
Van: wdejon1@kabelfoon.nl [mailto:wdejon1@kabelfoon.nl]  

Verzonden: maandag 12 december 2016 22:44 

Aan: +AW-Griffie Albrandswaard 
CC: anneliesmons@live.nl; w.hoafman@sitecom.com 

Onderwerp: Uitnodiging voor een Ontmoeting & Dialoog met raadsleden over extra sociale 
woningbouw op 20 december 2016 te 20:00 uur !!! 

  

Geachte Raadsleden van Albrandswaard, 
  
Middels een schrijven ontving ik, alsmede meerdere bewoners in mijn directe 
woonomgeving, een uitnodiging voor een Ontmoeting &Dialoog met raadsleden op 20 
december 2016 
(programmaduur 21:15 tot 22:30 uur) over extra sociale woningbouw in het Gemeentehuis 
van Albrandswaard. 
  
De aanvang van het programma is om 21:15 uur en dan worden bewoners bijgepraat over 
de stand van zaken gevolgd door een dialoog met raadsleden. 
  
Ik stel vast dat de Dialooggroep eerder die avond op 20 december 2016 te 20:00 uur het 
advies bespreekt met de aanwezige raadsleden. Het is bijzonder en ongepast 
dat medebewoners niet uitgenodigd zijn om bij het gesprek tussen de raadsleden en leden 
van de Dialooggroep als toehoorders aanwezig te zijn. Hiermee schendt de 
Raad van Albrandswaard het uitgangspunt van transparantie naar belanghebbenden en 
betrokken inwoners van Poortugaal.  
  
Bij de startbijeenkomst op 10 oktober 2016 was een groot aantal bewoners aanwezig. Ik 
constateer dat op die avond niet of nauwelijks informatie werd verstrekt en vragen niet 
werden 
beantwoord. Direct na de opening werd zo snel mogelijk over gegaan de aanwezigen in 
groepjes op te delen om de discussie te voeren. Toen heerste al het principe van 
verdeel en heers. Een discussie kon niet worden gevoerd, omdat de benodigde informatie 
daarvoor ontbrak. 
  
Ik, alsmede meerdere betrokken bewoners, achten het wenselijk op 20 december 2016 
vanaf 20:00 uur aanwezig te zijn en niet afgesplitst van de dialoogroep vanaf 21:15 uur die 
avond. 
  
Moge ik u verzoeken alsnog een uitnodiging te doen uitgaan om als toehoorders vanaf 
20:00 uur op 20 december 2016 aanwezig te zijn! 
  
Hoogachtend, 
W. de Jong 
De Warnaar 63 
3171 EN Poortugaal 
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