Gemeente Albrandswaard
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Rhoon, 15 maart 2021
Aan de B&W en raadsleden van de gemeente Albrandswaard.

Geachte, B&W en raadsleden,

OPEN BRIEF

Het betreft uw aangetekende brief van 11maart 2021
Uw brief van: 21 december 2020
Uw kenmerk: Bijlage(n): brochure
Ons kenmerk: 279582
Contact: mevrouw l. Tasma
Telefoonnummer: 010 506 11 11
E-mailadres: info@albrandswaard.nl
Datum: 11maart 2021
Onderwerp: ontvangstbevestiging bezwaarschrift en herstel gebreken
Geachte heer X,
U heeft bezwaar gemaakt tegen een brief van het college van burgemeester en wethouders van 30
November 2020 met als onderwerp: "Aanpassing kruising Essendael" met kenmerk234942.

Uw bezwaarschrift voldoet niet aan de wettelijke eisen
Wij kunnen uw bezwaar daarom nog niet in behandeling nemen.
Tot zover zie de bijlage. Vervolg.

Mijn doel X is nu om het bezwaar wat nu in behandeling kan worden genomen mij ervan af te zien.
Eigenlijk zou ik gebruik kunnen en moeten maken van de alternatieve oplossing zoals in het INFO
blad Bewaarprocedure staat omschreven, maar ook dat ga ik niet doen de reden hiervan is dat
ernaar de burger niet geluisterd wordt, dat spreek ik uit ervaring van 6 jaar lang onze en mijn inzet
tegen het bestuurlijk orgaan van de gemeente Albrandswaard.
Het geloof en vertrouwen is diepgezonken in het systeem waarin wij in leven en wonen met name de
wethouders met mooie woorden spreken met dubbelle tong we lossen het wel op met een kop
koffie, dat was een koffie uurtje wat ging over werkverkeer en het resultaat tot op heden een grote
wanordelijke bende veel beloftes en totaal niets nakomen.
Ook de fractie en de raadsleden wil ik een les mee geven en dat is de plaats dat u daar zit heeft u te
danken aan de burgers en handel daar dan ook naar, ook de controle die uitgevoerd moet worden
tegen het college is een rampzalige zooi, alle ooit geschreven berichten en toespraken in de B&A zijn
zinloos geweest, zoals de sociale woningbouw schandalige beslissingen die de raad hangend in zetel

hebben laten overgaan naar de wens van de wethouders, er werd me eens de vraag gesteld in de
B&A X.. waar denkt dat er sociale woningen moeten komen?, mijn antwoord was dat de
dialooggroep 2016 had voorgesteld op het deel hoek Willem Kooning Allee/Thijsjesdijk en ja een 5
jaar later toch koop woningen gebouwd.
Dan het plan in juni 2016 om het gebied in Essendael waar het verzorgingshuis had moeten staan om
daar sociale woningen bij te bouwen ondanks dat er al sociale huurwoningen ruim 20% procent
waren gerealiseerd en 10% sociale koopwoningen. Wat een stille vreugde de oplossing toch? Ook
door Essendael bv vastgelegd op hun website. Dit ook gemeld geweldig toch, helaas niet dus komen
dure koopwoningen te staan. De grote fout naar de zucht van eigen belangen.
Het doel waarom is dit neerzet zegt alles over het wanbeleid en de geur naar dure woningen, waar ze
in 2020 worden afgestraft omdat ze niet en nog nooit aan de wensen van de overheid de provincie
hebben voldaan. En ook nog het gevolg dat nú de rand van Rhoon eraan gaat omdat de Omloop het
echte groen moet worden ingeruild voor de zucht naar woningen steen dus die in de laatste jaren
volop zijn gebouwd in de gemeente Albrandswaard behalve betaalbare woningen voor onze kinderen
en kleinkinderen en de ouderen die geen tonnen aan spaargeld hebben.
Dat is een van de kapotgemaakte problemen waar veel mensen en veel geld aan verloren is voor vele
onderzoeken. Met als resultaat 0,000.
En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van het misslaan en eigenbelang en niet vooruitkijken en
sommige slecht voorbereid als er een probleem moet worden opgelost.
Als slot wil ik zeggen de oplossingen uit het voorheen bezwaar wat ik daar nog op wil aanmerken de
verkeer veiligheid een groot goed wat in de wijk Essendeal een groot probleem is, waar kinderen en
ouderen en dieren een groot gevaar lopen en daarbij wil ik nogmaals dit zeggen, U allen zijn
medeaansprakelijk als er ooit ergens in de wijk Essendael een ongeluk gebeurd met betrekking wat
ik in het verhaal heb neergezet van het vervallen bezwaarschrift.
VEILIGHEID BOVEN ALLES. Kosten wat het kost geld genoeg daar ligt het niet aan maar wel naar
mijn gevoel de koppigheid van de wethouders.
En wat betreft werkverkeer kom van uw zetel en zorg dat dit probleem wordt opgelost. Ik heb mijn
best gedaan sinds 2017 en nog zitten we in de stank en een kapot woongenot, ik hoop het nog mee
te maken.
Wens allen nog veel succes, en denk aan uw burgers en minder aan uw dwang om de polders vol te
laten bouwen en het groen kapot te maken incl. alle dieren waar we nu nog van kunnen genieten .
Overigens onze Burgemeester daar zal ik geen kwaad woord over spreken die weet hoe je iets af
moet ronden als het de taak is die haar toekomt daar heb ik positief gevoel over.
Met vriendelijke groet,
X

