
Aan B&i en raadsleden gemeente Albrandswaard 
Mijn betoog aan de raad van Albrandswaard verwoord in letters 

betreffende drie stuks stukkP.n die door mij zijn ingediend. 

Voor de raadvergaderlng op 1 November 2021. 

Dat met reden maar dat leest u wel in de vervolgbladen. 

Dringend verzoek om deze punten op 1 november 2021 
te gaan behandelen. 
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Aan   B&W en raadsleden 
Via email griffier:  griffie@albrandswaard.nl 
20 oktober 2021  
Geachte college en raadsleden, 

Mijn betoog in schrift “oortjes wassen” raadvergadering 1november 2021 

Een betoog wat ik normaal in zou willen spreken in de 5 minuten spreektijd wat voor mij op 1 
november 2021 helaas niet is weg gelegd al ben ik mondig genoeg om even wat oortjes te wassen 
maar mijn gehoor laat het niet toe wel om te spreken maar niet om vragen goed te horen en 
antwoord te geven.  Dus doe ik het voor het laatst op deze manier. 

In de post ingezonden stukken te behandelen op de raad vergadering 1 november 2021 zijn 3 
afzonderlijke onderwerpen door mij ondertekende J.Weijers  geplaatst. 

Het doel ervan is dat de burger een probleem aangeeft en legt deze neer aan het bestuurlijk orgaan 
van zijn overheid of gemeente, en verwacht wordt dat er ook volop aandacht aan wordt geschonken. 

Maar helaas  ik heb het anders ervaren en dat is het sturen van brieven met problemen dat heb ik 
het over meer dan tientallen brieven die in de ingekomen stukken stonden met name klachten over 
werk en bouwverkeer en onveiligheid in de wijk Essendael  waar vele jonge gezinnen wonen met 
kleine kinderen en ouderen en ook de dieren waar situaties zijn waar personen ouderen kinderen en 
dieren op plaatsen oversteken waar de rijweg gelijk ligt met het deel waar voetgangers op lopen wat 
geen  trottoir is  maar op gelijke hoogte met de gevaarlijke weg waar bijna alle automobilisten over 
dat deel heen racen en  je voeten er bijna afrijden, dan nog even voor de duidelijkheid het is geen 
stoep of  trottoir te noemen want deze staat simpel in alle woordenboeken  dat deze een verhoogd 
deel moet zijn van de rijweg daar hebben we geen verkeer deskundige voor nodig. Wat we wel nodig 
hebben zijn de burgers uit de praktijk die te vaak anders ondervinden dan alle regeltjes op papier. 
Maar velen zeggen al tegen mij het is zinloos want die strijd win je nooit. Daar heb ik een mooi 
uitspraak voor. 

"Het is onmogelijk”, zei trots 
"Het is riskant”, zei ervaring 
"Het is zinloos”, zei het verstand  
"Geef het een kans" fluisterde het hart" 

Met als gevolg vervelende brief waar ze zich kapot voor moeten schamen want wat ik hiervoor heb 
geschreven wordt gezien als elke reactie op dat onderwerp wordt in feite in de prullenbak gegooid. 

Maar er waren wel 2 uitzonderingen die mag ik ook wel vernoemen en dat o.a. het probleem 
legionella in de sporthal Rhoon een stuk uit mijn vakgebied daar mijn visie op gegeven en dat 
opgenomen en kreeg daar en bedankbrief voor. Ook een probleem in de wijk Essendael met 
baldadige jeugd ook dat is na een dag opgepakt via de burgemeester en het probleem was over en 
ook geregeld en zo kan het ook. 

En dan terugkomend op al die brieven die in die binnen gekomen stukken staan komen aan bod bij 
de voorzitter die vraagt of er nog vragen zijn 5 seconde wordt de zaal rondgekeken en de hamer van 
de voorzitter slaat af dus geen antwoord op mijn brief of brieven. En dat moet anders. Het is mooi 
dat je het bericht krijgt dat het ergens wordt geplaatst maar 90% van mijn brieven zijn 
onbeantwoord en verdwijnen ergens in het archief. Ook dat moet anders. 

https://www.albrandswaard.nl/


Ook 3 x de 5 minuten B&A ingesproken met een achteraf nutteloos bezig zijn tegen een hoge steile 
berg. Zoals we gaan het wel oplossen met mijnheer Weijers bij een kop koffie aldus een wethouder 
die het probleem werkverkeer al eerder had opgelost, uurtje koffie aardig gesprek maar oplossing tot 
op heden 0.00. 

Nu staan er drie brieven die zijn ingediend ik zal ze een voor een voorstellen, voor ik dat ga doen wil 
ik erbij zeggen geen nuttig antwoord dan ga ik een stap verder en na jaren met 0,00 resultaat bij het 
echt oplossen van sommige problemen een andere weg inslaan waar ik uiteindelijk mijn recht gaat 
halen om dit systeem wakker te gaan schudden, het is aan U.  Want ook wij kunnen anders. 

Een van de directie leden van Essendael zij tegen mij néé is ook een antwoord, tja helemaal gelijk 
maar niet bij mij ik wil duidelijke uitleg en zeker als problemen in praktijk anders liggen dan een boek 
vol regeltjes. 

En mijn filmpjes op YouTube is met racende bonkende stinkende vrachtwagen van 15 meter lang zijn 
er aardig was ook niet op gereageerd want is toch onzin ons woongenot compleet ver zoeken met 
uitstoot van nog steeds kankerverwekkende fijn stoffen zodat wij de deuren moeten sluiten en de 
ventilatie roosters dicht zetten. Maar zal ook wel passen bij de miljarden om onze lucht schoon te 
krijgen. Dan ook het verschil van de wijk Essendael de wijk Portland waar wel overal bescherming 
aanwezig is met duizenden betonbollen wat in Essendael ontbreekt ook een stuk waar de praktijk op 
is gebaseerd waar de regels op papier het voor het zeggen heeft.  

