
13. ZlZ

Aan alle Gemeenteraadsleden 
yan de Gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon

Betreft: 
Datum: Sp3npark De 0ml°°P' ^et in onze

6 oktober 2018 prachtige polders!

Geachte raadsleden,

te verhuizen naar het deèlgebtdRijsdiJk1 °m beLsportpark De rimln^p
vat, de prachtige polders van de‘S vm “ 06 *"d
van de Gemeente. an Rhoon z,Jn een ac‘'e gestart tegen deze plannen

met akkerbouw worden steeds zeldzamer in de Randttwt b lJVCn, °eZe PrachtiËe Polders 
ook koesteren. De Rand van Rhoon is mede van kZd' f n°8 beS,aal moeten we d;»> 
natuur. Natuur is een gebied van rus, en stilte, ’s AvondsTh^Cdo^e"8 en

verk^rsoverlLf(^k^Wv«l^)V^^ücht^fade °aluid*ov'rlast.,ot in de avond,
karakter van deze fraaie polders. ^ a' 0n<^ va en niet te rijmen met het

^i-!^£Leen geschikte locatievopr de voethalvnH.„o
Sportpark Albrandswaard, wwalk'spoitwrenlgingen T Albrand--rd. He,

biedt vele voordelen. Sportpark Albrandswaard fs zeer loedtelTkN*Z0Ude",kunnen "'orden, 
Groene Kruisweg) en gemakkelijk uit ,e breiden vanwet detedsa't V°°r ’ Verkeer (A‘15- 
fmancieel ,s di, veruit de goedkoopste locatie, omdat er slechts tn T Sportvelden- Ook
mogelijkheden zijn tot gebruik van dubbelfuncties zoals- toeram,» g l<Je'gCnaar ls en cr veel 
bewegwijzering, gebruik van eikaars trainingstwen Ïsil^T86"’ parkeren’ 
clubhuizen. Wanneer ALLE sportverenigingen (tennis etc ) uit RhoT'110'^111161461’60 
zouden verhuizen naar de polder Albrandswaard, komen er locaties ,ri^vPoortu®aai °P termijn 
woningbouw. aties NT1J %00r toekomstige

^Mlmpee er wél gebeuren met de Rand van Rhm^ 
br moet een visie worden ontwikkeld voor de Rand van Rhoon Dik •

" me‘dC Rand Va” Rh°°n W°rdt gedaan'Nu Sebeurt dit arulerson? «Ir ““ P“* 
sportvelden neerleggen en dan pas een visie ontwikkelen. Dat is ad-hoc beleid Dezek,- 
Polders kunnen maar één keer ingevuld (en hopelijk niet: verziekt) worden P ht,ge

*■ '■



t let verzoek van de bewoners van de Rand van Rhoon is om een professionele 
landschapsarchitect een visie te laten maken. De bewoners willen hierbij graag betrokken 
worden. Wij staan open voor ontwikkeling naar een natuur- en recreatiegebied, zonder geluids- 
en verkeersoverlast. Geen sportvelden of grote bouwactiviteiten in de Rand van Rhoon!

Deze prachtige polders kunnen maar één keer ingevuld (en hopelijk niet: verziekt) worden, 
liet is in uw handen. H ees trots op ons groene dorp!

Met vriendelijke groet.




