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Aan het college van B&W 
en de gemeenteraad van Albrandswaard . 

Inspraakreactie betreffende 
het uitwerkingsplan Kleidijk , 

werknummer: 103.327.90 

Rhoon , 24 november 2012, 

Geachte dames en heren, 

INGEKOMEN Z 7 NOV. 2012 ~~\ G 0 

Op 28 mei 2003 zijn wij aan de Kleidijk nr. 11 in Rhàon komen wonen . Het aantrekkelijke aan dit huis 
was voor ons niet alleen het pand zelf, maar ook de woonomgeving . Op het moment dat we dit huis 
kochten, stonden er aan de overkant van de straat huizen van één laag met een kap . De hoogte van 
deze huizen kwam overeen met de hoogte van ons huis dat 6,1 m. hoog is . Deze huizen stonden op 
16,85m. afstand van onze gevel. Deze huizen hadden een voortuin en in iedere voortuin stond een 
linde. Dit gaf de Kleidijk de dorpse uitstraling waar we naar op zoek waren. 

Nu hebben we onlangs de bouwplannen van Woonvisie voor de nieuwe woningen aa~.de overkant 
de Kleidijk gezien en zijn we behoorlijk geschrokken . Als deze plannen doorgaan komen er op 15,76m 
afstand van onze gevel woningen te staan van 10,47m. hoog. 
Ons huis is 6,1 m hoog. Deze nieuwe huizen zijn ruim 4 meter hoger dan ons huis en ze komen óók 
nog eens 1 ,09m. dichterbij te staan . Wij gaan er in woongenot fors op achteruit, omdat wij minder zon 
krijgen in ons huis en in onze tuin . Daarnaast raken we een groot deel van onze privacy kwijt. 

Waar eerst 20 woningen stonden zijn er nu 26 gepland door Woonvisie. Deze verdichting van de 
bebouwing heeft tot gevolg dat er meer verkeersdruk ontstaat aan de Kleidijk. 
Als we het nieuwe voorstel voor het bestemmingsplan doorlezen, constateren we ook dat de 
parkeernorm van twee parkeerplaatsen per woning is losgelaten in ons woonwijkje . In plaats daarvan 
wordt er over 1 ,5/1 ,8 parkeerplaats per woning geschreven. Wij zouden in de toekomst zelf ook nog 
graag onze twee auto's voor ons huis aan de Kleidijk willen parkeren. 

Als dit nieuwe bestemmingsplan doorgaat, raken wij het dorpskarakter van onze straat kwijt. In de 
nieuwe plannen ontstaat er een smallere straat met een stedelijke uitstraling, waar tegemoetkomende 
auto's elkaar niet meer kunnen passeren, doordat er aan twee kanten van de straat geparkeerd wordt. 
Door de hogere huizen aan de overzijde van de straat en de kortere afstand tot onze ... 
gevel , verwachten wij planschade voor ons eigendom, doordat er op ons perceel ook minder zon en 
minder privacy overblij ft . Vanwege de hierboven genoemde redenen tekenen wij bezwaar aan tegen 
de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan . 

Hoogachtend, 

Dhr. A~ Kar'(tens en Mevr. P.Siimons 
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