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Aan alle Gemeenteraadsleden 
van de Gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon
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Betreft: Locatie Sportpark De Omloop: niet in onze prachtige polders!
Datum: 5 oktober 2018

Geachte raadsleden,

Er zijn door de Gemeente Albrandswaard plannen aangekondigd om het sportpark De Omloop 
te verhuizen naar het deelgebied Rijsdijk-Omloopscweg in de Rand van Rhoon. De bewoners 
van de prachtige polders van de “Rand van Rhoon” zijn een actie gestart tegen deze plannen 
van de Gemeente.

Waarom is de Rand van Rhoon neen geschikte locatie voor voetbalvelden?
Het karakter van het dorp Rhoon is groen. Dit moet behouden blijven. Deze prachtige polders 
met akkerbouw worden steeds zeldzamer in de Randstad; wat er nog bestaat moeten we dan 
ook koesteren. De Rand van Rhoon is mede van belang voor de ontw ikkeling van recreatie en 
natuur. Natuur is een gebied van rust en stilte, 's Avonds is het daar donker.

Voetbalvelden geven veel overlast en verstoren dc natuur. Geluidsoverlast tot laat in de avond, 
verkeersoverlast (ook parkeeroverlast) en kunstlicht (in de avond) vallen niet te rijmen met het 
karakter van deze fraaie polders.

Wat is wel een geschikte locatie voor dc voetbalvelden?
Een goede locatie voor de te verplaatsen sportvelden is de polder Albrandswaard. Het 
Sportpark Albrandswaard, waar alle sportverenigingen gecombineerd zouden kunnen worden, 
biedt vele voordelen. Sportpark Albrandswaard is zeer goed bereikbaar voor het verkeer (A-15, 
Groene Kruisweg) en gemakkelijk uit te breiden vanwege de reeds aanwezige sportvelden. Ook 
financieel is dit veruit de goedkoopste locatie, omdat er slechts een grondeigenaar is en er veel 
mogelijkheden zijn tot gebruik van dubbelfuncties zoals: toegangswegen, parkeren, 
bewegwijzering, gebruik van eikaars trainingsvelden, afstemming kantinefaciliteiten en 
clubhuizen. Wanneer ALLE sportverenigingen (tennis etc.) uit Rhoon en Poortugaal op termijn 
zouden verhuizen naar de polder Albrandswaard, komen er locaties vrij voor toekomstige 
woningbouw.

Wat moet er wél gebeuren met dc Rand van Rhoon?
Er moet een visie worden ontwikkeld voor de Rand van Rhoon. Dus eerst een visie en dan pas 
bepalen wat er met de Rand van Rhoon wordt gedaan. Nu gebeurt dit andersom: eerst 
sportvelden neerleggen en dan pas een visie ontwikkelen. Dat is ad-hoc beleid. Deze prachtige 
polders kunnen maar cén keer ingevuld (en hopelijk niet: verziekt) worden.
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Het 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 ontw ikkeling naar een natuur- en recreatiegebied, zonder geluids- 
en verkeersoverlast. Geen sportvelden of grote bouwactiviteiten in de Rand van Rhoon!

Deze prachtige polders kunnen muur één keer ingevuld (en hopelijk niet: verziekt) worden 
Het is in uw Iwnden. H ees trots op ons groene dorp!

Wij wonen hier,omdat wij van het uitzicht houden, van de vrijheid en het buitenleven, van de 
natuur, zoals hij nu is, met de hazen in het land en s nachts hoor je de uilen roepen, ze 
hebben dit jaar weer jongen groot gebracht, Dit alles verdwijnt als er achter ons huis

voetbalvelden komen. Daarnaast wordt ons woongenot enorm minder door de herrie en 
overlast die voetbal met zich meebrengt
Ook heb ik s winters paarden in een paddock lopen achter in onze tuin, kunnen die daar nog 
blijven lopen , met alle herrie ( lees bv vuurwerk dat regelmatig wordt afgestoken na een 
wedstrijd), wat als ze schrikken en door de heining komen , met alle gevolgen van dien!En dan 
hebben we het nog niet gehad over die vreselijke verlichting die onze tuin en huis dan gaat 
verlichten tot een uur of 23.00 , elke dag. Mijn man moet elke dag vroeg uit bed. en gaat er ook 
vroeg in ,een raam open is met deze herrie niet meer mogelijk..Let wel, de voetbalvelden 
komen dan aangrenzend aan onze tuinen, dus ook ons buitenleven in de tuin gaat dan ernstig 
aangetast worden , lekker rustig in onze tuin zitten . zit er voor ons dan niet meer in, we 
hebben nu al flink geluidsoverlast, laat staan als de voetbalvelden aangrenzend aan onze tuinen 
komen
Ook heb ik begrepen, dat de verenigingen veel liever aan de andere kant van de essendijk 
zouden willen voetballen, maar dat niet mogelijk is, omdat dat te veel kost, omdat die grond 
van projectontwikkelaars is en dus belachelijk duur is, dus is het een geld kwestie!
Ik vind dat wij ernstig benadeeld worden als de voetbalvelden achter onze tuinen
komen,waardevermindering van ons huis, ernstige hinder in ons woongenot, vernietiging van
de natuur, en geluids- en licht overlast !!!

Met vriendelijke groet.

Een bewoner van de Rand van Rhoon.

Naam en handtekening:
Adres
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Bijlage Uitwerking locatie Sportpark De Omloop
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