt ter hoogte van de ingang van de AH terug naar 6 meter.
 Er worden 8 structurele parkeerplaatsen aan zijde van AH aangelegd en de situatie aldaar
wordt definitief ingericht
 Er is sprake van verkeersbewegingen in 2 richtingen op het J. Louwerensplein
 Er worden tijdelijke parkeerplaatsen tegenover de AH aangelegd. De 8 plaatsen voor de
AH worden aangevuld tot minimaal 18 maar er lijkt de mogelijkheid te bestaan om meer
tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen. De tijdelijke parkeerplaatsen zijn op rekening en
risico van de heer Mahu.
 Er wordt onderzocht of er nog 4 of 5 parkeerplaatsen aan de overzijde van het
containerpark te maken zijn


De gemeente gaat een inspanningsverplichting aan voor de toekomst om binnen
bijvoorbeeld 50m binnen de ingang van de AH aan de Julianastraat en/of de ingang van
het Louwerensplein het totaal aantal definitieve parkeerplaatsen op 18 te brengen.

Tot slot licht wethouder Euser toe dat de raad gevraagd zal worden om dit uit te mogen werken
op basis van de Visie, de afspraken met AH, de verwerving van de locatie Greveling en ook op
basis van draagvlak binnen het dorp voor dit plan. De raad wordt niet gevraagd om een klap op
een exact ontwerp te geven want als er dan iets wijzigt dan zitten we met zijn allen weer vast.
Wethouder Euser stekt voor om elkaar volgende week nader te informeren over de mogelijkheid
om nog 4 of 5 plaatsen extra aan te leggen tegenover het huidige containerparkje en sluit de
bijeenkomst.
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Rik van Niejenhuis
Van:

Paul Rijken

Verzonden: dinsdag 6 september 2011 19:59
Aan:

'Richard Oomes'

CC:

Raymond van Praag; Rik van Niejenhuis

Onderwerp: Werktekening parkeren Julianastraat
Bijlagen:

11CR091-01_D0_110831_Werktekening Julianastraat.pdf

Beste Richard,
In de bijlage tref je de werktekening aan voor de realisatie van vijf extra parkeerplaatsen in
de Julianastraat.
- We kunnen 3 extra parkeerplaatsen creëren voor Julianastraat 35 door verlegging van de
inrit.
- We kunnen 2 extra parkeerplaatsen creëren in het zijstraatje bij Julianastraat 29, doordat
we aan één zijde een heg en trottoir laten vervallen. Zo ontstaat er ruimte om iets minder
schuin te parkeren, wat twee parkeerplaatsen oplevert.
Deze werkzaamheden kunnen nog meegenomen worden in de
herbestratingwerkzaamheden in het kader van de afronding van de bouwwerkzaamheden
aan de Julianadriehoek, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart. Het betreft technische
optimalisatieslagen in de inrichting, waar we geen extra communicatie richting school of
omwonenden aan zullen wijden.
Met de realisatie van deze vijf parkeerplaatsen geven wij invulling aan de
resultaatverplichting om vijf parkeerplaatsen in de directe nabijheid van de de Albert Heijn
te realiseren, zoals afgesproken bij het bereikte akkoord over de inrichting van het
Louwerensplein tussen de heer Mahu, de heer Greveling en de gemeente.
Communicatie school en omgeving:
We hebben gisteren een zeer uitvoerig gesprek gehad met het bestuur van de
Julianaschool. Er is vanuit de school geen bereidheid om verder mee te denken over het
realiseren van extra parkeerplaatsen, zeker niet als dit ten koste gaat van het schoolterrein.
Wij hebben gewezen op het convenant dat destijds door schooldirectie en
vertegenwoordigers van de ouders is getekend. Het schoolbestuur stelt zich echter op
het standpunt dat de omstandigheden door de aanbouw en het creëren van een tweede
ingang in tussentijd zodanig zijn veranderd, dat de school niet meer gehouden kan worden
aan dit convenant. Aan het eind van het gesprek is de conclusie getrokken, dat verder
doorpraten met de school op dit moment geen zin heeft. Wel hebben wij nog
aangegeven dat we gestart zijn met een onderzoek naar het invoeren van de
parkeerschijfzone (of ook wel blauwe zone genoemd). Daarbij zal ook de vraag aan de
orde komen, of er voor het personeel van de school voldoende parkeerplaatsen zijn buiten
de blauwe zone.
Met vriendelijke groet,
Ir. Paul Rijken
Procesmanager fysiek

