
Poortugaal, 10 mei 2016. 
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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Hierbij wil ik graag het volgende onderwerp onder Uw aandacht brengen. 
Ik ben een bewoner van de gemeente Poortugaal en mijn leeftijd is 71 jaar. 
Ik heb begrepen dat de inwoners van o.a. de gemeenten Barendrecht en Capelle 
aan den Ussel, alsmede van de deelgemeente Hoogvliet, die de leeftijd hebben 
bereikt van "65+" een gratis OV-kaart hebben om te kunnen reizen met de RET. 

Voor de betreffende bewoners van de gemeente Poortugaal geldt deze mogelijkheid 
niet. 
Het is dus zo, dat, bewoners van genoemde gemeenten, die b.v. van Capelle aan 
den Ussel naar Spijkenisse reizen, over het grondgebied van de gemeente 
Albrandswaard komen en daarvoor niet behoeven te betalen, terwijl bewoners van 
de gemeente Poortugaal, die naar Spijkenisse of Capelle aan den Ussel willen 
reizen, daarvoor wel moeten betalen. 
Ik zie daarin enige mate van rechtsongelijkheid. 

Nu heeft dit uiteraard te maken met het budget dat de gemeente te beschikking stelt 
voor de uitvoering van de betreffende mogelijkheid voor vrij-vervoer van 65+ers. 

Hierbij wil ik U verzoeken de mogelijkheid in overweging te nemen om ook de 
bedoelde voorziening te kunnen realiseren voor de bewoners van de gemeente 
Poortugaal. 

Ik stel het op prijs indien U mij over de besluitvorming van dit verzoek schriftelijk wilt 
informeren. 

P. Wouda 
Klaverruiter 37 
3171 DG Poortugaal 
Tel. 010-4254390 
e-mail: p.wouda@hetnet.nl 

Uw antwoord met belangstelling tegemoet ziende, verblijf ik, 



Gemeente 
Albrandsujaard 

De heer P. Wouda 
Klaverruiter 37 
3171 DG Poortugaal 

Uwbriefvan: 10-05-2016 
Uw kenmerk: 
Bijlage(n): 

Betreft: excuusbrief 

Geachte heer Wouda, 

U heeft op 10 mei 2016 een brief naar de gemeente gestuurd. 

Naar aanleiding hiervan is een ontvangstbevestiging opgemaakt en verzonden. Deze 
ontvangstbevestiging is per abuis aan uw overleden echtgenote gericht. 

Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak hiervan, zodat wij herhaling kunnen voorkomen. 

Wij vinden het heel vervelend dat dit gebeurd is en bieden onze welgemeende excuses aan. 

Met vriendelijke groet, 

Ons kenmerk: 1094838 
Contact: 
Doorkiesnummer: 
E-mailadres: 
Datum: a _ . 
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G. Prinse 
Manager afdeling Informatiemanagement 
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