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Geachte griffie.

Zoe de bijlage PDF brief aan B&W en raadsleden

Betreft: in gebreke stelling van de 6 weken regels voor een antwoord op 
een lopend bezwaar.

Ik heb deze brief eergisteren ook aan alle fractie voorzitters gestuurd
met reden om de zekerheid te krijgen dat er een echt duidelijk antwoord 
opkomt.

Ook wil ik weten wat er mee gaat gebeuren zodat het niet net als in de 
laatste vergadering in uw systeem weg wordt gestopt.

Ook een andere brief over het werkverkeer waar we wachten op de beloftes 
voor een oplossing  wat is doorgestuurd naar de ingekomen stukken in de 
vergadering van 1 maart is gezet ,Eis ik dat het ook daar wordt 
behandeld. En beoordeeld want ben het zat om als derderangs burger te 
worden behandeld.

Met vriendelijke groet.

X

--

mailto:griffie@albrandswaard.nl



Gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon 
 
Rhoon, 20 februari 2021. 
 


Aan B&W en raadsleden, 


Geachte college en raadsleden, 
 
Het betreft het volgende “28. 245459 Bewoner Bezwaar tegen het college van de Gemeente 
Albrandswaard omtrent aanpassing kruising Essendael Geredigeerd” 
 
Deze is gekenmerkt met BEZWAARSCHRIFT 21 december 2021. 
Het bezwaarschrift is ingeboekt op 23-12-2021 door de griffier en geplaatst in de binnenkomende op 
stukken op de gemeenteraad vergaderdatum 1 februari 2021. 
 
Op 1 februari 2021 de raadsvergadering gevolgd en afwachtend op de vraag van de voorzitter of er 
nog vragen zijn over deze ingekomen stukken na 10 seconde stilte dan slaat de hamer op naar de 
volgende ronde. Dan is het stuk 28.245459 bewoner maakt bezwaar tegen het college op weg naar 
de prullenbak. 
 
Nu is het 20 februari 2021 dan met geduld afwachten dit bericht. 


 
Ter kennisname raad? 
 
Het is een bezwaar gericht aan het college waar totaal niets van duidelijkheid wordt weer gegeven 
en waar en hoe verkeerveiligheid en de normen die van groot belang zijn  worden neergezet en wel 
afgerond met mijnheer Weijers je mond houden wij willen van u geen berichten meer zien want er 
wordt niets mee gedaan! Deel uit de brief aan mij 30 november 2020 waarop het bezwaar is 
aangemaakt. 
 
Mooi toch met andere woorden wat ik daar omschrijf onze vrijheid van mening uiting en het 
ontnemen van mijn geschreven woorden. En laat het duidelijk zijn dat neem ik niet en ook niet 
onzinnige verhalen die nergens in wettelijk zin ergens staan, ik heb u ook laten zien dat er 
rechtspraken zijn geweest die ander belangrijke normen hanteren ook vernoemd, en ook dat ik als 
leugenaar word geplaatst. 
 
Daarbij nog meer zaken en dat is de raad waar ik die brief van 30 november 2020 per email heb 
verzonden aan alle fractie voorzitters op 2 december 2020, een raad die de plicht heeft om het 
systeem te controleren en die ook niet hebben gereageerd op de vergadering 1 februari 2021 of zelf 
er geen letter van gelezen. Dus ook een punt van de burger bekijk het maar. 
 







Nu zijn we 9 volle weken verder het bezwaar verdwijnt langzaam weg, maar helaas niet bij mij de wet 
zegt dat er op een bezwaar binnen 6 weken gereageerd moet worden tenzij er andere redenen zijn 
om dat uit te stellen. 
 
Daarom geef ik het college en andere toekijkers nog 2 weken de tijd om te reageren op het u 
aangeboden bezwaar 28.245459, en mocht u toch zo eigenwijs zijn en blijven dan verzeker ik u allen 
nog veel lees en kijkplezier in onze media waar ik mijn verhalen ga loslaten hoe het systeem 
gemeente Albrandswaard werkt en niet aan zijn verplichtingen voldoet volgens onze wetten. 
 
Want dit is niet het enige bezwaar wat ergens in het systeem verborgen ligt bij de gemeente 
Albrandswaard maar niet bij mij die ook nooit beantwoord zijn. En helaas voor u allen ik geef niet en 
nooit op ik vecht al jaren tegen onrecht . 
 
En nog een kleine aanvulling en dat is aansprakelijkheid waar u allen medeaansprakelijk voor ben en 
dat is het gebrek aan verkeersveiligheid in een kinderrijk mooie wijk Essendael te Rhoon als daar 
ongelukken of bijna ongelukken kunnen gebeuren. Mede door mij voorgestelde beveiliging hetzelfde 
als in de wijk Portland. 
 
De verantwoording : 
“Het college van B&W opereert als een collectief, dat wil zeggen dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor het door een ieder van hen gevoerde beleid”. 
 
Ter info deze link:   https://youtu.be/AIQv4VBo-Wc 
 
In afwachting van uw bericht. 
 
Met zeer vriendelijke groet, 
 
J.Weijers 
Van Gogh Allee 162 
3161 DA Rhoon 
 


 


 
 
Hoe het boven wel kan en beneden niet in dezelfde wijk Essendael. Foto 2 ziet u hoe de auto’s rijden. 
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