15-9-2011
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Bezoekadres:
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postadres:
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoonnummer:
010-5061111
Doorkiesnummer:
010-5061721
Mobielnummer:
06-53957572
Email:
p.rijken@albrandswaard.nl
website:
www.albrandswaard.nl

Van: Paul Rijken [mailto:p.rijken@albrandswaard.nl]
Verzonden: donderdag 1 september 2011 16:19
Aan: Raymond van Praag
CC: Rik van Niejenhuis
Onderwerp: FW: schets parkeren Julianastraat

Beste Raymond,
In de bijlage het voorstel voor de realisatie van vijf extra parkeerplaatsen in de
Julianastraat. Het gaat om 3 pp voor Julianastraat 35 (voormalig dr Bles) en 2 extra in het
zijstraatje. We hebben afgesproken dat we dit met AH overleggen. Hoe wil je dat
aanvliegen?

15-9-2011
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Met vriendelijke groet,
Ir. Paul Rijken
Procesmanager fysiek

Bezoekadres:
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postadres:
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoonnummer:
010-5061111
Doorkiesnummer:
010-5061721
Mobielnummer:
06-53957572
Email:
p.rijken@albrandswaard.nl
website:
www.albrandswaard.nl

Van: Rik van Niejenhuis
Verzonden: donderdag 1 september 2011 15:56
Aan: Theo Maas
CC: Paul Rijken; Ton Groenewegen; Peter Knoester; steven@urbanjazz.nl
Onderwerp: FW: schets parkeren Julianastraat

15-9-2011
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Hoi Theo,
hierbij de toegezegde tekening voor de aanleg van enkele parkeerplaatsen aan de Julianastraat.
Het is een concept van de hand van Hans Molenaar, we hebben het samen met Ton en Peter en onze
stedenbouwkundige Steven Hommersom zo uitgedacht.
Zoals je ziet is het een heel ander idee dan in eerste instantie geopperd.
Steven kijkt deze schets nog even na en zal eventuele kleine aanpassingen aan mij maar ook rechtstreeks
aan jou e-mailen zodat jij er volgende week mee aan de slag kunt en er een uitvoeringstekening voor kunt
laten maken.
Vriendelijke groet,
Rik van Niejenhuis
0657999002

Van: Hans Molenaar
Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 16:57
Aan: Peter Knoester; Rik van Niejenhuis
CC: Jessica Stok; Paul Rijken
Onderwerp: RE: schets parkeren Julianastr
Hierbij de laatste opmerkingen van Peter verwerkt in de schets.
Veel succes ermee ;-)
Groet, Hans

Van: Peter Knoester
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2011 14:58
Aan: Rik van Niejenhuis; 'Rik van Niejenhuis'
CC: Hans Molenaar
Onderwerp: schets parkeren Julianastr
Hoi Rik,
Hierbij de schets met de (kleine) aanpassingen van de schuine parkeerplaatsen in het doodlopende deel van
de Julianastraat.
gr, Peter

15-9-2011

Rik van Niejenhuis
Email Bode
dinsdag 20 september 2011 14:15
Raymond van Praag
Paul Rijken
FW: Taxatie Julianastraat 35 (nogmaals) en voorstel voor aanleg 5 parkeerplaatsen

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
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Van: Paul Rijken [mailto:p.rijken@albrandswaard.nl]
Verzonden: dinsdag 6 september 2011 18:54
Aan: Richard Oomes
CC: Rik van Niejenhuis; Raymond van Praag; Bert Euser; Bert Euser; Henk van der Linden
Onderwerp: Taxatie Julianastraat 35

Beste Richard,

Hieronder tref je een link aan naar het taxatierapport voor het pand Julianastraat 35. Nu dit pand recent is
vrijgekomen, wil de gemeente dit pand verkopen. Wij hebben begrepen dat Jurgen Mahu interesse heeft in
dit pand. Wij hebben daarom besloten het pand eerst onderhands voor de taxatieprijs ter hoogte van Euro
321.000,- aan te bieden aan Jurgen Mahu. De taxatieprijs is niet onderhandelbaar. Mocht Jurgen Mahu
afzien van aankoop van dit pand, dan zullen we het pand in de vrije verkoop aanbieden.

