
Informatieavond inzake Louwerensplein 10 juli 2013 in ’t Centrum te Rhoon 

Presentatie van het plan van OnsRhoon en plan van het college gevolgd door een discussie onder 
leiding van Thomas van der Knaap. Onderstaand zijn de vragen en de opmerkingen uit de zaal 
weergegeven voorzien van een antwoord van dhr. Steger namens OnsRhoon of wethouder Van 
Praag namens het college. NB Wethouder van Praag vertelt in zijn introductie dat de gemeente vandaag helaas heeft 
vernomen dat de subsidie vanuit de Stadsregio komt te vervallen. Dat geeft een nieuwe situatie want vanuit die subsidie was 
€710.000,- beschikbaar gesteld om locatie Greveling te verwerven en te slopen. 

 

Vraag aan wethouder Van Praag: uw idee voor de locatie Bouman omvat ook bebouwing of 
parkeren op grondeigendom van TCB. Is naast Bouman ook TCB benadert en wil die de grond 
verkopen? 

Antwoord: Dat weet de gemeente nog niet. Voor een ontsluiting aan de Werkersdijk is TCB 
noodzakelijk, dat is duidelijk. We hebben slechts een variantenstudie willen maken om de 
mogelijkheden voor bebouwing + goede parkeeroplossing voor locatie Bouman te onderzoeken. 
Met deze variant is aangetoond dat het ruimtelijk mogelijk is om de locatie Bouman te bebouwen 
en tevens in parkeren te voorzien zonder extra parkeerdruk voor Louwerensplein / Mariastraat. 

Vraag aan wethouder van Praag: is de aansluiting van een doorsteek vanaf Louwerensplein op 
Werkersdijk wel mogelijk, het wordt dan een wel heel krappe bocht richting Werkersdijk. 

Antwoord: Het is nog onvoldoende uitgewerkt om dat te kunnen zeggen. Of het noodzakelijk 
zal zijn hangt af van de uiteindelijke uitwerking. 

Vraag aan OnsRhoon: Bent u niet bang als u het Louwerensplein verbreedt dat dan juist harder 
gereden gaat worden? Op Louwerensplein maar ook in Mariastraat? 

Antwoord: Nee, het wordt 1 richtingsverkeer in zowel Louwerensplein als Mariastraat en dan in 
tegengestelde richting.  Aanvulling van wethouder Van Praag daarop: het college zal na de zomer 
een verkeersbesluit nemen om 1 richtingsverkeer in de Mariastraat mogelijk te maken. Het is dan 
niet meer mogelijk om vanaf Julianastraat de Mariastraat in te rijden. 

Vraag aan wethouder Van Praag: U zegt dat u brede stoepen kunt aanleggen (3meter) maar dat 
lukt niet in het plan van de gemeente. 

Antwoord: Dat klopt, er zijn twee plekken aan het Louwerensplein waar die breedte niet gehaald 
wordt.  Het gaat om de hoek van de nieuw te bouwen drankwinkel en bij het milieuparkje. We 
zullen daar moeten onderzoeken hoe we een fatsoenlijke, veilige situatie creëren.  

Vraag aan wethouder Van Praag: Waarom is Greveling niet bereid zijn herontwikkeling op 
locatie Bouman te doen als zijn huurders dat wel willen? Hij zou net als zijn huurders kunnen 
afzien van herontwikkeling op locatie Greveling. 

Antwoord: Dhr. Greveling is gevraagd dat te heroverwegen in het kader van deze discussie maar 
dat wil hij niet. Ik kan niet namens hem spreken maar wel de argumenten geven die ik ken. 
Greveling heeft in het plan van het college zekerheid dat de bouw snel kan beginnen, de 



contracten zijn getekend.  De ontwikkeling van locatie Bouman is onzeker want over de prijs 
moet nog onderhandeld worden. Bovendien vindt hij dit een betere locatie voor zijn huurders en 
het mooiere plan. 

Vraag / voorstel uit de zaal:  Mooi dat de gemeente werkt aan het oplossen van locatie 
Bouman. Is het een idee om het blok dat de gemeente voorstelt op de locatie Bouman aan de 
zijde van Louwerensplein richting Werkersdijk te schuiven? Dan maak je een inham/plein. Daar 
zou horeca gemaakt kunnen worden.. 

