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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
In februari 2013 willen wij u een besluitvormend voorstel voorleggen over de 
verplaatsing van de Klepperwei naar Essendael.  
In de aanloop daarheen willen wij u over enkele aspecten informeren. 
 
De aanvankelijk beoogde plek aan de westzijde van Essendael blijkt ongeschikt. 
Een aantal maanden geleden heeft uw raad ingestemd met de vraag van Argos 
Zorggroep om de nieuwe Klepperwei in Essendael te mogen huisvesten.  
De Klepperwei zou een plek krijgen in de meest westelijke punt van Essendael, tegen 
de Tijsjesdijk aan.  
De Argos Zorggroep is aan de slag gegaan met een gebouwontwerp op deze plek. 
De reeds aanwezige ondergrondse infrastructuur maakt dat deze locatie onvoldoende 
ruimte biedt om het gebouw hier op een goede manier een plek te geven. 
 
Aan de zuidrand van Essendael is een geschikt alternatief gevonden.  
Wij hebben met de Argos Zorggroep overlegd. We hebben samen een alternatieve 
locatie gevonden die wel voldoende ruimte biedt. Zij ligt in de zuidrand van Essendael 
op de locatie waar in het bestemmingsplan een tweetal appartementengebouwen 
geprojecteerd staan. De Argos Zorggroep is erg enthousiast over dit alternatief. Het 
beoogde zorgcomplex zal er mooi tot zijn recht komen. De plek biedt een uitstekende 
woonkwaliteit voor onze ouderen. Wij vinden het bovendien een mooi alternatief voor 
de geplande appartementsgebouwen. In deze economische tijd is hiernaar weinig 
behoefte. 
 
We plaatsen wel een kanttekening. Deze locatie is wel verder afgelegen van de 
voorzieningen in het centrum van het dorp Rhoon.  
Feit is echter dat weinig bewoners van zorginstellingen in staat zijn van deze 
voorzieningen gebruik te maken. 
Dit komt omdat door het rijksbeleid bewoners pas in aanmerking komen voor 
huisvesting in een intramurale instelling als de zorgzwaarte categorie 4 of 5 is.  
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Deze categorie bewoners is in het algemeen niet meer zo mobiel dat zij de afstand 
naar het centrum zelf kunnen overbruggen. Dit punt geldt ook al voor de aanvankelijk 
beoogde locatie aan de westzijde van Essendael. 
In dit licht behoeft de iets grotere afstand van de locatie ten opzichte van het 
dorpscentrum geen argument te zijn om de nieuw beoogde locatie af te laten vallen. 
 
In ons voorstel van februari 2013 gaan wij voor u op alle bijzonderheden dieper in. 
Wij zullen u medio februari 2013 een voorstel ter besluitvorming voorleggen over de 
afgifte van een verklaring van geen bedenking om zo de uitgebreide 
omgevingsvergunning te kunnen doorlopen. Daarnaast zullen wij uw raad gelijktijdig 
consulteren voor het afsluiten van de nodige contracten met de verschillende partijen.  
Naast e bovengenoemde punten wordt in het voorstel aandacht besteed aan de 
hierboven geschetste ontwikkeling in de zorg, alsmede aan de stedenbouwkundige en 
financiële gevolgen.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats Ger J. van de Velde - de Wilde 
 