Wellicht ten overvloede meld ik, dat ook het pand Julianastraat 33 te koop is aangeboden aan de
gemeente. Daarop hebben wij aangegeven geen interesse te hebben dit pand te verwerven en hebben wij de
heer Van Laak de suggestie gedaan om contact op te nemen met Jurgen Mahu.

Graag hoor ik of Jurgen Mahu het pand Julianastraat 35 wenst aan te kopen.

Met vriendelijke groet,
Ir. Paul Rijken
Procesmanager fysiek

Bezoekadres:
Hofhoek 5

3176 PD Poortugaal
Postadres:
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoonnummer:
010-5061111
Doorkiesnummer:
010-5061721
Mobielnummer:
06-53957572
Email:
p.rijken@albrandswaard.nl
website:
www.albrandswaard.nl

Van: NWWI [mailto:validatie@nwwi.nl]
Verzonden: maandag 5 september 2011 16:24
Aan: Rik van Niejenhuis
Onderwerp: Gereedmelding na elektronische ondertekening taxateur - 14347940092561 -- Julianastraat 35 3161 AJ RHOON
Fout! Bestandsnaam niet opgegeven.

Geachte heer/mevrouw,
Het taxatierapport Julianastraat 35, 3161 AJ RHOON is gereed.
Het rapport is onder nummer 14347940092561 geregistreerd op www.nwwi.nl. (Rapport inzien).
Het NWWI zorgt voor de validatie van uw taxatierapport. De verwerkingstijd voor deze validatie is één werkdag (8 werkuren). Deze
verwerkingstijd gaat uiteraard pas lopen zodra de taxateur zijn complete rapport bij het NWWI heeft ingediend (gereedgemeld). Het NWWI
kijkt het rapport na en zal deze accorderen of indien nodig de taxateur een verbetervoorstel zenden. Na een verbetervoorstel dient de taxateur
opnieuw het aangepaste rapport gereed te melden. De verwerkingstijd van deze tweede gereedmelding bedraagt ook maximaal 8 werkbare uren.
Bent u benieuwd naar de status van uw rapport en wilt u bijvoorbeeld weten of de taxateur het rapport al heeft gereedgemeld? Als consument
kunt u dit navragen bij uw taxateur. Bent u intermediair, log dan in op onze site. Hier vindt u onder "Totaaloverzicht" het rapport dat u zoekt.
Klik vervolgens op "meer" om de actuele status te zien.
Het NWWI wijst de opdrachtgever er op dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te bewaken of er een ondertekend opdrachtformulier aan
de taxateur wordt/is aangeleverd. Deze heeft de taxateur nodig om te voldoen aan de privacywetgeving welke u kunt vinden op
http://www.nwwi.nl/privacy.

Tevens verklaart de opdrachtgever dat hij op de hoogte is dat de taxateur en/of het kantoor of onderneming waarin de taxateur direct of indirect
enig belang heeft, niet direct betrokken is bij de koop, verkoop, bemiddeling of financiering met de geldnemer/koper, verkoper, bemiddelaar of
de geldverstrekker.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u e-mailen naar info@nwwi.nl.
Met vriendelijke groet,
NWWI
Afdeling Validatie

De taxatie werd uitgevoerd door: Bakker & Steffen, NVM Makelaars en Taxateurs Poortugaal
Telefoon taxateur: 010-5013177
Opdrachtgever:
Rik van Niejenhuis
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Het rapportnummer is: W3161AJ35_1
Bakker & Steffen, NVM Makelaars en Taxateurs Poortugaal heeft het rapport op internet elektronisch ondertekend op:
2011-09-05 16:24:00
De volgende bestanden zijn bij dit rapport beschikbaar:
Taxatierapport in pdf
Kadastraal uittreksel
Kadastrale kaart
Eigendomsbewijs
Taxatierapport inclusief bijlagen in pdf

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te melden
en de inhoud van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Gemeente Albrandswaard staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. If you have received this message in error, please inform us and delete its
content. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are
hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. The
community Albrandswaard is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.
This message shall not constitute any obligations.

