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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 6 juli jl. heeft de heer Kweekel (EVA) een aantal schriftelijke vragen ingediend met 
betrekking tot parkeren in winkelcentrum Rhoon. 
 
Vraag 1. 
Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2012 is door de fracties VVD en EVA een 
amendement ingediend waarin werd besloten het aantal aan te leggen 
parkeerplaatsen op de locatie van de voormalige vijver te maximaliseren, waarbij werd 
verwezen naar een inrichtingstekening van de hand van de heer Kolpa. Tijdens een 
schorsing hebben de indieners gezamenlijk besloten dit amendement gewijzigd in te 
dienen. Eén van de wijzigingen betrof het schrappen van de verwijzing naar de 
tekening van de heer Kolpa, omdat volgens de indieners dit als te beperkend werd 
ervaren en er behoefte was het college meer ruimte te geven om met een oplossing te 
komen. Het amendement is, aldus gewijzigd, unaniem door de gemeenteraad 
aangenomen. Het college heeft zich vervolgens door de ideeën van de heer Kolpa 
laten inspireren, maar is met een andere oplossing voor een parkeersysteem 
gekomen. Hierbij wordt de inmiddels overbodige brug vervangen door 
parkeerplaatsen. Het college is van mening hiermee een uitstekend functionerende 
parkeervoorziening te creëren dat recht doet aan het amendement zoals vastgesteld. 
De bewonersbijeenkomsten vormen geen aanleiding om op deze inrichtingstekening 
terug te komen, waarmee de aanleg van de parkeerplaatsen wat ons betreft kan 
aanvangen. 
 
Vraag 2. 
Er is geen sprake van weigerachtigheid van de heer Rijken om vragen van bewoners 
te beantwoorden. De heer Rijken heeft tijdens de bewonersavond voor bewoners van 
de Huijters aangegeven een aantal vragen van de familie Versluis, inhoudelijk 
onmogelijk te kunnen beantwoorden. Dat heeft derhalve niets te maken met niet willen. 
Deze feitelijkheid wordt uiteraard door de portefeuillehouder onderschreven. 
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Overigens is een aantal keren aangegeven dat er zowel ambtelijk als bestuurlijk de 
voorkeur bestaat voor een persoonlijk onderhoud met de familie Versluis om de 
verschillende onderwerpen van een toelichting te voorzien en daarmee tegelijkertijd 
arbeidsintensief heen-en-weer briefschrijverij te voorkomen. Deze stellingname wordt 
op nadrukkelijk verzoek van de portefeuillehouder in dit maar ook in andere gevallen 
aangenomen. 
 
Vraag 3. 
In de raadsvergadering van 2 april jl. is er meerdere malen gesproken over een 
onderzoek naar de mogelijkheden voor het creëren van extra parkeerplaatsen voor 
langparkeerders. De raad heeft dit onderzoek nadrukkelijk ingesteld zonder vooruit te 
willen lopen op besluitvorming over het daadwerkelijk aanleggen (en financieren) van 
deze parkeerplaatsen. Daar kan derhalve zonder raadsbesluit geen sprake van zijn. 
Het resultaat van ons onderzoek kunt u overigens op korte termijn van ons tegemoet 
zien.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Bert G. Euser,mba 
 


