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Aan de leden van de klankbordgroep.
In deze brief reageren we op het memo aan de klankbordgroep COR van 14 september
2012. Daarnaast willen we ook aandacht vragen voor de situatie aan het Strawinskiplein
en Tsjakovskistraat.
A. R e a ctie op memo aan klankbordgroep COR 14septe m b er 2012.
Op deze memo is door de betrokken winkeliers woedend gereageerd.
1. Algemeen
Dit komt onder andere doordat er steeds tegengestelde berichten van de gemeente
komen. Met name door een ambtenaar die al jaren niet een instelling heeft van
constructief meedenken en werken maar elke keer de zaken probeert te traineren en
andere op het verkeerde been te zetten. Waarom dit gebeurt is onduidelijk.
De winkeliers zijn deze handelwijze het dan ook spuug zat.
2. Greveling
De termijn waarop Greveling kan reageren is inmiddels verstreken. De
onteigeningsprocedure kan derhalve beginnen. Ook hier bereiken ons weer
verontrustende berichten. De onteigeningsprocedure zou niet opgestart kunnen
worden omdat Greveling het aan derden zou kunnen verkopen.
Verder ontvangen we tegengestelde berichten over eventuele ontwikkelingen op de
locatie Greveling. Zie punt 4 hierna.
3. Reactie op de memo.
De punten verwijzen naar de geel gemaakte tekst in de memo.
1. De samenwerkingsovereenkomst van augustus 2008 is nog steeds van kracht.
2. Over de "witte rook tekening" is veel gesproken tussen gemeente, Greveling en
Mahu. Het gevolg was dat er telkens weer iets veranderde. Mahu is nooit met de
"witte rook tekening" akkoord gegaan.
3. De heer Mahu heeft ingestemd met het tijdelijk houden van het milieuparkje op
de huidige plaats. Er was namelijk nogal veel verzet van de bewoners om dit aan
de julianastraat te plaatsen. De wethouder heeft ook erkent dat de heer Mahu
tijdelijk heeft ingestemd.
4. De wethouder heeft deze week (38) nog aan de heer van Kesteren medegedeeld
dat de gemeente Greveling wil aankopen en dat hij geen herontwikkeling
toestaat.
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5. Hier wordt gesproken over breed overleg over het milieuparkje. Er zijn
informatieavonden gehouden. Van overleg is geen sprake. En van een definitieve
locatie is helemaal geen sprake zie ook punt 3.
6. Hier weer een pertinente leugen. In de visie is uitgegaan van een
parkeerzoekzone en geen circuit. Dit is ook onder andere de reden dat er een
weg, twee richtingen, langs Palsgraaf is gepland.
7. Uit informatie is gebleken dat de wethouder dit memo voor verzending heeft
gezien.
4. Groen- Kwaliteitsplan.
In dit plan worden minder parkeerplaatsen gerealiseerd dan in het raadsbesluit van 2
april 2012 en eerdere besluiten.
Dit memo is niet bedoeld om nu een hele discussie of nieuwe memo's op gang te
brengen. De bedoeling is om onze gevoelens en standpunten duidelijk en schriftelijk
neer te leggen bij de Klankbordgroep en ter info aan de wethouder.
B. Strawinskiplein en Tsjakovskistraat.
Wij zijn teleurgesteld dat het Strawinskiplein niet op korte termijn wordt
gereconstrueerd. Tevens baart het ons zorgen dat er geen geld beschikbaar is om het
plein te reconstrueren. Wij gaan er van uit dat begin 2013 begonnen wordt met de
werkzaamheden zodat deze in het l kwartaal 2013 zijn afgerond.
e

De parkeerproblematiek achter bij de Hema is nog steeds niet opgelost. Zonder overleg
zijn er ineens op twee parkeerplekken witte kruisen gezet. Er zouden ook nog borden
komen dat er op bepaalde tijd niet geparkeerd mag worden. Een en ander is zonder
overleg. Wilt u ons het verkeersbesluit over deze maatregelen doen toekomen.
Tenslotte
Op onze brief van 16 februari 2012 geregistreerd ondernummer 11084 bij
bestuurszaken hebben wij tot op heden geen reactie ontvangen.
Met vriendelijke groet.
Winkeliersvereniging Rhoon
A.W.

Rhoon 2 oktober 2012. Per mail verzonden aan klankbordgroep.