This email and any attachments may contain information that is proprietary,
confidential and/or privileged and for the sole use of the intended recipient(s)
only. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return
email and delete all copies of this email and any attachments. Ahold and/or its
subsidiaries shall neither be liable for the inaccurate or incomplete transmission
of the information contained in this email or any attachments, nor for any delay
in its receipt. To the extent this email is intended to create any legal obligation,
the obligation shall bind only the contracting entity and not any other entity within
the Ahold Group.
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College van B en W
T.a.v. de heer R. van Praag
Hofkhoek 5
3176 PD Poortugaal

Datum: 6 juli 2011
Onderwerp: Stand van zaken ontwikkeling AH Rhoon

Geachte heer Van Praag,
Bijgaand ontvangt u het concept verslag van onze bespreking van 24 juni 2011. Ik verzoek u
aan te geven of dit verslag een correcte en volledige weergave is van ons gesprek. Zoals
door mij in dit gesprek aangegeven acht ik het van belang dat we afspraken maken over alle
zaken die nog open staan. U staat, hebt u in het gesprek gesteld, een pragmatische aanpak
voor. Ik deel die instelling, maar ben wel van mening dat pragmatisch ook inhoudt dat
spraken goed worden vastgelegd en helaas moet ik vaststellen dat dit punt verbetering
behoeft. Over onderstaande punten dienen we met elkaar helderheid te krijgen.
1. Status "witte rook" tekening d.d. 26 augustus 2010. nr 10CR056
De heer J. Mahu bevestigt dat hij heeft ingestemd met de inricht ing van het Louwerensplein.
Dat wil zeggen inclusief de aanleg van alle parkeerplaatsen (13 in het openbare gebied en 8
op particulier) terrein. Hij wil dan ook de garantie van de gemeente dat genoemde 8
parkeerplaatsen daadwerkelijk worden aangelegd, omdat deze parkeerplaatsen onderdeel
waren van die deal. Kunt u dat verzekeren?

2. Verwerving van pand Greveling
W ij hebben van de heer Greveling vernomen dat er overeenstemming zou zijn tussen de
gemeente en de eigenaar over de verwerving van dat pand en ondergrond. Kunt u dat
bevestigen?
3. Inrichting Louwerensplein
W ilt u bevestigen dat de gemeente t ijdig een tijdelijke riolering en andere nutsvoorzieningen
aanlegt vóór de opening van de winkels eind september. Wat is de concrete planning?
(NB. Ik heb begrepen dat er nog een probleem zou zijn t.a.v. een hoogteverschil in de straat.
Ik ga er vanuit dat de gemeente dat weet en zal oplossen).
Doordat er regelmatig problemen ontstaan m.b.t. de afwater ing tijdens de bouw, dreigt
schade op te treden aan fundering e.d. Onderkent u dit probleem? Hebt u inmiddels
spoedmaatregelen getroffen?

