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Geacht College , leden van de raad, 

Momenteel staat locatie Sonneheerdt, Dorpsdijk 40A te Rhoon, genoteerd als zoeklocatie voor sociale woningbou

w.  Wij vragen ons af of u op de hoogte bent van het feit dat hier sinds januari 2011 meer dan 20 kleine bedrijven 

en ZZP-ers gevestigd zijn welke in hun  voortbestaan afhankelijk zijn van dit pand.  

Vanaf het eerste begin, 3 januari 2011, ben ik werkzaam in de zogenaamde Villa van Alles, zoals wij locatie 

Sonneheerdt toen der tijd hebben omgedoopt. We hebben met elkaar een gigantisch welkom in de buurt Rhoon-

Noord ontvangen toen we op 11 februari 2011 een officiële opening hebben gegeven in aanwezigheid van heel 

veel buurtbewoners, familie, vrienden en kennissen.   

De villa van Alles is een warm bad voor kleine en startende ondernemingen, een heel bijzondere locatie voor 

allerlei disciplines waarvan vele een functie voor de buurt hebben. Zo ook met mijn werk als massagetherapeut ben 

ik een aanvulling voor de buurt. Met een grote parkeerplaats voor de deur en de rust die er heerst is het heel fijn 

werken en mijn klanten kunnen zich goed ontspannen. Helaas is mijn werk lichamelijk niet 40 uur in de week vol te 

houden en doe dit dus in deeltijd. Dit is mogelijk omdat de huur en bijkomende kosten laag zijn en omdat we zelf 

met elkaar het pand onderhouden heb ik een heel goed netwerk direct om me heen wat erg belangrijk is als ZZP-er 

of kleine zelfstandige. Ook in de avonden als ik aan het werk ben voel ik me veilig omdat er nog andere 

ondernemers in het pand aanwezig zijn en ook houd de buurtpreventie om de hoek een oogje in het zeil, een 

prettig idee als je tot laat aan het werk bent. 

 

Het is niet prettig met omwegen te vernemen dat locatie Sonneheerdt genoteerd staat als zoeklocatie voor sociale 

woningbouw, zeker niet als het pand een belangrijke functie heeft voor heel veel mensen uit de buurt maar ook 

buiten Albrandswaard. 

Ik vertrouw erop dat u dit signaal laat meewegen in uw beleidsvorming rond de aanwijzing van een locatie voor 

sociale woningbouw. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Jeanette Snijders,   

   

                          

Beter in je vel door de juiste balans 
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