


Aan B&W en raadsleden van de gemeente Albrandswaard 

Rhoon, 20-09-2020 

Betreft: B&A 21-09-2020 

Een korte versie vragen en oplossingen. 

Nergens zien we de verrichte verloren energie van de Dialoog groep die in 2016 is opgestart waar 6 

volle avonden is besteed. 

En waarom zijn de bewoners van de Van Goh Allee niet duidelijk geïnformeerd in de leuke 

krantenberichtjes lezen wij dat de omwonende en betrokken partijen zijn meegenomen in dit 

spektakel dus helemaal niets gehoord. Groot gebrek aan beloftes  

Ander punt is het plan, de polder afblijven simpel want het begint met dit stukje en eindigt ver weg 

de polder in de toekomst vol te zetten met steen. 

En in het plan staat een toren gepland 24 appartementen met 4 etages plus het deel ondergrondse 

garage, die alle mooie groene uitzichten laten verdwijnen even terugkomen op de uitspraak van de 

dialooggroep 2016 géén WONINGBOUW op de voetbalvelden en bij andere opgedrongen opties de 

woningen grondgebonden en we beroepen ons op de uitspraak van Wethouder Goedknegt in het 

plan Essendeal 10 meter afstand van de Omloop uitspraak de dialooggroep wil grondgebonden 

woningen en géén torens of muren. Waar de raad in mee stemde. Dus we zien dat graag in dit 

project terug.  

En in beginsel besteed uw geld aan het opknappen van de voetbal velden en niet met een smoes 

komen dat de laatste 10 jaar opzettelijk niets is gedaan op de voetbalvelden , het komen sjiek gaat 

ten koste van de gemeente en de burgers. 

En waarom zijn alle vrije documenten niet openbaar neergezet voor de B&A die normaal via de email 

verzonden worden?  

Dan een ander punt, hoe gaat dat financieel aflopen gezien het laatstverschenen bericht in het 

krantje met de problemen die aan zitten te komen in alle gemeentes en dat zijn de kosten die vanuit 

de overheid komen waar sterk op wordt bezuinigd en we begrijpen dat begroting 2020- 2024 niet 

haalbaar meer is. *Geld geef je maar een keer uit* en *regeren is vooruitkijken* dit is het 

belangrijkste en de toekomst ziet er somber uit de economie zakt langzaam het moeras in de WW 

loopt dagelijks vol, de overheid zijn potje geld loopt ook leeg. Dus doe geen stomme uitgaven waar 

straks de burger voor moet bloeden. 

Verder wachten wij af op de gesprekken waar wij zo nodig bezwaren op gaan geven. Op o.a. de 

geschreven punten. 

Met vriendelijke groet, 
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