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Geachte gemeenteraad,

Ik zou graag willen weten hoeveel gelden er de afgelopen 10 jaar besteed zijn 
aan personeelsuitjes en overige 'feestjes' met daarbij behorende cadeaus, welke 
bekostigd zijn uit de gemeenschapsgelden. 

Het is niet te verantwoorden dat wij weer vrolijke gemeente ambtenaren voorbij 
zien komen, op hun zoveelste uitje, terwijl 100 meter verderop de bibliotheek 
gesloten moet worden. 

Dat er weer een feestje met worden gegeven ter ere van weet ik veel wat voor 
oninteressante gelegenheid, met daarbij behorend cadeau aan een ambtenaar die 
zijn tijd beter had kunnen besteden aan werken en productieve uren maken in 
plaats van tijdens kantooruren te feesten.

Geluiden die ik hoor van stagiaires die een volledige dag moeten besteden aan 
een opdracht waar ze binnen een halve dag mee klaar zijn, maar met een kluitje 
in het riet worden gestuurd, doen mijn haren te berge rijzen. Ik kan u 
verzekeren dat ik alle stagiaires die ik tot nu toe heb moeten begeleiden om het
arbeidsleven in te gaan, zich onder mijn leiding geen minuut hebben verveeld.

Jammer dat ik dit mooie dorp ook zo achteruit zie hollen. En nee, ik ben niet 
van de oudste generatie, ik word dit jaar 40, en ben hier geboren en getogen, 
net als de generaties voor mij. Ik heb het dorp in veel opzichten zien groeien, 
maar zeker meer ten nadele dan ten voordele. Geboren aan de landweg, als kind 
kunnen spelen in de groene weiden, die als speelvoorziening totaal niet ten 
onder deden aan de aangelegde speelweiden van nu, waarvan er overigens naast 
groene vrij bespeelbare gebieden ook veel te weinig zijn. Op school gegaan op 
Valckesteyn. Op woensdagmiddag en in het weekend met vrienden en vriendinnen 
naar het buitenzwembad op de fiets, in de winter naar de ijsput, heerlijke 
herinneringen. 

Mijn vader helaas overleden, mijn moeder nog steeds wonend op de Landweg. 
Verpaupering van een woonwijk, veroorzaakt door de vrije woningmarkt met de 
Gemeente Rotterdam. Er was ook voor mij geen plaats in het dorp toen ik de 
leeftijd kreeg om op mezelf te gaan wonen. Noodgedwongen naar de Slinge voor een
huurhuis, wat natuurlijk heel erg steekt als je in de straten bij je moeder een 
Turks gezin ziet intrekken, en verderop een Surinaams en daar weer naast een 
familie uit Rotterdam Zuid, maar ik, geboren en getogen in dit prachtige dorp, 
mag mijzelf inschrijven bij de Woningbouw voor een 50+ woning als ik 20 ben, 
want tegen die tijd ben ik een keer aan de beurt. Dus het voelt als weggestuurd 
worden uit je eigen dorp. Fijn hoor, zo'n beleid. Eigenlijk zou je de deur 
achter je dicht moeten smijten en nooit meer terugkomen, want zo wil niemand 
behandeld worden. Helaas zijn dit soort situaties ook nu nog steeds aan de orde 
van de dag. Het is schandalig. En ik kan u verzekeren, mijn tuintje had er 
prachtig bij gelegen en er hadden geen lakens voor de ramen gehangen. 

Gelukkig kregen wij het samen redelijk goed en kregen jullie een tweede kans, 
want ik voelde me hier zo thuis dat we een mooi appartement konden kopen boven 
de Plus, waar we nu nog steeds samen met onze twee kinderen met plezier wonen. 
We hebben wel bijna een ton moeten neerleggen voor de grond, want tja, het 
centrum is natuurlijk duur. Niet dat er iets te beleven valt, en wat er is, dat 
wordt de nek omgedraaid. Een supermarkt kan er overleven maar dat is niet zo 
gek. Toch ook vreemd dat er de afgelopen jaren in Rhoon voor vele Poortugalers 
oneerlijk, zoveel geinvesteerd is en wordt in het centrum van Rhoon. Daar kan 
het kennelijk wel. En hier laten ze de boel de boel, alsof ze het er om doen. 
Terwijl er genoeg mogelijkheden zijn om het ook hier aantrekkelijk te maken en 
meer bruisend. En ja, ik werk ook nog eens in Poortugaal, als kantoorleider van 
een mooi administratiekantoor, ook nog eens midden 'op' het dorp, dus ik hoor en
zie genoeg.

Jullie zouden je moeten schamen! En dat meen ik echt oprecht! Om nog plezier te 
maken voor de ogen van de bewoners van dit dorp. Hoe je het uberhaupt durft om 
nog een uitje te organiseren terwijl jullie met name de ouderen en de kinderen 
van dit dorp zo'n groot goed als een bibliotheek ontnemen. nee, je zult er zelf 
een offer voor moeten brengen, wat meer moeten bezuinigen op jullie eigen 
geneugten. Wat meer soberheid zou op zijn plaats zijn.
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Je kunt dit bericht rechtstreeks de prullenbak in deponeren, maar misschien 
blijft er een klein stukje hangen, misschien net genoeg dat het volgende stukje 
taart ineens niet meer zo lekker smaakt.

Met vriendelijke groeten,

Riana Gouwen-Lagerwerf

PS: het antwoord op mijn vraag zie ik graag tegemoet
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