Antwoord: Vanuit de zaal klinken enkele instemmende reacties 

Vraag / voorstel uit de zaal:  Laten we ons bezighouden met de dingen die nu te maken zijn en 
niet weer nieuwe plannen / onderzoeken opstarten. Dat kost alleen maar weer veel tijd.  

Antwoord: Vanuit de zaal klinken enkele instemmende reacties 

Vraag / voorstel uit de zaal:  Het is vervelend dat de planvorming zo lang duurt. Het moet in 
de toekomst beter uitgewerkt worden voor gestart wordt met de uitvoering. Dus zorg dat 
iedereen tevreden is voordat gestart wordt want ander stagneert de boel weer zoals we nu steeds 
zien rond het Louwerensplein. 

Antwoord van Wethouder Van Praag: laten we dan ook samen een nieuwe subsidieaanvraag 
maken. Ik betrek graag OnsRhoon en andere partijen bij het opstellen van de nieuwe 
subsidieaanvraag. Er kon niet afgeweken worden van het plan van het college omdat daarmee de 
subsidie zou vervallen. Nu we toch een nieuwe aanvraag moeten doen kunnen we het plan 
aanpassen. 

Vraag aan wethouder Van Praag: Hoe ziet het college het laden en lossen voor zich in haar 
plan? 

Antwoord: Laden en lossen is niet makkelijk in Rhoon op de meeste plekken. Het geeft veel 
overlast en onveilige situaties. De plannen van OnsRhoon en het college verschillen echter niet 
wezenlijk in dat opzicht. Laden en lossen kan in beide plannen op de parkeervakken in 
bloktijden. Aanvullend antwoord door Richard Steger: door de bloktijden te maken op de 
parkeervakken maak je laden en lossen mogelijk. Volgens OnsRhoon is dat in het plan van de 
gemeente niet mogelijk. Wethouder Van Praag spreekt dat tegen. ‘Kan prima, net als achter de 
HEMA’ 

Opmerking uit de zaal:  Het is ontzettend druk met vrachtverkeer op het Louwerenspleim; 
vergeet de verschillende  vuilniswagens en postwagens ook niet. 

Antwoord: Vanuit de zaal klinken enkele instemmende reacties 

Opmerking uit de zaal:  kijk naar de plaats van het plein in het gehele centrum. Als je een grote 
parkeerplaats maakt op Louwerensplein krijg je een grote ‘parkeerzee’ vanaf cafetaria op 
Strawinskiplein tot de slager aan de Julianastraat. Dat is niet fijn in een dorpscentrum. We willen 
toch gezelligheid in het dorp? Kies dan niet voor 1 functie (parkeren). Dat wordt veel te 
dominant en monotoon en geeft geen kwaliteit en geen sfeer. Daarnaast, er worden gewoon heel 
veel parkeerplaatsen gemaakt in het centrum vergeet dat niet! Maak een afweging op basis van 



sfeer én kwaliteit én functie!  Dus kijk naar het hele centrum en maak een integrale afweging. 
Vergeet niet dat de automobilist als hij uit de auto is ook gewoon een mooi centrum wil ervaren. 

Antwoord OnsRhoon: het wordt geen parkeervlakte. We kunnen er prima een plein van maken 
met groen en bankjes.  

Vraag: Gaat het maken van een nieuwe subsidieaanvraag niet te veel tijd kosten?  

Antwoord wethouder Van Praag: Nee, dat moet kunnen voor 1 september (deadline voor de 
aanvraag) en laten we de kans grijpen, de snelheid is niet alleen nodig voor de subsidie. We 
moeten ook gewoon snel kwaliteit maken want winkelend publiek blijft weg. Niet alleen vanwege 
een tekort aan parkeren. 

Opmerking uit de zaal:  Ik snap de opmerking over een gezellig plein (van de voorlaatste 
spreker) , teveel parkeren zou het niet gezellig zijn maar hoe gezellig wordt het als er straks geen 
winkelier meer is vanwege een tekort aan parkeerplaatsen? Let op ook met het idee om een café 
te wensen;  horeca kan niet zomaar draaien, het is maar een klein dorp. Parkeren is een must want 
als mensen niet makkelijk hun dagelijkse boodschappen kunnen doen rijden ze door naar een 
ander dorp en dan hebben alle andere winkeliers daar last van! 