ZIE AANGEHECHTE BIJLAGE.
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VERZONDEN 11 MR:r·, 2021

Onderwerp: ontvangstbevestiging bezwaarschrift en herstel gebreken
Geachte heer X,
U heeft bezwaar gemaakt tegen een brief van het college van burgemeester en wethouders van 30
november 2020 met als onderwerp: "Aanpassing kruising Essendael" met kenmerk 234942.
Uw bezwaarschrift voldoet niet aan de wettelijke eisen
Wij kunnen uw bezwaar daarom nog niet in behandeling nemen. U voldoet niet aan de volgende
wettelijke eisen:
- Het is alleen mogelijk om bezwaar te maken tegen besluiten in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb). Een besluit in de zin van de Awb is een schriftelijke beslissing van
een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dat betekent dat er iets
moet veranderen 'in de wereld van het recht'. De weigering om een dergelijk besluit te nemen
wordt voor bezwaar gelijk gesteld aan een besluit. Wij zijn van mening dat de brief van
30 november 2020 geen besluit is en ook niet daarmee gelijk gesteld kan worden, omdat het
inwilligen van uw verzoek geen besluit is.
Kunt u aangeven waarom u vindt dat de brief van 30 november 2020 wel een besluit in de zin
van de Awb is of daarmee gelijk gesteld kan worden?
U krijgt tot 2 weken na de verzenddatum van deze brief om te voldoen aan de wettelijke eisen
Hierboven staat beschreven wat u moet doen om aan de wettelijke eisen te voldoen. Als u binnen deze
termijn niet voldoet aan de wettelijke eisen, dan verklaren we uw bezwaar niet-ontvankelijk. Dat betekent
dat we uw bezwaar niet inhoudelijk in behandeling nemen.
We behandelen uw bezwaar niet verder tot uw bezwaar aan de wettelijke eisen voldoet
Als uw bezwaar alsnog aan de wettelijke eisen voldoet, gaan we verder met de behandeling van uw
bezwaar.
We schorten de beslistermijn op totdat de hiervoor genoemde termijn ongebruikt is verstreken of uw
bezwaar voldoet aan de wettelijke eisen. Dat staat in artikel 7:10, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht.
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Geef eventuele adreswijzigingen aan ons door
Vanwege privacyregelgeving is de administratie van de bezwaarschriften namelijk niet gekoppeld aan de
Basisregistratie Personen.
Wij sturen een deel van onze post aangetekend
Dit doen wij om zeker te weten dat onze post bij u aankomt.
Ik verdaag de beslistermijn met zes weken
Dat betekent dat de beslistermijn zes weken langer wordt.
In bijgevoegde brochure staat meer informatie over de bezwaarprocedure
Als u nog vragen heeft, dan kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon die bovenaan deze brief
staat.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

i.o.
de secretaris van de Commissie bezwaarschriften

