
 

VERSLAG 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 14 juni 2010 

Aanwezig De heer H.J. Duurkoop; 
De heer J.C.M. Hagenaars (griffier); 
De heer A.A. Kweekel (EVA); 
Mevrouw P.B. Rooimans (PvdA); 
De heren R. van Meijbeek en R. Moret;  
De heer D.H.J. Roest (CDA); 
De heer N.P. Engeldorp Gastelaars (CU/SGP); 

 Mevrouw M.P.C. van Ginkel (wethouder); 
Onderwerp Toestemming investeringskrediet voor reconstructie/ renovatiewerken Vogelbuurt 

Rhoon     
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. Toestemming investeringskrediet voor reconstructie/ renovatiewerken Vogelbuurt Rhoon     

De heer Kweekel merkt op dat het bijna een herhaling wordt van een ander krediet. Hij geeft aan dat er 
gesproken wordt over riolering en over verharding dus alleen over beton. Hij mist in het stuk het groen. 
Kunnen er misschien toch nog bomen gespaard worden of worden juist meer bomen teruggeplaatst? 
Wel ziet hij iets over spaarlampen in het stuk staan. Hij meldt dat hij over de bomen een aanvulling in 
het stuk wil zien. In het verleden is een motie  ingediend over het beperken van bordjes en 
betonbanden. Hij vraagt om aandacht voor aansluiting van “oud” naar “nieuw”.  Dit moet niet op een 
botte wijze zoals bij de Albrandswaardseweg is gebeurd.  
De heer Moret vraagt zich af waarom investeren in plaats van te bezuinigen. Gelijktijdig geeft hij aan 
dat zijn fractie in dit geval dit standpunt wil loslaten. Vervolgens vraagt hij of de energiezuinige 
spaarlampen dezelfde zijn als genoemd  in de het stuk van de Koninginnebuurt. Hij merkt op dat er 
een informatiebijeenkomst wordt gehouden. Hij vraagt zich af of dit zich alleen beperkt tot de status 
van het project betreffende overlast of kan het voorkomen dat naar aanleiding van de 
informatiebijeenkomst er nog wijzigingen op de plannen dan wel op het budget kunnen komen.  
De heer Roest vraagt of er € 240,-- in totaal wordt terugverdiend in 15 jaar of is dat per lamp. 
Vervolgens wil hij weten wanneer het project van start gaat en hoelang het gaat duren. Ook informeert  
hij naar de communicatie die richting burgers gedaan gaat worden. En hij zou graag willen weten of de 
twee plannen op elkaar worden afgestemd.  
De heer Van Engeldorp Gastelaars meldt dat hij niet zoveel heeft toe te voegen aan de vragen die 
door de vorige sprekers zijn gesteld. Hij geeft aan dat hij benieuwd is naar de communicatie met 
bewoners.  Hij vraagt of er een voorinformatie avond is geweest. Hij meldt dat in zijn wijk wel zoiets 
heeft plaats gevonden. Hij gaat er vanuit dat er goed geluisterd wordt naar burgers op de 
informatiebijeenkomst, de wijk is vrij compact is met weinig uitwijkmogelijkheden, kleine stratenveel 
auto’s  en veel verkeer. Hij gaat er vanuit dat hierover gesproken is of gaat worden met de degenen 
die het gaan aanpakken.  
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Mevrouw Rooimans meldt dat het vorige vorige college de hele wijk wilde aanpakken. Zij geeft aan dat 
de woningen er niet uitzien. Zij vreest dat er straks mooie straten liggen met goede riolering, maar  met 
woningen die 50 jaar oud zijn. Zij vraagt zich af of er dan alsnog gesloopt wordt. Zij vindt dat 
opknappen van de woningen hard nodig is, meer nog  dan van de straten. Financiële aspecten. Zij 
vraagt zich af wat zij zich moet voorstellen bij de kostenprognoses en de gespecificeerde 
besteksraming. Het is nog niet bekend is of uit de wensen van bewoners aanpassingen voortvloeien.  
Zij vraag of dit eventueel al in het bedrag zit of is het zo dat dit nog erbij komt. Vervolgens vraagt zij of 
er extra parkeergelegenheid wordt gecreëerd. Zij zou heel graag willen weten of er contact is met de  
woningbouwvereniging van deze wijk    
Mevrouw Van Ginkel antwoordt niet te weten welke bomen er terug komen.Zij laat zich ondersteunen 
door de heer Buijink. 
De heer Buijink geeft aan dat er praktisch geen bomen in deze wijk staan.  
De heer Kweekel vraagt of hij mag concluderen dat het openbare groen verdwijnt.  
De heer Buijink meldt dat dit niet het geval is, het blijft zoals het is. Op groenvoorziening  worden geen 
kredieten aangevraagd, dit valt onder een andere post.   