Karveel 3 4902
m obiel 06 - 20 43 93 74

CR Oosterhout
telefoon 0162 - 46 14 99
fax 0162 - 46 26 42
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Afspraak is dat de gemeente met een concrete planning komt voor de aanleg van de
definitieve ondergrondse - en bovengrondse openbare voorzieningen. W ij verzoeken u deze
zo spoedig mogelijk aan ons op te sturen.
4. Aanleg parkeerplaatsen Julianastraat
U hebt in ons overleg aangegeven In gesprek te zijn met het schoolbestuur en zich te zullen
inspannen om parkeerplaatsen hier aan te leggen. Hoe staat het nu met het eigendom, de
bestemming van het terrein en het convenant?
W ij hebben kennis genomen van een brief van het schoolbestuur van 29 juni 2011, waarin
wordt aangekondigd zich massief tegen de aanleg van de parkeerplaatsen te zullen
verzetten. Heeft deze opstelling consequenties voor toezegging om zich in te spannen om de
parkeerplaatsen hier aan te leggen?
5. Subsidie
W ij hebben contact gehad met het ministerie van Vrom over de toekenning van de
stimuleringssubsidie. Aan ons is door het ministerie te kennen gegeven dat deze subsidie
voorafgaand aan de bouw aan Mahu verstrekt had moeten worden. Voorwaarde was dat
indien het project niet gerealiseerd zou worden, Mahu zich er toe had moeten verplichten om
de subsidie terug te betalen. Ik verzoek u daarom de toegekende subsidie onverwijld aan
Mahu over te maken.
6. Matrixborden
Hier kom ik op korte termijn op terug.
7. Overleg met omwonenden
Ongetwijfeld heeft de gemeente de beste bedoelingen om als intermediair op te treden naar
de bewoners. Aan de andere kant stel ik vast dat bij het maken van de afspraken ook
terdege rekening gehouden moet worden met de belangen en de (feitelijke mogelijkheden en
onmogelijkheden) voor Mahu. Ik heb vandaag (6 juli 2011) kennis genomen van het verslag
van de bespreking met de omwonenden van 28 juni 2011. Naar aanleiding hiervan het
volgende.
- De aanleg van de schanskorven is uitgesteld op verzoek van de gemeente i.v.m. dit
overleg met de bewoners. Zou aanvankelijk de schanskorven al aangelegd zijn, nu is dat
uitgesteld en kan dit pas gerealiseerd worden (onder voorbehoud van wijzigingen in de
planning) in week 34. De schanskorven zullen aangelegd worden conform de verleende
bouwvergunning.
- Ten aanzien van de inricht ing van de groenvoorziening hebben de bewoners ingestemd
met een voorstel van de heer Binder. Mahu zal deze groenvoorziening aanleggen mits de
(eventuele) extra kosten (boven € 2000) voor de aanleg en advieskosten van Binder door
de gemeente betaald worden. Kunt u dat bevestigen?
- Planschade.
De toezeggingen op dit punt aan de bewoners bevreemden mij. Waarom
beperkt u zich niet tot de procedure die u hiervoor heeft vastgesteld?
- Laden en lossen. De vervoerder gebruikt voor de bevoorrading de st ilste auto's waar de
vervoerder over beschikt. Volgens de normen maken deze vrachtwagen niet te veel
lawaai, ook gelet op de normen die gelden vóór 8.00 uur. Desondanks heeft Mahu met
de vervoerder afgesproken dat de komende maand niet voor 8.00 uur gelost zal worden.
Ik moet hier wel aan toevoegen dat de chauffeurs geïntimideerd en bedreigd zijn door de
buurtbewoners. Dat hebben ze in deze mate nog nergens in Nederland meegemaakt.
Vanochtend was er zelfs om die reden een beveiligingsbedrijf ingeschakeld omdat de
chauffeurs anders weigerden om te komen lossen.

Uit het bovenstaande blijkt dat de heer Mahu tegemoet wil komen aan bezwaren van
bewoners, maar de keerzijde van die medaille is nu wel dat wij verwachten dat de
gemeente de bewoners er op wijst dat zij zich gedeinsd houden.

Indien het wenselijk wordt geacht over deze punten met elkaar nader overleg te voeren,
bestaat die bereidheid, maar voor dat overleg plaatsvindt acht ik het wel van belang
schriftelijk duidelijkheid te krijgen over bovenstaande (vraag)punten

Hoogachtend,
Namens de heer J. Mahu van AH Rhoon

R.G.A.M. Oomes.

