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Bezwaar

Geacht College,

Namens de patrons (Isabella Wildtham & Gerrit van den Berg) van 
Restaurant Ross Lovell aan de Rijksstraatweg 67 in Ridderkerk- 
Rijsoord stuur ik u dit bezwaarschrift.

Tot verbazing vernamen zij van gasten, dat er een hoorzitting is 
geweest voor o.a. omwonenden inzake Ontwerp-bestemmingsplan 
Bezoekerscentrum Waalbos. Zij hebben hierover nimmer een 
bericht/uitnodiging voor ontvangen.

In principe juichen we het realiseren van een natuurgebied met het 
Waalbos toe. Dit zou immers ook toeloop kunnen betekenen voor 
het restaurant en terras. Fietsers en wandelaars bieden zij op een 
laagdrempelige wijze gelegenheid iets te nuttigen zoals een kopje 
koffie, gebakje, frisrank, ijsje etc.

Zij begrijpen, dat de gepresenteerde plannen met een paviljoen ook 
de deur opent voor in eerste instantie beperkte horeca gerund door 
vrijwilligers, dat kan uitgroeien tot een heuse horeca gelegenheid. 
De sportkantines zijn een voorbeeld, hoe dat een eigen leven kan 
gaan leiden. En daarmee concurrentie vervalsing in de hand werkt.



Wat betreft accommodatie voor vergaderingen van de diverse 
besturen bieden zij graag accommodatie aan in het gebouw van Ross 
Lovell.

Daarnaast vernemen wij, dat toeloop van publiek met auto's en zelfs 
autobussen de beperkte parkeergelegenheid zou kunnen 
belemmeren. Nu al ondervinden wij overlast van vreemde mensen in 
geparkeerde auto's, op het achterste donkere deel van het 
parkeerterrein, die daar niets te zoeken hebben en het gevoel voor 
veiligheid van onze gasten aantasten.

Graag worden zij in de gelegenheid gesteld om meer te vernemen 
van de plannen achter de plannen van het bezoekerscentrum. 
Vooralsnog tekenen zij hiertegen bezwaar aan.

Met vriendelijke groet,
Namens Restaurant Ross Lovell BV 
Isabella Wildtham en Gerrit van den Berg

Tom Rietveld (SideKick)
info@rossioveH.ni
tomrietveld(5)me.com
M 0651217918
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