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Betreft: Bezwaarschrift van I. Agterkamp - locatie Sonneheerdt - sociale huurwoningen 

 

 

Rhoon, 29 augustus 2016 

 

 

Geacht College, geachte leden van de raad, 

 

Op dit moment staat locatie Sonneheerdt, gevestigd Dorpsdijk 40A in Rhoon, genoteerd als zoeklocatie 

voor sociale woningbouw. Op die locatie is momenteel Villa van Alles gevestigd, van waaruit ik mijn 

werkzaamheden als ZZP-er uitoefen. In Villa van Alles zijn al meer dan vijf jaar ruim twintig kleine 

ondernemingen en zelfstandigen gevestigd. Zij zijn in hun voortbestaan in meer of mindere mate 

afhankelijk van deze huisvesting. 

 

In uw beraadslagingen over de locatie Sonneheerdt wil ik u vragen rekening te houden met de huidige 

sociale betekenis van Villa van Alles voor de buurt en de inwoners van Rhoon. Vanuit de Villa worden 

veelsoortige diensten aangeboden aan bewoners van de Albrandswaard.  

 

Het ondernemingsklimaat in de Villa is inspirerend. Er zijn met name parttime en startende ondernemers 

te vinden. Dat is niet verwonderlijk, want de huur per ondernemer van de bedrijfsruimte is laag. Dit is 

mede te danken aan het feit dat kleine onderhoudswerkzaamheden aan het pand en de tuin en de 

schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten door de ondernemers zelf worden uitgevoerd. In de 

afgelopen jaren is gebleken dat voor velen de Villa een springplank is geweest naar een bedrijfsvoering 

op een volgende (grotere) locatie, ook in de Albrandswaard. 

 

Ik verricht mijn werkzaamheden voor communicatieadvies vanuit de Villa. Ook verzorg ik daar 

zangpresentaties en zangles / zangworkshops voor kinderen. Villa van Alles biedt mij een rustige 

werkplek en een fijne omgeving om leerlingen zangles te geven zonder anderen overlast te bezorgen. Ik 

hoop daarvan nog een tijd gebruik te kunnen maken.  

 

Ik vertrouw erop dat ik u met dit schrijven voldoende heb geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

Ir. Irene Agterkamp, 

 
Communicatieadvies voor plan en praktijk 

& 

Zang- en Stemvorming 
(KvK Rotterdam:24389868) 

irene.agterkamp@iacom.nl 
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