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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen over de voortgang van het project
Park Rhoon. Door enkele raadsleden is hiernaar geïnformeerd.
KERNBOODSCHAP

Met de tot op heden verzamelde inbreng van omwonenden stellen we een voorstel op tot aanpassing
van de inrichting van het park in Rhoon.
T OELICHTING
Het afgelopen half jaar hebben we een intensief burgerparticipatie proces doorlopen, bestaande uit
diverse bewonersbijeenkomsten. Tijdens dit proces werd duidelijk dat het park aangepakt moet
worden. Maar tevens dat er verschillende inzichten zijn en belangen spelen. Ook tussen inwoners
onderling zijn discussiepunten.
We hebben besloten aan de slag te gaan met de opgehaalde informatie van gebruikers en
omwonenden en hierbij de noodzakelijke keuzes te maken. Dit gaat uitmonden in een
inrichtingsvoorstel. Het voorstel zullen we aan de raad voorleggen. Indien bewoners en gebruikers de
behoefte hebben over het voorstel, dat nu voorbereid gaat worden, hun mening te delen met uw raad
dan zijn daar de gebruikelijke inspreekmogelijkheden voor beschikbaar.
CONSEQUENTIES
We sluiten het participatietraject in het project park Rhoon af. Wij informeren de leden van de
meedenkgroep.
VERVOLG
Zoals eerder aan u is toegezegd, verwachten we dat het ontwerp in april/ mei 2019 klaar is.
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BIJLAGEN
bericht aan de meedenkgroep.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

tekst meedenkgroep:

Beste leden van de meedenkgroep park Rhoon.
Met deze e-mail/ brief willen we jullie informeren dat er geen nieuwe bijeenkomst komt met de
leden van de meedenkgroep.
Het afgelopen half jaar hebben we een intensief burgerparticipatie proces doorlopen, bestaande uit
diverse bewonersbijeenkomsten. Tijdens dit proces werd duidelijk dat het park aangepakt moet
worden. Maar tevens dat er verschillende inzichten zijn en belangen spelen. Ook tussen inwoners
onderling zijn discussiepunten.
We hebben besloten aan de slag te gaan met de opgehaalde informatie van gebruikers en
omwonenden en hierbij de noodzakelijke keuzes te maken. Dit gaat uitmonden in een
inrichtingsvoorstel. Het voorstel zullen we aan de raad voorleggen. Indien jullie de behoefte hebben
over het voorstel, dat nu voorbereid gaat worden, jullie mening te delen dan zijn daar de
gebruikelijke inspreekmogelijkheden voor beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
Project groep park Rhoon.

