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Algemeen advies: 

De dialooggroep adviseert om geen enkele SOCIALE woning bovenop de al bestaande hoeveelheid te 

bouwen, gezien wij in Essendael nu al aan de 30% sociale woningbouw zitten. Daarnaast raakt het ons 

allemaal wat betreft ons woongenot. Handhaving van woongenot zoals omschreven in de Woonvisie 

Albrandswaard is dan niet aan de orde. Handhaving van het groene en dorpse karakter, zoals nog steeds 

gepromoot wordt op de eigen websites, zou een topprioriteit van de gemeente moeten zijn en blijven. 

Clustering van SOCIALE woningen zorgt nu al voor incidenten in de wijk. 

 

Het advies vanuit de dialooggroep Essendael is geen sociale woningbouw bij nu al bestaande sociale 

woningen op de Maurits Escherlaan (fase 2). Wij willen in Essendael het authentieke dorpse en 

landelijke karakter van Rhoon behouden met laagbouw, bomen en plantsoenen. Hoogbouw of 

appartementencomplexen aan de rand van Essendael liggend aan de Essendijk passen daar niet bij. 

 

Wij adviseren geen 0-tredenwoningen, omdat zuid Essendael (Willem de Kooning Allee) op loopafstand 

te ver van het bestaande centrum ligt waar de nodige voorzieningen aanwezig zijn zoals winkels en 

openbaar vervoer. Wij adviseren voor 0-tredenwoningen gebruik te maken van de locatie op de 

Dorpsdijk (bijvoorbeeld het oude Rabobank-gebouw en de aansluitende leegstaande winkels). 

 

Indien men tegen het advies van de dialooggroep besluit om in Essendael toch sociale woningen te 

realiseren, raden wij het volgende aan. 
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Advies zoeklocatie Essendael: 

PLANOLOGIE 

1. Het handhaven van het groene dorpse karakter bij nieuwbouw.  

2. Sociale woningbouw in heel Essendael. De huidige zoeklocatie voor sociale woningbouw 

vervangen door onderstaand(e) alternatief/alternatieven: 

- Het eerste alternatief: Essenpark fase 4 is nu in ontwikkeling, daar kan direct de sociale 

woningbouw in meegenomen worden. Op de huidige bebouwde locatie (fase 2) zijn al 184 

sociale woningen aanwezig (zie bijlage 1 plattegrond woningen oranje omrand). Wij 

adviseren dit huidige sociale woningen cluster niet verder uit te breiden, maar ervoor te 

kiezen om de sociale woningbouw te spreiden over geheel Essendael en elders te realiseren 

dan op de huidige zoeklocatie. 

- Het tweede alternatief: Sociale woningbouw meenemen in het stuk grond wat nu in 

ontwikkeling is aan de Tijsjesdijk, Piet Mondriaan Allee en Willem de Kooning Allee. 

3. Tussen de Essendijk en de Willem de Kooning Allee het bouwen van alleen koopwoningen in 

dezelfde stijl en architectuur als de bestaande woningen (zie bijlage 2): 2 laags met kap, niet 

hoger dan de bestaande bebouwing. Op de gehele strook geen sociale woningbouw, maar 

koopwoningen zoals hierboven omschreven (zie bijlage 1 plattegrond koopwoningen blauw 

omrand). Twee alternatieven waar wel sociale woningbouw gerealiseerd kan worden in 

Essendael, zijn reeds eerder gegeven bij punt 2.  

4. Woningdichtheid wordt zoals omschreven bij punt 3: 60 koopwoningen. 

5. Geen hoogbouw. Twee laags woningen met kap. 

6. Zoveel mogelijk, maar zeker de hoekwoningen, groene erfafscheidingen verplichten en 

handhaven. 

