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Albrandswaard, 22 februari 2017 

 

Geachte griffier, 

 

Hierbij wil ik u vragen om deze mail door te sturen naar alle raadsleden inclusief de 

collegeleden. 

 

Geachte raadsleden, burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris, 

 

Ik wil u deelgenoot maken van de overlast die wij als buurt ondergaan van cliënten van Delta. 

Voor de goede orde, dit betreft niet de reguliere client van Delta maar de verslaafden die sinds 

een jaar of acht/negen in Delta worden begeleid c.q. wonen. 

 

Zij veroorzaken overlast voor in ieder geval de bewoners aan de Albrandwaardsedijk. 

Doorlopend lopen zij al alcohol drinkend langs ons huis. De lege blikjes worden in de dijk 

gegooid. Zij zijn agressief naar elkaar. Zij plassen waar het hun uitkomt, soms zelfs tot 

ontlasting toe. Zij spreken mij aan terwijl ik uit mijn auto stap, op mijn racefiets zit of rustig 

in mijn tuin zit. 

Ook hard gepraat en geschreeuw naar en tegen elkaar is aan de orde van de dag. 

Het wordt steeds erger. Nu we naar de zomer gaan en het weer vast weer zonniger wordt 

verergert dat nog meer. 

Als ik 's avonds thuis kom en het is donker wacht ik in mijn auto als ik een hele groep of zelfs 

maar 1 persoon aan zie komen. Ik stap dan zeker niet uit. 

 

Kortom, ik voel mij niet veilig in mijn eigen woonomgeving. 

 

Hierover heb ik al jaren contact met zowel de politie, gemeente, Delta en de klankbordgroep 

omwonende Delta. 

Ik ben inmiddels bij drie burgemeesters geweest. De huidige burgemeester de heer Wagner 

heb ik eerder gemaild. Van hem kreeg ik geen persoonlijk antwoord maar via zijn 

woordvoerder. Dat de gemeente er alles aan doet. 

 

Nu begrijp ik dat het moeilijk is. Maar inmiddels heb ik (en met mij meerdere bewoners) het 

idee dat wij ons er maar bij neer moeten leggen. Op de laatste informatiebijeenkomst bij Delta 

bleek dat wij als bewoners het zat zijn. 

Delta vraagt ons te melden. Dat heb ik eerder heel vaak gedaan. Omdat ik er zo moe van ben 

dat het niets oplost ben ik daar mee gestopt. 

In de krant van eind december zag ik een dat de gemeente een speciaal nummers heeft: 

WhatsApp gemeente Albrandswaard waar je overlast kan melden. 

Dat doe ik dus sinds begin januari weer, ook bij Delta. 

 

Vanmorgen ben ik gebeld door een mevrouw van de gemeente Albrandswaard dat de 

meldingen worden doorgegeven aan de afdeling Handhaving en Veiligheid. Zij gaf aan dat 

het erg moeilijk is om te handhaven. Ook Delta zou weer contact met mij opnemen voor een 

gesprek. Dat gesprek hoef ik niet. Dat gesprek heb ik meermalen gevoerd met de toenmalige 

directeur. 



 

Kortom, ik vraag mij af of u als gemeenteraad, college en gemeentesecretaris ervoor kan 

zorgen dat er een oplossing komt. Een waardoor ik mij weer prettig voel in mijn eigen 

woonomgeving dat naar mijn mening in principe het mooiste plekje van Albrandswaard is. 

 

Graag wil ik komen inspreken in de raad en wil ik ook antwoord van de raad. Wat kan de raad 

voor mij (ons) betekenen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anet de Haan 

 

 

 

 