Datum
Betreft
Datum
vergadering
Van
Aanwezig
CC

6 juli 2011
Overleg bouwplan Albert Heijn
24 juni 2011

|

Richard Oomes (namens J. Mahu)
Raymond van Praag, Paul Rijken, Bert Brokken en Richard Oomes
Jurgen Mahu

0. Vooraf
- De heer Oomes geeft aan dat hij vanaf heden het overieg zal voeren namens Jurgen Mahu en
dat alle correspondentie, e-mail e.d. vanaf heden via hem moet lopen.
- De heer Oomes stelt vast dat er veel gebeurt op dit moment, maar dat vanwege de wijze van
communicatie er geen goede schriftelijke afspraken worden vastgelegd. Hij wil naar een
aanvullende overeenkomst waarin alle openstaande punten worden vastgelegd. Tot dat
moment worden geen nieuwe afspraken gemaakt, tenzij de voortgang van de bouw of de
aanleg van openbare voorzieningen zulks vordert.
!
1. Sloop Greveling
'
De heer Oomes stelt de volgende vragen
- Welke stappen heeft de gemeente gezet tbv de verwerving en sloop van het pand?
- Hoe verlopen de onderhandelingen?
- Venvacht de gemeente minnelijk tot overeenstemming te komen?
- Welke vervolgstappen gaat de gemeente nemen?
- Wat is de planning?
De heren Van Praag en Rijken antwoorden als volgt. In het kader van de venwerving heeft het
eerste gesprek met Greveling plaatsgevonden eind mei j.l. Overwater treedt in deze gesprekken
namens de gemeente op als zaakwaarnemer. Door dit bureau is een taxatie gemaakt op basis
van de zogenaamde "witte rook" tekening (d.d. 26 augustus 2010). De hier voorgestelde inrichting
van het Louwerensplein heeft de instemming van de gemeenteraad en van de heer J. Mahu. Op
de vraag wat de planning zal zijn, wordt aangegeven dat 2 a 3 keer een gesprek zal plaatsvinden
en dat wanneer in september nog geen overeenstemming is bereikt, in oktober een
onteigeningsprocedure zal worden opgestart.
De heer Oomes reageert hierop aan dat het een principe-instemming betreft waaraan de
voorwaarde is gesteld dat overeenstemming kan worden bereikt over alle nog openstaande
punten: (1) inrichting tijdig gereed voor de opening van de AH en hevenwinkels en het daartoe
tijdig opstarten van de minnelijke verwerving c.q. onteigening , (2) realisering van de in genoemde
tekening geplande 21 parkeerplaatsen, (3) de parkeerplaatsen op het terrein van de school aan
de Julianastraat en (4) de financiële afspraken ten aanzien van de bijdragen van Mahu in de
infrastructuur zoals vastgelegd in de overeenkom st van 11 augustus 2008.
De gemeente heeft een andere beleving van de zaak en ziet de afspraak over het Louwerensplein
als een afzonderlijke afspraak. Zij kiest voor een pragmatische aanpak en die blijkt te werken. Er
had als er vorig jaar door de heer Oomes geen aanvullende voorwaarden gesteld waren rond de
aanvullende overeenkomst nu een ondertekende overeenkomst op tafel gelegen.
De heer Oomes heeft een volstrekt andere beleving van die onderhandelingen. Kernpunt was dat
de toenmalig verantwoordelijke wethouder zelf steeds met nieuwe voorwaarden kwam en met
name er op uit was het voorhuis van het pand Greveling te handhaven. Dat is en was voor Mahu
onbespreekbaar.
'
De heer Oomes is van mening dat de gemeente Albrandswaard nalatig is in de voortgang van de
verwerving van het pand Greveling. In augustus 2010 had al gestart kunnen worden met de
minnelijke onderhandelingen. Dat is nu pas eind mei opgestart, dat wil zeggen dat 8 maanden
vertraging is opgelopen waardoor de planning van de uitvoering van de inrichting is vertraagd en
bij de opening van de winkels eind september 2011 de openbare ruimte nog niet is ingericht,
waardoor schade zal optreden voor de betreffende winkeliers.
j