De heer Kweekel vindt dat straten zonder groen niet in deze gemeente kan. 
Mevrouw Van Ginkel  meldt dat er geen vervangingsvraag aan de orde is. Zij meldt dat het groen dat 
er is wordt onderhouden. Op dit moment is er geen nieuwe aanplant aan de orde.  
De heer Kweekel geeft aan dat hij dit een teleurstellend antwoordt vindt. Hij vindt dat de wethouder als 
bestuurder het  voortrouw moet nemen.  
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat de bomen niet worden weggehaald. Zij meldt dat zij over het groen 
wil debatteren maar dan wel op een ander moment. Bij het beperken van borden en een goede 
aansluiting van oud op nieuw vindt hij haar aan zijn zijde. Vervolgens meldt zij dat het dezelfde 
spaarlampen zijn als in de Koninginnebuurt. Er is al een bewonersavond met inspraak geweest.  Er 
gaat nog een brief uit als terugkoppeling naar de bewoners toe. Zij meldt dat de gevraagde 
wijzigingen/ideeën die zijn aangebracht geen effect hebben op de hoogte van de kredietaanvraag.  Er 
wordt altijd rekening gehouden met een veiligheidsmarge om bepaalde wensen in te kunnen willigen.                 
De besparing is  € 240,-- per lamp. Zij meldt dat op het moment dat door de raad akkoord gegeven 
wordt, gelijk gestart wordt dus op 28 juni. Voor het antwoord op de vraag hoelang het gaat duren, ver 
wijst zij naar het bestek. Bewoners worden per e-mail en/of per post geïnformeerd over de voortgang. 
Dit alles is terug te vinden  in het communicatieplan. Het klopt volgens haar dat niet alle straten aan de 
orde komen, dit omdat een aantal straten eerder al gedaan is. Dorpsdijk stond al eerder op de rol,  zit 
ook niet in de kredietaanvraag maar dit is in een keer meegenomen onder achterstallig onderhoud. Zij 
meldt dat het hard nodig is zeker op de Dorpsdijk. Zij herhaalt dat er geen extra geld nodig is voor dit 
plan. Het college probeert goed te luisteren naar de wensen van de burger en probeert  met deze 
wensen iets te doen. Zij verzekert dat het college oog heeft voor de parkeerproblematiek. In het aantal 
parkeerplaatsen wijzigt niet veel.  Zij zegt te weten dat de woningen  op de nominatie stonden om 
gesloopt te worden. Maar door gebrek aan geld gaat dit niet door en is het nog niet bekend wanneer 
dit wel zal gaan gebeuren.  
Mevrouw Rooimans vraagt of bekend is wanneer dit alsnog zal gaan gebeuren. 
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Mevrouw Van Ginkel antwoordt dat de plannen nu in de la liggen en het is niet bekend  wanneer dit 
weer wordt opgepakt.  Zij meldt dat er veel achterstallig onderhoud is en ook riolering moet  aangepakt  
worden.  Hiermee kan echt niet langer gewacht worden. 
De heer Kweekel meldt dat volksbelang bijna failliet is, er zit geen geld in de kas. Men is in een 
fusietraject verwikkeld. Na deze fase moet er snel duidelijkheid komen.   
Mevrouw Van Ginkel geeft aan dat het goed is om dit te weten, maar er toch nu doorgepakt worden.  
Mevrouw Rooimans adviseert de wethouder om alsnog contact op te nemen met de 
woningbouwvereniging.  
De heer Kweekel geeft aan dat er geen tekeningen zijn van de woningen. Het zijn simpele 
eengezinswoningen. Hij geeft aan dat het niet te verwachten is dat er na sloop eventueel een 
andersoortige bebouwing voor terugkomt.   
De heer Buijink geeft aan dat eerst het aanbestedingtraject gelopen moet worden. Voor half oktober 
wordt er gewerkt aan de Dorpsdijk. Hij zegt van de verkeersdeskundige te hebben begrepen dat er wel 
een overlap is maar hij verwacht geen problemen.   
De heer Kweekel vraagt of dit gezamenlijk met de Koninginnebuurt wordt aanbesteed.  
De heer Buijink geeft aan dat dit niet het geval is er wordt apart aanbesteed om betere beheersing te 
behouden op de projecten.   
Mevrouw Rooimans vraagt of er bij de Kievitstraat geen rioolvervanging nodig is.  
De heer Buijink geeft aan dat  de Kievitstraat, Spechtstraat en nog een aantal straten 10 jaar geleden 
al zijn voorzien van nieuwe rioleringen.  
De Voorzitter concludeert dat dit onderwerp als debatstuk kan worden behandeld op verzoek van de 
fractie EVA in de raadsvergadering van 28 juni 2010. 

 
3. Sluiting 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


