
Beste lezer, 

 

Ter behandeling, onderstaand bericht wat wij vanavond naar de leden van de gemeenteraad 

van Albrandswaard per mail hebben verzonden. 

 

Wij verzoeken u dit bericht als bijlage bij het nog te behandelen raadsstuk te voegen. 

 

Bedankt voor uw medewerking. 

 

Gerrit en Hans Geeve 

 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Gerrit Geeve <Gerrit@geeve.nl> 

Datum: 11 oktober 2016 19:38:30 CEST 

Aan: "a.kweekel@albrandswaard.nl" <a.kweekel@albrandswaard.nl>, 

"a.v.klaveren@albrandswaard.nl" <a.v.klaveren@albrandswaard.nl>, 

"F.v.d.Stam@albrandswaard.nl" <F.v.d.Stam@albrandswaard.nl>, 

"f.v.zaalen@albrandswaard.nl" <f.v.zaalen@albrandswaard.nl>, 

"g.schuitemaker@albrandswaard.nl" <g.schuitemaker@albrandswaard.nl>, 

"h.v.toornburg@albrandswaard.nl" <h.v.toornburg@albrandswaard.nl>, 

"j.gardeitchik@albrandswaard.nl" <j.gardeitchik@albrandswaard.nl>, 

"Jolandaj.ram@albrandswaard.nl" <Jolandaj.ram@albrandswaard.nl>, 

"l.goudriaan@albrandswaard.nl" <l.goudriaan@albrandswaard.nl>, 

"M.Bianchi@albrandswaard.nl" <M.Bianchi@albrandswaard.nl>, 

"M.Blok@albrandswaard.nl" <M.Blok@albrandswaard.nl>, "L.Heezen@albrandswaard.nl" 

<L.Heezen@albrandswaard.nl>, "p.rooimans@albrandswaard.nl" 

<p.rooimans@albrandswaard.nl>, "r.vanmeijbeek@minaz.nl" <r.vanmeijbeek@minaz.nl>, 

"r.vanmeijbeek@minaz.nl" <r.vanmeijbeek@minaz.nl>, "r.v.praag@albrandswaard.nl" 

<r.v.praag@albrandswaard.nl>, "R.Steger@albrandswaard.nl" 

<R.Steger@albrandswaard.nl>, "r.v.meijbeek@albrandswaard.nl" 

<r.v.meijbeek@albrandswaard.nl>, "r.v.zijl@albrandswaard.nl" <r.v.zijl@albrandswaard.nl>, 

"s.remijn-korteweg@albrandswaard.nl" <s.remijn-korteweg@albrandswaard.nl>, 

"t.v.d.knaap@albrandswaard.nl" <t.v.d.knaap@albrandswaard.nl>, 

"v.spruit@albrandswaard.nl" <v.spruit@albrandswaard.nl>, "w.verduijn@albrandswaard.nl" 

<w.verduijn@albrandswaard.nl>, "A.Niehot@albrandswaard.nl" 

<A.Niehot@albrandswaard.nl>, "Arjan.Visser@albrandswaard.nl" 

<Arjan.Visser@albrandswaard.nl>, "d.roest@albrandswaard.nl" 

<d.roest@albrandswaard.nl>, "g.brussaard@albrandswaard.nl" 

<g.brussaard@albrandswaard.nl>, "h.visser@albrandswaard.nl" 

<h.visser@albrandswaard.nl>, "h.duurkoop@albrandswaard.nl" 

<h.duurkoop@albrandswaard.nl>, "J.Backbier@albrandswaard.nl" 

<J.Backbier@albrandswaard.nl>, "J.Boonstoppel@albrandswaard.nl" 

<J.Boonstoppel@albrandswaard.nl>, "M.Vergouwe@albrandswaard.nl" 

<M.Vergouwe@albrandswaard.nl>, "r.moret@albrandswaard.nl" 

<r.moret@albrandswaard.nl>, "s.hek@albrandswaard.nl" <s.hek@albrandswaard.nl> 

Onderwerp: Hof van Spui - Rhoon 

Geachte gemeenteraadsleden van Albrandswaard, 
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U heeft afgelopen dinsdagavond 4 oktober kritische vragen gesteld over de plannen van 

wethouder Goedknegt met betrekking tot de ontwikkeling van het Hof van Spui, fase 1 en 2. 

Via de live-stream hebben wij vernomen dat de wethouder aangaf regelmatig contact te 

hebben met ons als erfpachters van fase 2. “ik heb gisteren nog telefonisch contact gehad” gaf 

hij volmondig aan. Ik wil deze uitspraak nuanceren, mijn broer Hans heeft die maandag zelf 

telefonisch contact gezocht met de heer Goedknegt om een afspraak te maken. Op 

dinsdagavond is er nog een sms verstuurd naar Goedknegt waarop zijn antwoord was dat zijn 

secretaresse niet op dinsdag werkt. De afspraak zou gemaakt worden, tot op heden hebben wij 

niets meer vernomen. 

Wat wij u willen laten weten is dat wij voorstander zijn van de woningbouwontwikkeling in 

het gebied Het Spui. Dat moge blijken uit het feit dat wij vanaf het  eerste moment alle 

medewerking hebben verleend en gesprekken hebben gevoerd over de bedrijfsverplaatsing en 

de woningbouwontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een ondertekende 

ontwikkelingsovereenkomst. De overeengekomen reserveringsvergoeding van € 90.000,- 

excl. btw is eveneens door ons aan de gemeente voldaan.  

Wat ons bevreemdt is dat die getekende ontwikkelingsovereenkomst nu eenzijdig door het 

College is beëindigd zonder wederzijds afstemming.  

Graag vernemen wij of u als raad van zins bent deze brief in behandeling te nemen en wat uw 

zienswijze is ten aanzien van de handelswijze van het College  m.b.t. de 

ontwikkelingsovereenkomst waarvan wij de overeengekomen reserveringsvergoeding van € 

90.000,- excl. btw hebben voldaan. 

Met vriendelijke 

groet,                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   G

errit en Hans Geeve 

 