Het volgende wordt afgesproken:
I
- De gemeente stuurt aan de heer Oomes een brief over de inrichting van Louwerensplein en
onder welke condities dit voorstel naar de mening van de gemeente zou kunnen worden
gerealiseerd.
[
- De gemeente houdt AH Rhoon op de hoogte van de voortgang van de onderhandelingen van
de gemeente met Greveling en geeft een concreet stappenplan en planning voor deze
onderhandelingen.
2. Inrichting
Louwerensplein
Ter inleiding wordt het volgende vastgesteld. De opening van de winkel zal plaatsvinden eind
september. De gemeente heeft op basis van de overeenkomst van 2008 de verplichting zorg te
dragen voor een tijdige inrichting van het plein. Uit het verslag van 11 mei 2011 van de gemeente
met de heer Bert B rokken blijkt dat dit geenszins het geval zal zijn om voornamelijk twee redenen:
de ontruiming en sloop van het DA-gedeelte en de verwerving en sloop van Greveling.
De heer Oomes stelt vast dat in 2008 een inrichting van het Louwerensplein afgesproken. Hiervan
kan pas worden afgeweken als contractueel hierover nieuwe afspraken zijn gemaakt en dat is nog
niet het geval. De gedachte die in het verslag is opgenomen dat elders nog plaats voor 5
parkeerplaatsen gevonden moeten worden is voor Mahu niet acceptabel.
De gemeente geeft aan alles in het werk te stellen, maar beide genoemde factoren, maken het
voor de gemeente onmogelijk voor eind september 2011 de onder- en bovengrondse
infrastructuur aan te leggen. De gemeente zal er wel voor zorg dragen dat ten tijde van de
opening van de winkels eind september een tijdelijke riolering en andere nutsvoorzieningen
worden aangelegd, evenals een trottoir voor de winkels, zo mogelijk in definitieve vorm. De
gemeente spant zich tot het uiterste in.
De heer Oomes stelt vast dat eind 2010 reeds een aanvraag voor de aansluiting op het riool bij de
gemeente is ingediend. (Bij navraag blijkt dit gebeurd te zijn op 10 november 2010, omdat deze
aanvraag zou zijn zoekgeraakt, is een hernieuwde aanvraag ingediend per 18 januari 2011.
Blijkbaar is deze aanvraag nog een keer aangepast, zodat de laatste tekening behorend bij de
aanvraag gedateerd is op 20 februari 2011). De heer Oomes geeft aan dat - hoezeer deze
tijdelijke voorzieningen op dit moment noodzakelijk zijn - de gemeente haar verplichtingen niet
tijdig nakomt. Op dit moment dreigt zelfs al een situatie dat bij overtollige wateroverlast de grond
onder het gebouw dreigt weg te zakken waardoor risico's ontstaan. Bovendien zal ondanks de
tijdelijke voorzieningen op het moment van de opening de bovengrondse infra nog niet gereed zijn
waardoor noodzakelijke parkeerplaatsen in het Louwerensplein op dat moment niet beschikbaar
zijn voor het publiek.
i

De volgende afspraken worden gemaakt:
- De gemeente legt tijdelijke riolering en andere nutsvoorzieningen aan vóór de opening van de
winkels eind september.
i
- De gemeente komt met een concrete planning voor de aanleg van de definitieve
ondergrondse - en bovengrondse openbare voorzieningen, j
- AH zal nagaan of het niet tijdig gereed komen van deze voorzieningen zal leiden tot schade bij
AH en de andere winkeliers.
j
i

3. E rfafscheiding
bij laad en losplaats
De gemeente geeft aan zich tot het uiterste in te spannen om een1 regeling te treffen met de
omwonenden. Van de heer Mahu wordt een welwillende medewerking gevraagd in zijn eigen
belang. Als hij deze medewerking weigert, heeft de gemeente het; proces niet in de hand en zijn
de gevolgen voor de heer Mahu. Aanstaande dinsdag is een overleg gepland met deze bewoners
en voordien moeten nog enkele zaken helder worden gemaakt. Deze punten worden
successievelijk besproken:
!
Erfafscheiding. In de bouwvergunning is een schanskorf opgenomen als erfafscheiding. De
omwonenden vragen om een gemetselde muur ivm geluid. Jurgen Mahu is in principe bereid
aan het verzoek van de gemeente medewerking te verlenen, maar onder de volgende
condities. Mahu bepaalt de uiteindelijke vorm en uitvoering en is opdrachtgever voor de
uitvoering. Hij draagt niet bij in de extra kosten, de meerkosten zijn volledig voor de gemeente
op basis van een offerte van Geeve. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en omvat ook

