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Geachte heer / mevrouw,
Op last van de bestuursrechter moeten de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van het
omliggend terrein rond De Ommedijk met onmiddellijke ingang worden stilgelegd. Het betreft een
voorlopige uitspraak van de rechter, vooruitlopend op de uitkomst van een kort geding dat volgende
week vrijdag 16 september om 10.30 uur dient bij de Haagse rechtbank. Inzet van het kort geding is
het definitief stilleggen van de herinrichtingswerkzaamheden hangende een procedure bij de
bestuursrechter. Deze procedure, aangespannen door een aantal omwonenden in de nabijheid van
De Ommedijk, richt zich op de parkeersituatie in een verder verwijderd gebied en de door
bezwaarmakers veronderstelde toekomstige toename van de parkeerdruk.
Deze voorlopige rechtelijke uitspraak betekent dat de werkzaamheden per direct worden stilgelegd.
Uiteraard zal Rijnhart Wonen zich aan deze uitspraak houden. Echter, de situatie in het gebied is
zodanig dat er sprake is van een onwenselijk situatie voor de bewoners van De Ommedijk en
gebruikers en klanten van de voorzieningen, als het medisch centrum, de winkels en overige
ambulante zorgvoorzieningen.
Daarom zullen vandaag, vrijdag 9 september en a.s. maandag 12 september de nodige
voorzieningen op het terrein worden getroffen om de risico’s van een onafgewerkte situatie zoveel
mogelijk te beperken. Daarbij worden de toegangen naar het complex en de daar aanwezige
zorgvoorzieningen voorzien van veilige bestrating, zodat de toegankelijkheid voor hulpdiensten in
ieder geval is gewaarborgd alsmede de goede en veilige bereikbaarheid van het medisch centrum,
de voorzieningen van ActiVite en de winkels.
Wij hebben ons de afgelopen weken tot het uiterste ingespannen om de overlast zo veel mogelijk te
beperken en zo kort mogelijk te laten duren. Zo is er heel hard gewerkt om de herinrichting zo snel
mogelijk af te ronden. De uitvoering lag op schema en het einde van een onwenselijke situatie was
in zicht. Het gedwongen stilleggen van de werkzaamheden heeft hierop helaas een ongunstig effect.
Dat de direct betrokkenen, zoals de bewoners van de woningen in De Ommedijk, de zorgvleugel, het
medisch centrum, de ondernemers en alle omwonenden hierdoor ernstig in hun belangen worden
geschaad is iets dat wij ten zeerste betreuren. Rijnhart Wonen blijft zich tot het uiterste inspannen
om aan deze belangen tegemoet te komen en dichtbij aanspreekbaar zijn. Heeft u vragen, dan kunt
u uiteraard contact met ons opnemen via bovenstaand telefoonnummer. Wij houden u op de hoogte
van nieuwe ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Jan de Vries,
directeur-bestuurder

