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Beantwoording schriftelijke vragen NAP 
Wouter de Graaf 
010- 5061874 
W.d.Graaf@albrandswaard.nl 
- 
153986 
- 
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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Deze raadsinformatiebrief geeft antwoord op de vragen die zijn gesteld door de NAP 
tijdens Beraad en Advies ruimte op 13 januari jl. Het betreft vragen over de inrichting 
van de Dorpsdijk in Rhoon.  
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN  
 
Vraag1:  Wanneer worden de bomen die gekapt zijn op de Dorpsdijk 

vervangen? Bij de werkzaamheden aan de Schröder v/d Kolklaan zijn 
de bomen immers geplaatst bij oplevering van de werkzaamheden. Dit 
volgens het vigerende beleid waarbij gekapte bomen zo snel en zo 
dichtbij mogelijk worden beplant. 

 
Antwoord: Herplaatsing is vooralsnog niet mogelijk in verband met aanwezige 

kabels en leidingen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden 
om de kabels en leidingen alsnog om te leggen. Alternatief is plaatsing 
van bomen in plantenbakken. 

 
Vraag 2: Wanneer worden de ontbrekende plantenbakken op de hoek 

Strawinskiplein/Dorpsdijk geplaatst, conform inrichtingstekening? 
Vraag 3: Bepaalde onderdelen van het inrichtingsplan zijn gesubsidieerd door 

de Stadsregio. Waarom worden ondernemer(s) op het Strawinskiplein 
dan toch verzocht om de kosten op zich te nemen voor bepaalde 
onderdelen, zoals bijvoorbeeld de plantenbakken op de hoek 
Strawinskiplein/Dorpsdijk? 
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Antwoord : Wij beantwoorden beide vragen gecombineerd. 

U doelt op de anti-ramkraakvoorzieningen voor Juwelier Dumas. Deze 
voorzieningen maakten onderdeel uit van het schetsontwerp  van het 
burgerontwerpteam, maar maakte geen onderdeel uit van de 
subsidieaanvraag. Dit omdat eigenaar SPF in overleg met huurder 
Juwelier Dumas nog naar verschillende alternatieve oplossingen wilde 
kijken. De gemeente heeft SPF en Dumas aangegeven de 
besluitvorming daarover af te wachten en  – indien de voorzieningen in 
de openbare ruimte moeten worden getroffen – aangeboden de 
plaatsingskosten (dus exclusief materiaalkosten van de voorzieningen 
zelf) te willen betalen. In afwachting van definitieve voorzieningen zijn 
door de gemeente tijdelijke maatregelen getroffen. Om tot een 
definitieve oplossing te komen heeft de gemeente aangeboden dat de 
3 partijen de kosten voor de definitieve anti-ramkraakvoorzieningen  
delen. Dumas heeft aangeboden de kosten voor het groen, inclusief 
het onderhoud daarvan op zich te willen nemen. Dat vinden wij een 
redelijk aanbod. Daarop hebben wij SPF voorgesteld de rekening voor 
de realisatie van de anti-ramkraakvoorzieningen exclusief groen en 
onderhoud samen te delen. Wij zijn nog in afwachting van haar reactie.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