een akkoord voorafgaand aan de uitvoering van het college van B en W waarin staat dat (1)
de gewijzigde uitvoering van de bouwvergunning geschiedt op indringend verzoek van het
college van B en W (2) en het college zich garant verklaart vóór alle mogelijke juridische,
financiële en andere gevolgen die hieruit voortvloeien, inclusief eventuele vertragingen in het
bouwproces en schadeclaims van omwonenden en andere belanghebbenden, als gevolg van
het gewijzigd uitvoeren van de bouwvergunning. Alle omwonenden dienen vooraf een
verklaring te ondertekenen waarin zij een verzoek daartoe doen aan de heer Mahu.
- Groenstrook.
De heer Mahu zal nog vandaag opdracht geven aan Thod Binder voor het
opstellen van een inrichtingsplan, maar zal niet meer investeren dan in de begroting van het
bouwplan is opgenomen (NB dat is € 2000). De extra kosten voor de inrichting en
advieskosten zijn voor rekening van de gemeente.
Het volgende wordt afgesproken:
- De gemeente overlegt met de bewoners en laat de heer Oomes weten wat de afspraken zijn
die op 28 juni 2011 met de omwonenden worden gemaakt.
- De heer Mahu werkt onder bovenstaande condities mee aan een wijziging van de
erfafecheiding en een plan voor de inrichting van de groenstrook langs de erfafecheiding.
4. Aanleg parkeerplaatsen Julianastraat
De heer Oomes stelt de volgende vragen
- Wat is de stand van zaken?
- Wat is het antwoord op de vragen op blz. 1 van het verslag van 11 mei 2011 (eigendom,
bestemming, convenant). Vragen overigens die een jaar geleden ook al op tafel lagen.
l

De gemeente geeft aan in overleg te zijn met het schoolbestuur en zich zullen inspannen om deze
parkeerplaatsen daar aan te leggen. Op de openstaande punten (eigendom, bestemming,
convenant) kan nog geen antwoord worden gegeven.
Het volgende wordt afgesproken:
|
De gemeente houdt Mahu op de hoogte van de vorderingen van de aanleg van de
parkeerplaatsen op het schoolterrein aan de Julianastraat.
5. Subsidie
De heer Oomes stelt de volgende vragen
- Welke procedure kunnen we afspreken over het verstrekken van de subsidie aan de huurders
van de woningen.
:
- Is er al subsidie aangevraagd voor het aanleggen van infrastructuur (voor het aanleggen van
een verbindende weg tussen Julianastraat en Dorpsdijk) bij Stadsregio?
De gemeente geeft aan dat de subsidie pas kan worden verstrekt als er huurovereenkomsten zijn
en aangetoond kan worden dat een extra investering is gedaan ad € 10.000 om de
appartementen (beter) te kunnen verhuren.
j
De heer Oomes geeft aan dat er inmiddels één appartement definitief verhuurd is en dat de
meerkosten kunnen worden aangetoond, omdat de appartementen redelijk luxe worden
afgewerkt.
Het volgende wordt afgesproken:
Mahu stuurt de huurovereenkomst die voor de appartementen gebruikt zal worden en
overlegt een afwerkstaat waaruit blijkt dat een extra investering is gedaan om de
appartementen te kunnen verhuren.
!
I
6. Rondvraag
j
De heer Rijken informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de
matrixborden. Er dient een gecertificeerd bureau opdracht gegeven te worden om een plan op te
stellen. Hij vraagt naar de planning.
j
De heer Oomes is hiervan niet op de hoogte en zal hierover overleg plegen met de heer Mahu.

