
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
- 
31 mei 2012 
Memo Gemeenteraad beantwoording vragen VVD Sportlaan 
Het college 
115474 
 
 
Samenvatting 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op donderdag 3 mei 2012 stond er in de Schakel op de gemeentepagina een stuk 
over de werkzaamheden Zwembad en Hertenkamp Rhoon en omgeving. De 
werkzaamheden betreffen een reconstructie van de Sportlaan waarbij de parkeer- 
plaatsen en het stukje openbaar groen aan het eind van de Sportlaan nabij het 
hertenkamp worden meegenomen. 
 
De VVD-fractie heeft over de reconstructie Sportlaan de volgende vragen gesteld: 
 
1. Welk communicatietraject heeft u gevolgd in de aanloop naar deze werkzaamheden. 
 
Antwoord)  Het communicatietraject met de betrokkenen van aangelegen publieke 
faciliteiten is niet zorgvuldig genoeg verlopen.  
 
2. Welke argumenten heeft het college om te kiezen voor de aanleg van extra 
parkeerplaatsen nabij het zwembad ten koste van het aangrenzende stuk openbaar 
groen. 
 
Antwoord) De ambtelijke organisatie heeft op basis van de drie aanwezige faciliteiten, 
te weten Zwembad, Sporthal en Park een inschatting gemaakt van de 
parkeergelegenheid voor zowel fietsen als auto’s. Er is vervolgens vanuit gegaan dat 
er behoefte was aan meer parkeercapaciteit. Dit blijkt nu onterecht. 
 
3. Waarom is het voorstel van het zwembadbestuur om het onderhoud van dit stuk 
openbaar groen op zich te nemen afgewezen? Is dit conform het gemeentelijk beleid? 
 
Antwoord) Het voorstel aangaande zelfbeheer door het zwembadbestuur is niet 
afgewezen. Op 23 mei 2012 is er een constructief overleg geweest met het 
zwembadbestuur (de heer Van der Griendt) en thans zijn we nog in dialoog over dit 
onderwerp. 
 
4. Gezien het gebruik van de Sportlaan in relatie tot het zwembad lijkt het logisch om 
de werkzaamheden na 1 september of voor 1 mei uit te voeren. Waarom is daar niet 
voor gekozen? 
 
Antwoord) Na voltooiing van de overige straten in de Vogelbuurt was de insteek direct 
hier achteraan de Sportlaan aan te pakken. Voor de bereikbaarheid van het zwembad 
en het stallen van fietsen zijn voorzieningen opgenomen om deze te waarborgen.   
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5. Staat de reconstructie van de Sportlaan in het onderhoudsplan? 
 
a. Zo ja, heeft u een beoordeling uitgevoerd om te bepalen in welke mate onderhoud 
van deze straat noodzakelijk is? 
 
Antwoord) Ja, in 2010 is een meerjarenplanning vastgesteld voor de Vogelbuurt. 
Destijds waren alleen de overige straten opgenomen in deze wijk omdat er 
onzekerheid was over de ontwikkeling van het gebied tussen Lijsterlaan en Sportlaan. 
In 2011 is er een weginspectie gedaan door een onafhankelijke marktpartij (KOAC-
NPC). Uit deze inspectie bleek dat er op diverse plaatsen sprake was van achterstallig 
onderhoud (locaties in een slechte technische conditie), waaronder de Sportlaan. De 
inspectie is leidend geweest. 
 
b. Zo nee, welke argumenten heeft u om onderhoud van deze straat op dit moment uit 
te voeren? 
 
Antwoord) Er zijn daarnaast diverse signalen geweest uit de buurt en zie ook antwoord 
vraag 4. 
 
6. Wat is de reden dat er is gekozen voor complete vervanging van de straat (kosten € 
80.000 euro) en niet voor een sobere en doelmatige oplossing met hergebruik van 
materialen à € 35.000 euro? 
 
Antwoord) De werkzaamheden benodigd voor het renoveren van de straat wordt op 
een uniforme standaard werkwijze uitgevoerd in Albrandswaard. Deze keuze is 
gemaakt in 2005 bij het vaststellen van het beheerprogramma 2005 – 2011.  Bij deze 
werkwijze cq kwaliteit geldt deze marktprijs.  
 
7. Bent u bereid de werkzaamheden uit te stellen totdat deze vragen afdoende zijn 
beantwoord? 
 
Antwoord) Ja.  
 
8. Bent u bereid deze vragen binnen één week te beantwoorden? 
 
Antwoord) Ja. 
 
Wij hopen de door de VVD-fractie gestelde vragen met dit schrijven afdoende te 
hebben beantwoord. 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris     de burgemeester, 

 
      
Hans Cats      mr. Harald M. Bergmann 
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