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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen over de voortgang van Park Rhoon
en dan met name het doorlopen burgerparticipatietraject.
KERNBOODSCHAP

Het verwerken van de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers in een parkenvisie voor Park
Rhoon.
T OELICHTING
In 2017 zijn we gestart met een belevingswaarde onderzoek voor het park van Rhoon. De uitkomst
van dit onderzoek is het eerste startpunt geweest om de wensen en behoeften te vertalen naar een
nieuwe visie en plannen voor het park Rhoon. Het afgelopen half jaar hebben we een intensief
burgerparticipatie proces doorlopen, bestaande uit open en besloten bewonersbijeenkomsten. Tijdens
dit proces werd nogmaals duidelijk dat het park aangepakt moet worden. Inmiddels zijn we ruim een
jaar verder en zijn we in het proces zover dat we het burgerparticipatietraject kunnen afronden. Ofwel,
we starten met de voorbereidingen voor het opstellen van een definitief ontwerp. Bij het opstellen van
het definitief ontwerp wordt zowel de kennis en kunde van professionals als de input van bewoners en
gebruikers meegenomen.
CONSEQUENTIES
De opgehaalde informatie van bewoners en gebruikers kunnen we als volgt samenvatten:
● Aantrekkelijk en herkenbaar park voor meer doelgroepen
● Mogelijk maken van meer evenementen
● Ontmoetingsfunctie vergroten
● Meer kinderen in het park (gekoppeld aan thema spelen)
● Betere toegang tot en in het park
● Vergroten dierenwelzijn (dieren moeten goed kunnen schuilen als dat nodig is)
● Hogere kwaliteit beheer groen
● Minder overlast van honden(poep)
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● Geen wateroverlast
● Overlast fietsers

VERVOLG
Er zijn een aantal toezeggingen van vorig jaar die nog dit jaar worden uitgevoerd. Deze toezeggingen
hebben geen invloed op het definitief ontwerp. Ofwel, de onderstaande acties passen in elk definitief
ontwerp. De volgende acties worden in het laatste kwartaal van 2018 uitgevoerd:
- Aanleg van een speeltoestel;
- Kappen van (zieke) bomen waar grondverbetering wordt toegepast en de aanleg van de toevoerweg
voor de nieuwbouw gymzaal;
- Aanpakken van wateroverlast (1e fase).
In april 2019 is het definitief ontwerp klaar. In aanloop naar dit ontwerp worden de bewoners per mail,
social media en de krant op de hoogte gehouden. De raad wordt op de hoogte gehouden via een
Raadsinformatiebrief.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris,
de burgemeester,

Dick Mol

drs. Hans-Christoph Wagner