Reactie uit de zaal: Er wordt op dit moment heel veel extra parkeergelegenheid gemaakt in het 
centrum. De gemeente maakt extra plekken aan Korhoenlaan, Strawinskiplein, aan de Dorpsdijk, 
op de gedempte vijver, in Julianastraat, Postlaantje, Dorpsdijk 129 en straks ook op het 
Louwerensplein! En als je dan een keer je auto uit bent wil je ook wat moois. Kies voor een 
evenwichtig plan. Aanvullende door Raymond, er worden heel veel plaatsen gemaakt. Daar ben ik 
mijn presentatie mee begonnen! 

Vraag uit de zaal aan de voorlaatste spreker: Hoe weet je nou dat het een tekort aan 
parkeerplaatsen is dat het de winkeliers zo moeilijk maakt? In Poortugaal zijn er voldoende 
parkeerplaatsen maar daar verdwijnen de winkels ook!  

Antwoord uit de zaal: De supermarkt moet bereikbaar zijn, dan lift de rest mee. We horen van 
onze klanten dat ze niet kunnen parkeren. Dat wordt als een groot gemis ervaren zeggen mijn 
klanten 

Opmerking uit de zaal:  Wat willen we nou; gezelligheid of parkeerplekken? Ga voor 
parkeerplekken maken  want dan is iedereen tevreden en zijn mensen niet geïrriteerd en gaan ze 
niet hard rijden. Dat is veel veiliger. Ga samen om tafel, kies een prioriteit en hak een knoop 
door! 

Antwoord van wethouder Van Praag: Het is niet eenvoudig om een prioriteit te kiezen want 
het is niet zo dat één van de dingen zaligmakend is. Wat je ook doet, daarbij moet je veiligheid in 
de gaten houden. Hier kiezen voor een balans tussen kwaliteit van de openbare ruimte, het moet 
prettig zijn om te vertoeven maar er moet ook goed te parkeren zijn. Rhoon moet leuk zijn om 
even naar toe te gaan, anders koop je toch online!? Het moet leuk zijn om even een rondje te 
lopen. Dat verhaal moet in balans zijn anders onderscheid Rhoon zich niet van andere 
winkelcentra en ook niet van winkelen achter de computer thuis. 



Opmerking uit de zaal: ik ken een voorbeeld uit Rotterdam. Door investeringen in kwaliteit is 
de straat weer heel gezellig en druk. Het Pdek van AH is leeg. Dorpsdijk 129 ook. Er zijn dus 
parkeerplekken zat in het dorp. Er is niet altijd plek voor de deur maar er moet wel degelijk een 
balans zijn tussen kwaliteit en gemak. 

Opmerking uit de zaal : Rhoon heeft geen winkelend publiek maar een publiek dat 
boodschappen doet. Maakt ze niet uit of er een boom of een bank staat. Kies dus niet voor de 
gezelligheid maar voor gemak en functionaliteit. 

Opmerking uit de zaal : Let op want de gemeente maakt een veel te steile helling van 
Louwerensplein naar Dorpsdijk 

Antwoord uit de zaal: dat klopt niet, de afstand is 12 meter en er is minder dan een meter te 
overbruggen en dat past makkelijk binnen de richtlijnen dus het plan van het college zit goed in 
elkaar. 

Vraag aan wethouder Van Praag: het nieuwe bestemmingsplan voor Rhoon Dorp staat geen 
winkels op 1e verdieping toe. Dat is wel het idee voor de herontwikkeling op locatie Greveling. 

Antwoord: Het plan voor de locatie Greveling zit niet in het bestemmingsplan en het zou best 
overwogen kunnen worden als daar een aanvraag voor gedaan wordt. 

 

Gespreksleider Thomas van der Knaap constateert dat er geen vragen meer zijn uit de 
zaal en vraagt Richard Steger en wethouder Van Praag om de avond af te sluiten. 

 

Richard Steger: Bedankt allemaal. Maandag moet de raad een sluit nemen. Het moet een besluit 
zijn met breed draagvlak. Ik geef het nog maar eens mee aan de raad: kies niet voor 
herontwikkeling Greveling zonder duidelijkheid over de rest van de ontwikkelingen. 

 

Wethouder Van Praag: Dank allemaal voor de constructieve inbreng en laten we inderdaad 
uitgaan van het feit dat er nu snel een besluit wordt genomen door de raad. Daarna kunnen we 
ons richten op het maken van een subsidieaanvraag en hopelijk snel door! 

 


