
Rhoon, 20 april 2012 

Geacht College, Raadsleden 

Na ontvangst van het plan om de veiligheid in de A.v.Hobokenstraat te verbeteren 
(norm brandweer) zien wij een sterke verslechtering (school, loop en fietsroute naar centrum 
en Metro). 
De huizen A.v.Hobokenstraat hoog worden in dit plan niet meegenomen (hoe komt men daar 
met een ladderwagen?) De brandputten liggen aan het begin en het einde van de straat en de 
bluswagens van de brandweer hoeven daarom niet in de straat te staan. 

Het aantal parkeerplaatsen neemt met dit plan met 5 af hiermede is er zeker per huisadres niet 
minimaal 1 parkeerplaats aanwezig (wat is de norm?) 

Sinds 2006 zijn de Hr. De Reus en Dhr. Huijgen bezig om de parkeerdruk van buitenaf naar 
het grasveld naast de sporthal te krijgen. Deze locatie zou prima geschikt zijn als P&R. 

Nu is er sinds een aantal jaren met een gezin op Nr. 57, die hun auto weggedaan heeft, een 
ordinaire ruzie ontstaan met de overburen over parkeren. 
Na diverse malen geklaagd te hebben heeft de Gemeente besloten de veiligheidsmonitor 
op de straat te zetten. In 32 jaar zijn er geen problemen geweest en nu ineens ziet de 
brandweer problemen, wij als bewoners denken graag mee en met het inkorten van de 6 
boombakken is de veiligheid gewaarborgd. Communicatie is slecht tot zeer beroerd. 

De wethouder heeft volgens u op 17 april met Dhr. Huijgen gesproken over de brief. 
Volgens communicatie zijn de brieven op 18 april toegestuurd en bewoners zijn 19 april 2012 
ingelicht. Bewoners hebben in de loop der jaren meerdere plannen geopperd, 
maar daar is nooit wat mee gedaan. In de laatste briefstaal dat na goedkeuring van de 
brandweer overleg is geweest met de bewoners. Dit is pertinent niet waar. 
Ook wordt er gesuggereerd dat er een meeting is gedaan met Dhr. Huijgen ; dit moet zijn in 
aanwezigheid van. 
Wij als bewoners met 32 jaar woonervaring denken graag mee, maar onze adviezen worden 

in de wind geslagen. Mocht het huidige plan toch doorgaan, wat de sociale cohesie zeer zeker 
niet ten goede zal komen, voorzie ik (lid Buurtpreventie) zeer grote problemen. Als bewoners 
vragen wij u stop de herstructurering Hobokenstaat maar ga met de Gemeente Rotterdam 
om de tafel voor een oplossing voor een Park & Ride naast de sporthal. 

Vertrouwende U hiermede voldoende te hebben ingelicht, 
verblijven wij, 

Hoogachtend, 

Dhr. G.de Reus en Dhr. J. Huijgen 


