
Op verzoek van een inwoner wordt onderstaande emailwisseling ter informatie aan de raad gestuurd. 
De naam is bij de griffie bekend. Deze is in principe ook niet geheim, maar de inwoner is zelf niet 
expliciet op zoek naar (media)aandacht, maar wil wel aandacht voor de inhoud van het onderwerp. 
Renske van der Tempel, griffier Albrandswaard 

Van: Naam bij de gemeente bekend 

Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 15:30 
Aan: Hans Wagner 
Onderwerp: Re: Artikel in de Schakel d.d. 17 augustus jl.  

Dag meneer Wagner,   
Ik wil graag dat u mijn mail inbrengt in de raad. Ik heb er geen probleem mee als bij de 
gemeente(raad) mijn naam bekend is.  
Ik heb er ook geen probleem mee als de inhoud van mijn mail bekend wordt (ook richting 
pers). Ik zal ze echter niet zelf benaderen en wil zeker niet met mijn naam in de krant.   
Dus bij plaatsing/doorsturen richting college en/of raad graag vermelden: naam bekend bij 
de gemeente o.i.d.  
De mail zal ik aan mevrouw Van Bezouwen doorsturen. Ik beschik inmiddels over haar e-
mailadres.  
Met vriendelijke groet, 
- 
Op 29 aug. 2017 om 12:34 heeft Hans Wagner het volgende geschreven: 
 
Geachte -,  
Dank u wel voor uw mail. Ik betreur het zeer wanneer u het opgeeft om de overlast die u ervaart nog 
te melden. De overlast van sommige patiënten van Delta is m.i. niet van persoonlijke maar van 
structurele algemene aard. Ik ben mij daar zeer van bewust en dit is voortdurend onderwerp van de 
gesprekken tussen gemeente, politie en Antes/Delta. Juist ook naar aanleiding van uw brief,  uw 
inspreken en uw deelname aan de ontmoeting en dialoog avond van de raad staat deze overlast nog 
steviger op de agenda.  
Er komt eind oktober zoals afgesproken een vervolgavond waar omwonenden, 
ondernemers,  gemeente, politie en Delta naar nieuwe wegen en oplossingen gaan zoeken om de 
overlast te verminderen. De voorbereidingen zijn volop aan de gang en binnenkort kunt u daarvoor 
een uitnodiging verwachten. 

Ik wil graag uw bericht delen met het college en de raad maar wil u er eerst op wijzen dat op het 
moment dat u formeel iets naar de raad stuurt, het als ingekomen stuk wordt geplaatst op het 
raadsinformatiesysteem en daarmee openbaar is en dus ook door derden (zoals de pers) kan worden 
gelezen en gebruikt. U schrijft in uw correspondentie met de Schakel dat u liever niet in de krant wilt 
reageren. Vandaar dus voor de zekerheid mijn vraag:  Graag hoor ik van u of ik uw mail moet laten 
doorsturen naar raad en college, of dat u deze toch liever formeel als ingekomen bericht voor de 
raad op de website wilt hebben, dan regel ik dat voor u.  

Verder zou ik u willen verzoeken uw mail zelf door te sturen naar Delta (Els van Bezouwen). Uw mail 
zal in ieder geval ook onderwerp zijn van de komende gesprekken die wij regelmatig met Delta 
voeren.  

In afwachting van uw antwoord. Met vriendelijke groeten, Burgemeester Hans Wagner 



Verzonden: maandag 28 augustus 2017 11:46 

Aan: Hans Wagner 

Onderwerp: Fwd: Artikel in de Schakel d.d. 17 augustus jl. 

Goedemorgen meneer Wagner, 

Hierbij stuur ik u onderstaande mail door. Ik ben niet iemand die een stuk in de krant wil. Ik 

probeer het op de juiste manier op te lossen. Door een goede communicatie. Ik zal dus ook 

niets laten plaatsen. 

Mijn besluit is om het op te geven. Ik zal geen overlast meldingen meer doen. Niet bij Delta 

en niet via de gemeenteapp. Als er zo door in dit geval mevrouw Els van Bezouwen 

aangegeven wordt dat 'overlast' persoonlijk is en zij weet dat in ieder geval ik (en met mij veel 

meer mensen) al meer dan 10 jaar bezig ben hoe kan je dan als burger je nog serieus genomen 

voelen. 

