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Geacht College, 

In het weekblad de Schakel van donderdag 20 juni is een ingezonden brief geplaatst waarin 1269 
inwoners, zich ernstig bezorgd tonen aangaande de ontwikkelingen met ouderen centrum de 
Klepperwei. 

Deze 1269 handtekeningen zijn tijdens de Raadsvergadering van 13 mei j l . , met toelichting en een 
aantal vragen, overhandigd aan burgemeester mevrouw Ger van der Velde - de Wilde 

Nog op de toelichting nog op de ingezonden brief in weekblad de Schakel is gereageerd. 

Aangezien het Comité behoud de Klepperwei die deze ingezonden brief heeft opgesteld, tot heden 
geen reactie van het gemeente bestuur mogen ontvangen, zodoende heeft het Comité besloten u 
de volgende vragen en opmerkingen voor te leggen. 

De Klepperwei is een centrumvoorziening, laagdrempelig en gevestigd op loopafstand van het 
centrum van RHOON het medisch centrum en het tandartsencentrum zijn in de directe nabijheid 
gevestigd. Tezamen met de aanleunwoningen is het beeld van de zorgcirkel helemaal rond, de 
prachtige wandelomgeving completeert het plaatje. 

Dit alles conform de Nota Senioren en Gehandicaptenbeleid van Albrandswaard. 
i 

In deze nota wordt gesteld dat de renovatie van de Klepperwei op dezelfde locatie plaats moet 
gaan vinden. Overleg was gaande met Woonzorg Nederland om het huidige zorgcentrum de 
Klepperwei ( inclusief de aanleunwoningen Tweespan en Vierspan ) tot een nieuwe 
woonvoorziening te ontwikkelen. Met hét convenant en het raadsbesluit 2005/6247 werd deze nota 
vastgesteld. ( uit het dossier provincie Zuid Holland) 

In het raadsvoorstel 18 januari 2013 staat bij de ingekomen stukken het plan ruimtelijke 
bebouwing daar wordt onder punt 2.3 duidelijk vermeld dat het zorgcentrum de Klepperwei plaats 
gaat bieden aan 32 verpleëgplaatsen verdeeld over 4 groepen in een gesloten afdeling. 

Er 2 ruimtes komen voor Kort Durende Opvang (KDO) en 44 zorgappartementen van 60m2 
verdeeld over 2 verdiepingen. 

De opmerking van dhr. Strauss van de ARGOS zorggroep in weekblad de Schakel van 13 juni j l . , 
worden de kamers 18 tot 20m2. 

Vragen: 
1) Is het bovenstaande een onderdeel geweest in de besluitvorming met betrekking tot de locatie 
Essendael van de Klepperwei, dit staat namelijk niet vermeld bij het voorstel 123299 aan de 
gemeenteraad dd 18-januari 2013, is dit bewust - •--
2) Spreken wij hier nu over een zorgcentrum volgens de gemeente of over een verpleeghuis 
volgens ARGOS 
3) Spreekt de gemeente nu over een psychosomatisch verpleeghuis, of wordt er nu bedoeld een 
psychogeriatrisch verpleeghuis (ARGOS) dus mensen met ZZP 4 of hoger. 
4) Wat gebeurd er met de mensen met een ZZP indicatie die lager is dan ZZP 4 
5) Inwoners van de aanleunwoningen Tweespan en Vierspan die nu met steun van de Klepperwei 
zelfstandig kunnen wonen worden die aan hun lot overgelaten. 



6) Hoe kan de locatie Essendael aan een spilfunctie voldoen. 
7) Wat zijn de concrete plannen voor de locatie van de oude Klepperwei 
In de column van wethouder M. Rombouts in het weekblad de Schakel, wil zij de zorgcirkel weer 
rondmaken, om op de locatie die vrijkomt daarvoor iets te realiseren. 

Zij begrijpt kennelijk niet dat juist een zorgcentrum de spil is in een zorgcirkel. 

Beseft de gemeente wat zij met dit historisch slechte besluit de inwoners die buiten hun schuld, in 
deze situatie terecht zijn gekomen aandoet door hun buiten de gemeenschap te plaatsen en dan 
nog wel op 27 meter van een sportveld op een locatie ver buiten het centrum. 

Tenslotte een aantal uitspraken van zorggroep ARGOS en de verantwoordel i jk wethouders die 
absoluut niet duidelijk zijn en elkaar toch behoorlijk tegenspreken. 

ARGOS de heer Straus. 
Dhr Straus verwijst naar de richtlijnen van 28 april 2013 terwijl het raadsvoorstel gedateerd is op 
18 januari 2013. Hebben de wethouders in deze gemeente een vooruitziende blik ? 
Richtlijnen door het rijk gesteld moeten opgevolgd worden, maar invulling van het beschikbare 
budget is aan de gemeente!!! 
Ouderen die in het nieuwe verpleeghuis in Essendael gaan wonen zijn niet zelfstandig meer 
psychosomatisch hebben wij niet in onze verpleeghuizen, wij hebben in onze verpleeghuizen 
psychogeriatrische (dus mensen met Z.Z.P.4 of mensen met een somatische 
Indicatie Z.Z.P. 5 of hoger ) de kamers zelf zijn 18 tot 20 m4. 

Wethouder van Praag: 
Renovatie oude Klepperwei duurt te lang, zit te dicht op de dijkwoningen. 
Het onderzoek naar hergebruik van het bestaande gebouw laat zien dat de fundering slecht is. En 
dit al na 40 jaar. 
Renovatie is niet iets waar we nog 3 of 4 jaar mee willen / kunnen wachten. 
Wethouder van Praag moet zich realiseren dat vanaf 2004/2005 is aangegeven dat renovatie op de 
huidige plaats nodig werd gevonden, er is toen niets aangedaan. 

Wethouder Rombout: 
Wij zien kansen op de plek van de huidige Klepperwei in de plint te organiseren, daarmee kun je de 
ondersteuning zorg en sociale voorzieningen regelen. 
De nieuwbouw wordt zo ingericht dat je in het huis en rondom hetjiuis activiteiten hebt en een 
wandelingetje kan maken. 
E.V.A flyer partij van de Wethouder Het wordt een psychosomatisch verpleeghuis nieuwe stijl?? 
Wat hebben de mensen in de Essendael daaraan en zeker als de plannen van de raad van 10 juni 
voor het ontwikkelen van een sport en recreatie centrum. 

Graag heeft Comité behoud de Klepperwei hier ook eens een duidelijk antwoord op, u beseft 
hopelijk dat de 1269 mensen die hun handtekening hebben gezet een antwoord willen sterker nog 
recht hebben op een degelijk antwoord. 

Wij verwachten uw reactie op een termijn van 14 dagen, 

Hoogachtend, 

Comité behoud de Klepperwei 

p/a Hobokenstraat 37 
3161 KR Rhoon 


