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Gemeente Albrandswaard Rhoon 21 April 2012

Hofhoek 5

3176 PD Albrandswaard

T.a.v. College Burgemeester en Wethouders

c.c. Gemeenteraad / Griffier 

Betreft: Herinrichting parkeerplaatsen centrum Rhoon

 

Geachte College,

Albrandswaard dorpen tussen groen en stad is de slagzin die onder bijna elk 
gemeentebord staat als je onze dorpen inrijd, deze slagzin kan beter veranderd 
worden 

in Albrandswaard uw autovriendelijke gemeente, deze slagzin is naar mijn mening 
een hamerslag verwijderd van de realiteit, en is al begonnen bij de Hofhoek in 
Poortugaal ingang gemeentehuis waar nu al staat op de toegangsweg welkom, voor 
automobilisten maar dit ter zijde.

De informatie voorziening van de inwoner en het dichtbij de inwoner staan heeft 
het college volgens de diverse media uitspraken hoog in het vaandel, voor de 
derde maal is vergeten dat de direct belanghebbenden, waaronder ondergetekende 
voor de derde maal geen bericht krijgt over veranderingen in zijn directe 
woonomgeving.

Eerste maal een aantal jaren geleden over de overlast van sloop en afvoeren van 
puin van het eens zo prachtige gemeentehuis.

Tweede maal voor het dempen van de vijver grenzend aan het Strawinskiplein en nu
vol gezet met alleen maar blik (lees auto) waar het plan was om hier voor het 
niet verstoren van de omgeving en groen een ondergrondse parkeer garage te 
bouwen.

De overlast het stof en het storten van bouwafval heeft enige weken geduurd, na 
klachten van omwonenden werd er met een waterkar rondgereden om het ontstane 
stof wat te verminderen.

Nu voor de derde maal met een herinrichtingsplan voor de viaductweg en omgeving 
voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het dorp, waar een chronisch 
tekort aan schijnt te zijn, na de sloop van het stadhuis en het bouwen van het 
appartementen complex, zijn de afgelopen jaren al een behoorlijk aantal 
parkeerplaatsen gerealiseerd, graag wil ik u het aantal en de plek eens 
doorgeven.

Dorpsdijk Albert Heijn Parkeerdek 43 X

Parkeerplaats tegenover de ingang parkeerdek 25x

Julianastraat zijn meer dan 20 x extra plaatsen gecreëerd
Tandarts Viaductweg 18x
Naast MCD en RABO bank 17x
Voor MCD 16x
Op plaats van vijver 47x

In totaal na afbraak van gemeentehuis en voor er een dorps vernieuwing van start
is gegaan totaal 186 parkeerplekken die al extra gerealiseerd zijn.

Bij het oude gemeente huis waren er ongeveer 30 parkeerplaatsen als ik deze 
aftrek van het aantal blijven er 156 parkeerplaatsen extra over.
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Er verdwijnen op de hoek van de Bachlaan / Sweelincklaan vijf (5) 
parkeerplaatsen die in juli 2011 voor een behoorlijk bedrag zijn opgeknapt deze 
parkeerplaatsen worden tussen de twee (2) een drie (3) meter naar voren 
geplaatst precies op de hoek met de Viaduct weg, waarom is dit in een tijd van 
bezuinigingen en waarom is dit plan dan niet in juli 2011 gerealiseerd.

Dit is geen parkeerplaatsen creëren maar verplaatsen, vijf plaatsen weg vijf 
nieuwe bouwen blijft vijf dus geen extra parkeerplaats, maar veel geld uitgeven 
voor niets.

Ook zal de groenstrook en de daar groeiende bomen verdwijnen, er zijn intussen 
al meer dan een paar honderd bomen door de gemeente gesloopt c,q, verwijderd en 
dit zal op deze manier bezig blijven ( Groen Dorp )

Op dezelfde hoek Bachlaan / Viaductweg worden acht (8) parkeerplaatsen 
gerealiseerd, wat inhoud dat de ingang van de Bachlaan in de breedte verkleind 
gaat worden en er een zeer gevaarlijke verkeer situatie gaat ontstaan op deze 
kruising uitzicht naar links en rechts is volgens de tekening minimaal.

De vraag is of de hulpdiensten zonder problemen de wijk Huyters binnen kunnen 
komen, ook de wijk verlaten zal voor problemen zorgen, ook hier gaat een heel 
groot gedeelte groen en bomen weg ( Groen Dorp )

Door het aanleggen van de parkeerplaatsen verdwijnt volgens uw tekening een 
groot gedeelte van het trottoir, en de gedeeltes die overblijven, worden een 
kleine negentig (90) centimeter breed.

U kunt in uw gemeentelijke basis administratie nazien wat de gemiddelde leeftijd
van uw inwoners in dit gedeelte van Rhoon is en het zal u niet verbazen dat er 
nu en zeker in de toekomst uw inwoners met een loop hulp middel aardig zal gaan 
toenemen.

Wat is dan uw oplossing van dit naderende probleem, weer begroeiing weghalen, 
parkeerplaatsen laten verdwijnen of alweer een herinrichting van de Viaductweg.

Er is een rapport van of bij de gemeente waarin wordt gesteld dat er in Rhoon op
boven aangegeven parkeerplaatsen last is van een zestigtal lang parkeerders.

Is het dan geen geweldig idee in deze tijd van bezuinigingen eens te gaan werken
met een parkeerschijf en een zogenaamde blauwe zone waardoor deze overlast gaat 
minimaliseren.

Voor de langparkeerders een parkeerplaats te maken en / of uit te breiden op de 
stationsweg en de naar mijn weten nog steeds openbare parkeerplaatsen bij APL 
terug te vorderen.

Het lijkt mij dat met genoemde 156 extra parkeerplaatsen de inwoners en 
bezoekers in het dorp niet 8 uur lang bij de huisarts / tandarts zijn, 8 uur 
lang boodschappen doen lijkt mij ook erg overdreven.

Bovenstaande overdenkend heb ik de volgende vragen, graag verneem ik op een 
termijn van 10 werkdagen wat de visie en het antwoord van u is op de volgende 
vragen.

Wanneer wordt de aanlegvergunning van dit plan aangevraagd.
Wat zijn de kosten geweest voor het herinrichten van parkeerplaats Sweelincklaan
Wat gaan de totale kosten worden voor dit plan
Is er en onderzoek c.q. milieu rapportage voor dit plan
Wat zijn de kosten en inhoud van het onderzoek naar langparkeerders
Waarom wordt een door de gemeente zelf gecreëerde overlast op de inwoners 
afgewikkeld in plaats de winkeliers.
Wat zijn de economische effecten voor het dorp met deze parkeerplaatsen
Is er ooit een onderzoek geweest naar het milieu effect van het dumpen van 
sloopafval in de oude vijver, en wanneer wordt er een toegezegde drainage op 
deze plek gerealiseerd.
Wat gaat u doen aan de verkeerssituatie die ontstaat door deze plannen.

Graag verneem ik op een termijn van 10 werkdagen wat de visie en het antwoord 
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van u is op bovengestelde vragen.

Hoogachtend,

W.A.Versluis

Sweelincklaan 4

3161RR Rhoon
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