 Ook door de gemeente voel ik mij in de steek gelaten. Ik ben het beu. Het feit dat er van mij 

geen meldingen meer komen wil dus absoluut niet zeggen dat er geen overlast meer is. 

 Als laatste wil ik u vragen mijn mail door te sturen naar uw college en de raadsleden. Graag 

ontvang ik van het doorsturen een bevestiging. 

Als laatste wil ik u vragen om deze mail door te sturen naar mevrouw Van Bezouwen. 

- 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Redactie Albrandswaard <redactieAlbrandswaard@baruitgeverij.nl> 

Datum: 28 augustus 2017 10:05:59 CEST 

Onderwerp: Antw.: Artikel in de Schakel d.d. 17 augustus jl. 

Beste -,  

 

Wij kunnen uw reactie meenemen als ingezonden brief. Voorwaarde is wel dat uw naam 

hierbij wordt geplaatst. Zonder mensen die zich niet met naam durven te melden, kan ik daar 

als krant helaas niets mee.  

 

Met vriendelijke groet, 

Marianne Vermaat 

           

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 09:21 

Aan: Redactie Albrandswaard <redactieAlbrandswaard@baruitgeverij.nl> 

Onderwerp: Artikel in de Schakel d.d. 17 augustus jl. 

 

Geachte redactie, 

 

Ik wil graag een reactie geven over het artikel in de Schakel van donderdag 17 augustus jl. 

met betrekking tot Delta. 
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Er staat een apart stukje in over de overlast die bewoners ervaren. 

Ik vind het heel vervelend dat dit op deze manier gepubliceerd wordt. De opmerking van 

mevrouw Els van Bezouwen dat wat iemand als overlast persoonlijk is daar word ik boos om. 

Mevrouw Van Bezouwen meldt dat de meeste klachten gaan over rommel en onrust. 

Ik kan u melden dat ik al meer dan 10 jaar bezig ben om de overlast te verminderen. 

Met zowel de gemeente(raad), politie, Delta en de klankbordgroep heb ik contact gehad. 

Ondanks alle goede bedoelingen ten spijt verandert er weinig tot niets.  

Het betreft niet alleen rommel en onrust. Maar vooral alcoholgebruik, drugsgebruik, ongewild 

aangesproken worden, agressie onder elkaar, plassen waar het maar uitkomt en dat al 10 jaar 

lang. 

Delta neemt de problemen serieus zegt men. Als ik dan de kop lees die boven het artikel staat 

dat stuit mij dat tegen de borst en voel ik mij zeker niet serieus genomen. 

 

Vriendelijke groet, 

- 

N.B.  

1. Met Marianne uw medewerker heb ik op 3 juni jl. hierover ook een gesprek gehad. Zij zou 

proberen ook in contact te komen met Delta. Ook hun kant van het verhaal mag gehoord 

worden. Ik weet niet of dat gelukt is. Ik heb nl geen enkele reactie meer gehad van Marianne. 

 

2. Na mijn inspreken in de gemeenteraad d.d. 6 maart is er een informatieavond geweest d.d. 

17 mei jl. waar belanghebbenden met elkaar over bovenstaande problematiek gesproken 

hebben. Hier is o.a. besloten dat er een groep 'in het leven' geroepen wordt om met elkaar te 

proberen de overlast te verminderen. Op dit moment heb ik nog niets gehoord van de 

gemeente met betrekking tot de op te richten groep. Dat zou binnen een half gebeuren. Maar 

het halve jaar is nog niet om. 

 

3. Dit jaar heb ik 35 meldingen gedaan van overlast. De meesten van alcoholgebruik. Deze 

meldingen doe ik bij Delta en bij de gemeente. 

Ik wil nog aangeven dat dit is wat ik toevallig zie. Ik ben nl ook vaak aan het werk en zit niet 

voor mijn raam te turven. 

 

4. Het is niet de bedoeling dat u mijn reactie plaatst. Ik wil alleen laten weten dat er een 

andere kant aan het verhaal zit. 

 

 

            

 


