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Nieuwsbrief 5 juni 2020 

Dit nummer 

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van de initiatiefgroep Zuidplashof. In deze nieuwsbrief 

bespreken we de invloed die de corona heeft op de voortgang, brengen we u op de hoogte 

van een vervolggesprek dat we met wethouder met Jan Hordijk hebben gehad en over de 

eventuele andere locaties. Verder stellen we u de nieuwe leden van de initiatiefgroep voor. 

Corona 

Door de corona-ellende ligt op het ogenblik alles stil. Zo is het voor de initiatiefgroep niet 

mogelijk geweest om samen te vergaderen. Het plan was ook om de fractievergaderingen 

van de verschillende politieke partijen in de gemeente Zuidplas bij te wonen. Helaas 

werden deze, net als allerlei andere bijeenkomsten, gecanceld. Zoals het er nu uitziet 

duurt deze anderhalve-meter-samenleving nog veel langer. Als alternatief zouden we 

eventueel digitaal kunnen vergaderen. 

 

Gesprek met Jan Hordijk 

Op 6 februari hebben Bertus en Herman een gesprek gehad met wethouder Jan Hordijk 

en Eelco Lagas, clustermanager Ruimtelijk beleid / Afdeling Ruimte. Tijdens dit gesprek 

hebben we vooral de locaties besproken die wij als initiatiefgroep hebben aangedragen. 

Besloten is dat Eelco zich zou verdiepen in de locaties en hij zou ons informeren over de 

haalbaarheid. Dat heeft hij gedaan en het teleurstellende was, dat er geen enkele locatie 

geschikt was. 

Beide partijen hebben beloofd zich te zullen inspannen in de zoektocht naar een geschikte 

locatie. Er is afgesproken dat we altijd contact met hem kunnen opnemen. 

Locaties 

In de afgelopen tijd zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijke locaties in de 

gemeente Zuidplas. Ook in de gemeente Rotterdam, aan de Bermweg/Onderweg, hebben 

we twee locaties bekeken. De ene viel af vanwege milieu-aspecten en de andere vanwege 

de prijs. 

Met Jan Hordijk hebben we de locatie achter het station, bij de oude begraafplaats, 

besproken. Deze bleek absoluut onbespreekbaar. De tweede locatie die we met hem 

hebben besproken was in het parkje bij hotel Van der Valk. Ook deze kreeg geen 

goedkeuring. 
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De laatste was een terrein aan de Hoofdweg ter hoogte van de nieuw te plannen Aldi. Uit 

nader onderzoek bleek dat deze locatie niet geschikt was. 

Tip ons als je een idee hebt voor een andere mogelijkheid. 

Uitbreiding initiatiefgroep 

De initiatiefgroep bevindt zich in een dynamisch proces. Er gebeurt veel en we naderen 

steeds meer het moment waarop we een vereniging in oprichting gaan worden. Daarvoor 

was het nodig om de initiatiefgroep uit te breiden. 

We zijn daarom op zoek gegaan naar enthousiaste mensen die verstand van zaken 

hebben, op welk gebied dan ook, om ons te helpen ons doel te bereiken. We dachten 

hierbij natuurlijk aan ruimtelijke ordening, sociaal domein en de eventuele bestuurstaken. 

We zijn heel blij dat een tweetal enthousiaste leden zich hebben aangemeld. Maarten de 

Wit en Rob Belterman komen onze groep versterken. Maarten is 73 jaar oud, heeft 40 jaar 

in het voorgezet onderwijs gezeten in verschillende functies. Rob is 69, heeft 36 jaar in 

verschillende functies in diergaarde Blijdorp gewerkt en is actief in de SP en als vrijwilliger 

voor de Uit-bus. Op de website stellen zij zich zelf aan u voor. 

Tot slot 

Corrie heeft voor ons de jaarvergadering van de PCOB bezocht. Zij heeft aan de daar 

aanwezige burgemeester, Han Weber, gevraagd aandacht te blijven geven aan de 

ouderenhuisvesting. 

Onze website zullen we binnenkort weer up-daten en ook het stukje op de website van de 

landelijke vereniging gaan we bijwerken. 

Inmiddels zijn er 72 belangstellenden voor de Zuidplashof, waarvan er 45 zich hebben 

aangemeld bij de landelijke vereniging. 

 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we u hiervan natuurlijk via tussentijdse 

berichten op de hoogte. 

 
Blijf gezond en blijf voorzichtig!!! 
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