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Betreft: Vragen fractie EVA “activiteiten boerderijtje”

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
De fractie EVA heeft schriftelijke vragen gesteld over de activiteiten van het boerderijtje. 

Ter info: 
De Stichting Diaconaal- en informatiecentrum organiseert al vele jaren activiteiten voor met name 
ouderen. Tot 2016 werden de activiteiten georganiseerd in het “Boerderijtje” aan de Dorpsdijk in 
Rhoon. Na de verkoop van het Boerderijtje zijn de activiteiten verplaatst naar ruimtes in de 
Klepperwei. 

Wat speelt er op dit moment: 
1. Omdat Argos de ruimtes nodig heeft voor dagbesteding moest er andere ruimte gezocht 

worden voor de activiteiten van de Stichting Diaconaal- en informatiecentrum.  
2. Het bestuur van de Stichting Diaconaal Centrum heeft aangegeven er mee te willen stoppen.  

Vragen fractie EVA en antwoorden college: 
1. Is het college op de hoogte van de opgelegde interne verhuizing van de activiteiten van de 

Stichting Diaconaal –en informatiecentrum? Is er misschien een bemiddelende rol vanuit de 
gemeente mogelijk?  

Antwoord:  Ja, het college is op de hoogte van de opgelegde interne verhuizing van de 
activiteiten. Het college heeft hierover contact met Argos, de Stichting Diaconaal Centrum en de 
Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA). Argos biedt de mogelijkheid de activiteiten te verplaatsen 
naar de Brasserie in de Klepperwei; Met de SWA wordt gekeken naar mogelijkheden voor 
activiteiten die niet in de Brasserie kunnen/willen. 

2. Zijn er inmiddels met Argoszorggroep afspraken gemaakt over de toekomstige situatie, 
wanneer de Klepperwei herbouw gepleegd heeft? Blijft er dan ruimte voor de activiteiten van 
Stichting Diaconaal Centrum en voor de wijk? 



Antwoord: Nee, deze afspraken zijn er (nog) niet. Wij verwachten binnenkort de plannen van 
Argos te vernemen. De wens voor een ruimte voor de activiteiten voor de Stichting Diaconaal- en 
informatiecentrum en voor de wijk zijn wel aan Argos meegegeven. 

3. Garandeert de gemeente de doorgang van alle activiteiten ten tijde van de bouw? 

Antwoord: Een garantie is niet te geven omdat deze van meerdere factoren afhankelijk is. O.a. de 
begeleiders en deelnemers van de activiteiten spelen hier een grote rol in. Wij zullen er, samen 
met onze partners, wel alles aan doen om de activiteiten voor de Albrandswaardse inwoners te 
behouden. 

4. Wanneer er geen toekomst voor deze activiteiten is in de Klepperwei, is het college dan bereid 
mee te denken aan alternatieven in de kern Rhoon?  

Antwoord: Daartoe is het college zeker bereid. Ook op dit moment zijn we al aan het bekijken 
welke ‘alternatieve’ mogelijkheden er voor deze activiteiten zijn. 

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

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


