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Aan: Gemeente Albrandswaard 
t.a.v. de raad van de gemeente Albrandswaa rd 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon INGEKOM!="N 
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2 7 Nov. 2012 /c1 G c\ 
Rhoon, 10 november 2012 

onderwerp: Bezwaarschnft tegen het besluit van 18 oktober 2012 

Geachte heer/m evrouw, 

Hierbij teken ik bezwaar aa n tegen het besluit waarvan ik een kopie heb bijgevoegd. Tegen 
deze beslissing heb ik het vo lgende bezwaar: 

1. Het hoogteverschil waarop de nieuwe woningen gebouwd gaan worden is 
zoveel hoger dan dat mijn perceel is. Waardoor ik veel meer grondwater krijg. En 
zoals het er nu uit ziet komt er ook nog eens grond tegen mijn schuur, hierdoor 
wordt de druk tegen de muur hoger en is het onvermijdel ijk dat ik ook in mijn 
schuur water overlast krijg 

2. Er door de bouw weer veel trillingen ontstaan en daardoor de constructie 
van mijn woning en schuur aangedaan kan worden . Een trillingsmeter zou dan ook 
op zijn plaats zijn. Als er dan trillingen zijn boven de grens dan geeft de 
trillingsmeter dit aan en kan je aannemen dat het schade aan je woning en/ of 
bijgebouwen geeft.Tijdens de afgelopen werkzaamheden zoals slopen en saneren 
trilde het huis z o erg dat kopjes uit de kasten kwamen zetten. 

3. Het hek met groen ertegenaan dat geplaatst gaat worden, komt op de 
tekeningen 30cm van mijn schuur, alleen dan kan ik de schuur niet meer 
onderhouden . Deze dien ik wel gewoon te kunnen verven/ onderhouden. 

4. Door een v e rkee r sweg door de nieuwbouw te late n lopen, komt er nog meer 
verkeer door de kleidijk, a ll e huizen zijn niet onderheijt. Daardoor is er nog meer 
kans op scheuren aan mijn woning. Daarnaast i s er a l heel veel vrachtverkeer door 
de kleidijk, ondanks dat het een verboden voor vrachtwagen weg is, dit komt door 
het bord wat eronder geplaatst is m.u.v. bestemmingsverkeer. Ook verkeer wat naar 
het centrum gaat komt door de kleidijk en geeft aan bestemmingsverkeer te zijn, dit 
wordt door nog een weg mogelijk erger. 

5. Het bouwverkeer een andere weg moet gaan kiezen , dan door de kleidijk. 

Daarom ben ik van mening dat het besluit niet in stand kan bliJven, en er naar oplossingen 
gezocht dienen te worden alvorens de bouw start. 
Uw verder benchtgeving wacht ik af. 

Hoogachtend, 
Datum 2.. 7j

1 1 2012/ \..\ 6t....· Carrousel 
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U kunt dan een vnnrloprge voowen1ng 
,Jclnvr <Jgrn biJ de Voor zrer11ngenrechter 
van de An ond1ssementsrechtbnnk 
1n Rotterdam. Een voorlopige 
voorzren1ng IS geen defmitref beslUit, 
maar zorgt ervoor dat een beslult 
nog n1et rn werking knn treden. Voor 
meer rnformat1e over voorlopige 
voorzrenrngen kunt u contact opnernen 
met de sector Bestuursrecht van de 
rechtbank. 

Omgevingsvergunning 
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Beschikking verlenging 
beslistermijn omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van 
Albrandswaard maken bekend dat ziJ 
m het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevmgsrecht hebben 
besloten voor de volgende annvrnag 
de beslistermijn te verlengen met een 
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De beslistermijn wordt verlengd 
111 verband met het nret volledig 
kunnen toetsen van de aanvraag 
<liln de brandprrventreve eisen het 
BouwbesiUit. Door d1t beshut 1s de 
nir 1we urterste beslisdalurn 29 
november 2012. 

Evenementen en overige 
activiteiten 

Rhoon 
C-1fP Hrrherg De Gouden ArPnd BV. 
Unrp<dijh 248 •Jrt•r rr' .idl'irlrlr' 
fr<;trvrlelten op: 06 l U 20 I 2 v~Hl 
21.30 toi 03'00 u11r, 0 3 11 2012 v111 

?1 ·~o tot 03 00 Ulll, 01-12 2012 var 
~' l :lO tol 03:00 uur en 24 I ?·20 12 
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22 oktoiJer 1'012 v.m. 
I'H'ril7'1arnheclen (claturn 
llf~kenclrnakrng: 1610201/}. 
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Poortugaal 
· Nabrj Oostdorpseweg 14 · plautsen 

bouwafvalcortalnrr op parkeer vJk 
van 1 1/rn 16 oktober 201? (dutum 
bekendmaking. 26·09·20 12) 

Overige 
- BB Evenementen· vrer vlooienmark· 

ten 111 Spar thJI Rhoon aan de 
Station<>straJt lA rn !(hoon, op cle 
volgende clé!ta 1 G 09 2012, 281 0· 
2012, 25·11·2012 en 10 02·2013, 
telkens van 07:00·17.00 uur (datum 
bekendrnakrng 2 oktober 2012 ) 

Beslissing art. 48 en 83 wet GBA 
Na uitvoerig onderzoek is gebleken 
dat de volgende persoon nret meer op 
het adres woont vtaar hrJ volgens de 
gemeentelijke ba<>1sadmin1stratie (GBA) 
van Albrandswacud staat Ingeschreven. 

