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Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Albrandswaard
Gemeenteraad gemeente Albrandswaard
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal

Rhoon, 16 februar,2Ol2

Geachte college,
Beste gemeenteraad,

Hierbijwillen wij reageren op uw voornemen om het bestemmingsplan Rhoon Dorp te
wijzigen.

Na vele gesprekken en overleggen in klankbordgroep en stuurgroep is de visie
Centrumontwikkeling Rhoon ontstaan waarmee alle partijen konden instemmen. Deze
visie is ook door de gemeenteraad vastgesteld. De winkeliersvereniging staat nog steeds
achter deze visie waarbij de zogenaamde tweepolenstructuur het uitgangspunt is. Deze
structuur is ook in het huidige bestemmingsplan Rhoon Dorp vastgelegd. Wij gaan ervan
uit dat dit niet wijzigt evenals de vastgelegde wegenstructuur.

Zorgen baart ons dat er in afuijking van de visie winkelruimte is ontstaan waar de visie
kantoren dan wel voorzieningen aangeeft. Door meer winkelruimte toe te voegen dan in de
visie is aangegeven ontstaat er een teveel aan winkeloppervlakte. Wij verzoeken u dan
ook om in het bestemmingsplan duidelijk vast te leggen hoeveel m2 winkeloppervlak in het
centrum ontwikkeld kan worden. Het destijds opgestelde DPO en de visie is hierbij voor
ons het uitgangspunt. Bij de eventuele ontwikkeling van de locatie Palsgraaf verzoeken wij
u derhalve geen bestemming winkel op te nemen.

Parkeren is nog steeds een probleem in het centrum. Wij verzoeken u het perceel
Dorpsdijk 131 een zogenaamde dubbele bestemming te geven wonen en parkeren. Uw
voornemen om het parkeerterrein achter Dorpsdijk 125-127 definitief te bestemmen als
parkeren juichen wij toe. ïenslotte in het verleden is afgesproken dat in de 'ïuin" van de
Julianaschool parkeerplaatsen te realiseren. Hiertoe is door het college een convenant
gesloten met de school. Wij verzoeken de bestemming van deze tuin te wijzigen in
parkeren.
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Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dn kunt u contact opnemen met ons
bestuurslid Gerard Brussaard, 06-31 91 91 55 oÍ info@fam-brussaard.nl

voorzitter
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