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Van de gemeente Albrandswaard
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3176PD Poortugaal

Rhoon, 7 juli2016

Betreft : Huisvesting Wereldwi nkel

Geacht college,

Zoals u bekend zijn wij al lange tijd op zoek naar een andere locatie voor onze

winkel. De reden hiervan is dat er plannen zijn om de zogenaamde Rabostrip te her

ontwikkelen.

We hebben over een andere locatie voor de Wereldwinkel meerdere malen

gesprekken gevoerd met wethouder Goedknegt. Door ons zijn, mede op verzoek

van de gemeente, diverse locaties op hun haalbaarheid onderzocht. ln een bijlage

treft u de uitkomsten van dit onderzoek aan.

Gezien de uitkomst van het onderzoek willen wij u verzoeken om het pand

Julianastraat 35 aan ons te verhuren. Tevens vezoeken wij u de bestemming van

dit pand te veranderen in Wonen en Winkelen.

Als u ons verzoek inwilligt willen wij graag met u overleggen over de huurperiode en

de huurprijs.

Met vriende'0,r" 

ïilgnt, oltot! ít I ;,lr, L4 I
W. Krauweel, voorzitter.

Stichting Wereldwinkel Rhoon
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Bijlage I bij brief aan B&W gemeente Albrandswaard van 7 juli 2016.

De Wereldwinkel Rhoon is sinds zes jaar gevestigd aan de Dorpsdijk 149 te Rhoon.
Door een projectontwikkelaar worden plannen ontwikkeld om de zogenaamde
"Rabostrip" te ontwikkelen. Het gevolg is dat de Wereldwinkel al geruime tijd op zoek
is naar een nieuwe betaalbare locatie. We zoeken een locatie in het centrum van
Rhoon.

Hierbij een overzicht van de onderzochte locaties met cursief de uitkomst van het
onderzoek.

1. DorpsdUk pand van Boogaard Classic.
Het pand is te koop € 375.000,- of te huur voor € 1.000,- per maand oplopend
naar € 2.000,- in het derde jaar.
De locatie is voor de Wereldwinkelte ver uit het winkelcentrum. Een
huurcontract voor vijf jaar moet worden afgesloten tegen een aanzienliike
huurprijs..

2. Dorpsdijk 94 pand voormalig BakkerU Huygen.
Keine winkel moet veel aan gedaan worden om geschikt te maken. Eigenaar
is bezig met een potentiele koPer.

3. Julianastaat 2-4 pand voormalig waar Sizzoo broodjeszaak.
Pand is inmiddels verhuurd.

4. Julianastraat 57 voormalig Bakkerij Klootwijk.
De eigenaar wil het pand niet aan ons verhuren. De huurprijs is ook hoog.

5. Julianastraat 35 voorheen praktijk dokter Bles.
Dit pand is geschikt te maken als winkel. Medewerking van de gemeente is
nodig omdat de bestemming in het bestemmingsplan van Wonen in Wonen en

Winket verandert moet worden. Het is eigendoom van de gemeente en te
koop. Op het ogenblik zit er antikraak in.

6. Rabostrip Dorpsdijk.
Projectontwikkelaar U-build is bezig met plannen voor deze strip.
Voor de geplande winkels is men al onderhandelingen met gegadigden.

7. Locatie Palsgraaf.
Ontwikkelaar WoonWelZorg is bezig met plannen voor deze locatie.
tJit laatste contacten met de ontwikkelaar blijkt dat men in gesprek is met de
gemeente over de iuiste invulling van deze locatie-
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