De heer L.F. G1ralclo Molina, DoeiWIJCk 
19, 3162 SC Rhoon 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten dat 111 
de GBA moet worden vermeld: 
'verblijfplaats onbekend'. D1t betekent 
dat deze persoon formeelmet meer 1n 
Nederland woont. 

Ontwerp uitwerkingsplan 'Kieidijk' 
Burgemeester en •.vethouders van 
i-\lbrandswaard mnken 1ngevolge 
de Wet op de rUimteliJke ordening 
bekend clat ter inzage ligt het ontwerp 
Uilwerkingsplan ·f<leidijk' bestilande 
uit de planverbeeldlllg, plantoelichting 
en planregels. Het uitwe1 kingsplan 
'f<leidiJk' wordt voorbereid om de bouw 
van 26 wonrngen aan de Kierdijk (Hl 

Rhoon}, voor!len rn bestemmingsplan 
Rhoon Dorp mogeliJk te maken. Het 
ontwerpbestemmingsplan gaut u1t van 
directe twstemmrngen. Op cle tocatre 
l<leiOIJk ZIJn de voormalrge npstallrn 
(20 huurwonrngen van de 1'/0illllgbouw
vcrel!iglng) rcecb gesloopt. Op dr>ze 
locatre worden de 26 (huur }wonlllgen 
(vr~n Woonv1sie} voowen. 

Plan 
Rnuv1 van 26 wonmgen, door 
'.VOOIIV1Sit' (•.'.'01\lllgbOII'.';VC/ P.lllgrng). 

Inzage 
(~Pfllt entehur~. vdn vriJCfdL; l 'J 
oktober /U l? tot Pil mei donder ddg 

?<) IIOVPil1hPr :?()]? fegt'n 
vc • goetllllg v 111 dr f.o .tPn kw1 u f'f"' 
,11 ~bnft Vilrl dr kr 1111,1ge gr~IPWIP 
:>tllkkcrr Kll)gen. 
Inloop. rntor malrf.'.Jo.'•11ld op dtn•.dag 
30 oktoor: <'01? 1r1 il"t party 
Centrurn 't Vroerilrll'>, DorpsdiJk 2 ~8 
CJ Hl Hhoo1., Vdn 1 Y.JO uur tol 
// 00 IIUI. 

bestemmrngsplannen > ontwerp 
uil\'lerkmgsplan 'Kieidij!1'. 

· wwl'l.ruuntehJkeplnnnen. 
nl. plamdentificatie nummer: 
NL.IMRO. 0613.l<leidiJk·ONT l 

Zienswijze 
Schnftehjk: bmnen de genoemde 
!mage}termr)n van zes weken. Stuur 
uw react1e aan: de raad van de 
gemeente Albr undswaard, Postbus 
1000, 3160 GA Rhoon. 
lvlondelrng: op 6 november 2012 is 
hrervoor eenmalig een mogehJkherd 
vun 09.00 tot 12.00 uur {op het 
gemeentehuis}. Meldt u telefonrsch 
aan v1a (010} 506 17 04. 

Ontwerpverzoek tot vaststelling 
hogere waarde Wet gelurdhmder 1 
liltwerkingsplan 'Kieidrjk' in Rhoon 
Burgemeester en wethouders van 
Albrandswaard maken bekend dat 
vanaf vriJdag 19 oktober 2012 
gedurende zes weken tot en met 
donderdag 29 november 2012 voor 
een reder ter lllzage ligt: 
het ontwerpverzoek tot ontheffing van 
de 1n de Wet gelu1dhmder genoemde 
voorkeursgrenswaarde voor het 
uitwerkingsplan 'Kierd11k' in Rhoon. 

Dit verzoek betreft een ontheffing 
voor Industrieluwaal afkomstig 
van hel industrieterrem Waal/ 
Eemhaven'. Omdat het treffen 
van geluidsmaat1 egelen or n de 
geluidsbelasting te reeluceren r11et 
reeel rs, IS het noodzakeliJk om llngere 
waarden vnst te stellen. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling 
hogere wnarden en het brjbehorende 
akoestrsch onder zoek liggen ter 
1nzage. 

Inzage 
(,emeentehuis: van VriJelaR 19 
oktober te ten met donderdag 29 
november 2012. Tegen vergoeding 
van de kosten kunt u een nfschrift 
van de ter lillage gelegele stukken 
knJgen. 
Vo/rb~rte genwente '.'11'/W.albrurrds 
'.'narcl.nl , a:.lucPI • !Jehrnclind 
krngen · besten1nungspi:Jnrwn -
hogere wJarth' lllll'iNklllgspldn 
'f\lerdrjk' rn Hhnor1. 

Zienswijze 
':>t.lmftei1Jk: lllllllen de genllerncle 
(IIILdge}tcriiiiJfl vJn /Cs weken. Stuur 
uv: rPdC!IC ililll: het college viln dr 
gemeente 1\lbr andsWiJélrd, Postous 
1000,3160 GA RhrJorL 
1•11ondrling. op din~dag h novPrnl)er 
2012 van 09.00- 12 00 uur 1S 
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