Vervolg 



Deze in delen vele herhalingen maar deze zit nog een ander probleem waar de bewoners van de Van 
Gogh Allee misschien nog een beetje blij van worden de drie elektronische? Snelheid controle bord 
en die daar te plaatsen want waar ze nu staan opgesteld doen ze niet alleen zwart beeld en met de 
tip erbij zet eer een zonnen paneel op dat is gratis voeding. 

Ook het gesprek op 14 Juni 2021 met Wethouder Dhr. Heezen waar ik het best mee eens ben van te 
veel aan borden dat dat niet helpt nou dat klopt te veel borden staan in de Karel Appellaan in een 
straat met de entree een bord VERBODEN VOOR WERKVERKEER en daarna in een doodlopende weg 
staan vele 15 km borden en voor wie? of voor het verboden werkverkeer dus verzocht om die 
borden op de Van Gogh Allee te gaan plaatsen op beide zijden van de gehele weg om duidelijk te 
maken. 

Na dit gesprek op 14 Juni 2021 krijg ik een brief mee die moet ik op mijn gemak thuis even lezen dat 
gedaan en de datum van de brief is dan 1 Juni 2021 13 dagen voor het gesprek met Dhr. Heezen hebt 
gehad. En mijn gevoel was dat ik me aardig belazerd voelt een gesprek voeren waar je het best mooi 
mee denk op te lossen en de brief tegenovergesteld is... De reactie op die brief is ook onderweg want 
er staan o.a. momenten in die onwaar zijn. 

Op deze brief maak ik ook nog mijn reactie over die inhoud die volgt nog. 

Nu de vraag zijn mijn 5 minuten al voorbij? 

Néé!  zie vervolg. 

Dit uitgaande van de spreekster Renee Rombout op de raad vergadering 4 oktober 2021 die als 
vertegenwoordiger staat voor alle jongeren en zichzelf en zich uitspreekt over de roep naar een 
betaalbare woning die er niet zijn en koopwoningen zijn alleen voor de rijken, ook laat zij horen over 



het beleid waar alles geheim is want de burger mag niets weten. Alles was ze zei sta ik voor 100% 
achter en alle respect voor deze inspreekster, maar het trieste vind ik persoonlijk dat na haar gesprek 
maar een persoon aan haar een vraag stelt en dat is Marielle Vergouwe  van de partij  EVA en de rest 
kijkt doodstil toe en ik hoop dat ze daar raadsleden heeft wakker geschut om voor 100% me spoed te 
zorgen voor die betaalbare sociale woningen. 

En daarbij willen wij een steentje bijdragen en heb een voorbeeld neergezet van een schitterend zeer 
bijzonder complex dat in Etten-Leur wordt gebouwd. Voor jongeren van 18 tot 30 jaar De link staat in 
het pdf-bestand 31.412132 en zelfs de plaats waar ik denk dat het mogelijk kan zijn, een andere 
plaats is ook mogelijk en wel met grote spoed zoiets voor er een dure koopwoning wordt neergezet 
zodat de eerste 72 jongeren een kans krijgen in hun leven wat nu in feite stil staat, en het enige wat 
nodig is het tonen van lef en doorzetting vermogen. Ook ben ik ervan overtuigd dat er 
woningbouwverenigingen daar veel in zien. Geld zat ook bij de overheid zullen bedragen komen om 
dat te steunen. 
Om kort te zijn “niet lullen maar poetsen”. 

Nu naar het laatste derde probleem. 

Handhaving zullen we het maar blijven noemen. De wijk Essendael. 

Wat ik aangeef is via de foto’s duidelijk waarneembaar het eerste probleem het constant bezet zijn 
van een deel wat geen parkeerplaats is waar met grote regel maar auto’s of zelfs werkbussen staan 
en het probleem wordt groter omdat het uitzicht volledig weg is waardoor de voorrang regels in het 
30 km gebied in gevaar komt. Dat definitief oplossen met beton punten of beton ballen zodat er niet 

https://raad.albrandswaard.nl/wie-is-wie/marielle-vergouwe/algemeen


meer op die plaats geparkeerd kan worden en wat betreft dat kruispunt verzoek ik de raad aan om 
er over te praten en desnoods een motie neerzetten want nogmaals dat betreffende deel is levens 
gevaarlijk de reden is uitgelegd en het neemt uw medeverantwoording weg als er toch iets mocht 
gebeuren en dat geld in principe op alle bochten en kruisingen en die medeverantwoordelijkheid 
waar ik dit eerder heb gemeld staat ook in het archief van VVN en in brieven gestuurd met 
betrekking op deze kruispunten. 

Dan de borden die gesloopt zijn en totaal geen nut meer hebben richting Karel Appellaan de foto’s 
zeggen genoeg zie het pdf-bestand. 

En als laatste het mooie stuk speel weide met een zandbak en speeltuigen en ook geweldig dat 
honden daar verboden zijn maar helaas is dat niet het geval zelfs loslopende honden daar geen foto’s 
van gemaakt want zijn ook kinderen aanwezig die in het zand en in het hondenstront spelen 

Ik hoop dat de raadsleden daar iets aan hebben en hoor graag dat deze stukken worden behandeld 
en niets uitstellen, en wat dat handhaven betreft dat had gisteren al geregeld moeten zijn. 

Hoogachtend, 
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