7. Parkeernorm: Gezien de Willem de Kooning Allee nog geen definitieve parkeerplekken heeft, 

moeten aan weerszijden van de Willem de Kooning Allee meer dan twee parkeerplekken per 

woning gecree erd worden, zie bijlage 3. Deze nieuwe parkeerplekken zijn dan bestemd voor de 

bestaande woningen en ook voor de nieuw te bouwen woningen aan de Willem de Kooning 

Allee. Gezien op de Kees van Dongenlaan en Maurits Escherlaan op dit moment een norm van 

1.7 is aangehouden en dit in de praktijk niet toereikend is (bron: is bouwbedrijf Vink en de 

bewoners). Woningbouw zonder ‘eigen’ parkeerplekken is niet acceptabel, gezien hier nu al 

frustraties over zijn bij de bewoners (bekend bij de gemeente). 

8. Wij adviseren overal in de wijk dezelfde uitstraling en beplanting als de Maurits Escherlaan – 

Kees van Dongenlaan aan te houden. 

9. Bij sociale huurwoningen: geen lager segment, maar verhuur in hoger segment; ditzelfde geldt 

voor sociale koopwoningen. 
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FINANCIËN 

• Om de sociale woningbouw te kunnen financieren wordt de 30%/70% verdeling gehanteerd. 

Punten die invloed hebben op de financie n zijn bijvoorbeeld: meer/minder woningen, 

kleine/grote groenstrook. Van 60 koopwoningen kunnen 18 sociale woningen gefinancierd 

worden in het gebied bij fase 3 en/of 4. Niet op de huidige zoeklocatie, maar op de alternatieve 

locatie(s) zoals aangegeven bij punt 2.  

• Van een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de grond van de nog te bouwen 

koopwoningen in Essendael en Omloopseweg, kan sociale woningbouw in de gemeente 

Albrandswaard, waaronder Portland, gerealiseerd worden. 

JURIDISCHE ASPECTEN 

Gezien er door sociale woningbouw waardevermindering zal optreden van de koopwoningen van de 

huidige bewoners zullen planschade claims (ingediend binnen vijf jaar) toegekend moeten worden. 

Inclusief het vergoeden van alle kosten verband houdende met het vaststellen van de planschade. 

Bewoners dienen deze kosten wel tegelijk met de claim in te dienen. 

MILIEUBELASTENDE OMSTANDIGHEDEN: 

Archeologische vindplaatsen Essendael niet aantasten door bebouwing of gevolgen van bebouwing. 

VERKEER: 

 Gezien de Willem de Kooning Allee nog geen definitieve parkeerplekken heeft, moeten aan 

weerszijden van de Willem de Kooning Allee meer dan twee parkeerplekken per woning 

gecree erd worden, zie bijlage 3. Deze nieuwe parkeerplekken zijn dan bestemd voor de 

bestaande woningen en ook voor de nieuw te bouwen woningen aan de Willem de Kooning 

Allee. Gezien op de Kees van Dongenlaan en Maurits Escherlaan op dit moment een norm van 

1.7 is aangehouden en dit in de praktijk niet toereikend is (bron: is bouwbedrijf Vink en de 

bewoners). Woningbouw zonder ‘eigen’ parkeerplekken is niet acceptabel, gezien hier nu al 

frustraties over zijn bij de bewoners (bekend bij de gemeente). 

 Gezien het verkeer gaat toenemen zal ervoor de verkeersveiligheid een fietspad strook 

aangelegd moeten worden op de Willem de Kooning Allee, vanaf de van Gogh Allee tot aan de 

Tijsjesdijk. 

• Geen verkeersdrempels (geluidshinder) maar wegversmallingen aanbrengen in de gehele wijk. 

OVERIGE ASPECTEN: 

 De wijk Essendael zo groen mogelijk houden en deze ook te onderhouden.  

 Verbod op TV schotels 

 Vergunninghouders spreiden over heel Albrandswaard. 

 Niet clusteren van sociale woningbouw, maar verdelen over Essendael en heel Albrandswaard. 
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Bijlage 1: oranje omrand : huidige sociale woningen fase 1 en 2 / blauw omrand: toekomstige koopwoningen / grijs omrand: alternatieve 

locaties sociale bouw 
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Bijlage 2a: stijl en architectuur aan de Willem de Kooning Allee 
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Bijlage 2b: stijl en architectuur aan de Karel Appellaan
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Bijlage 3 Parkeerplekken: 1.7 parkeerplekken per woning aan de Kees van Dongenlaan en Maurits Escherlaan 

 


