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Bewonersvereniging Schiedam-West
Van: bvsw-sec [mailto:bvsw-sec@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2009 13:58
Aan: 'Daan Huisman'; 'Annerike van de Water'; 'BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt'; 'Annemarie Sour'
CC: Secretariaat, BVSW
Onderwerp: RE: bericht Maarten Groene (Romke vd Steeg) over overleg

Ik wil nog niet zo vergaan, als hier onder wordt opgetekend.
Ik probeer ondanks al nog een klein beetje positief te zijn.
Ik ben niet alleen een klein beetje positief, maar ook actief geweest zo heb ik al een gesprek gehad
met Romke vd Steeg, na mij telefoontje stond hij met 10 min. bij mij op de stoep.
Het gesprek dat ruim 1½ geduurd en is op een vertrouwelijk basis gevoerd.
Van daar ik ook in deze maling daar dan ook op die wijze mee omgaat..
Doch een aantal cruciale punten wil ik alvast wel met jullie delen, maar neem me niet kwalijk dat ik
me aan die afspraken houd.
De afzegging van de bijeenkomst op het stadskantoor had alles temaken met de brandbrief, waar het
volledige college zich mee heeft bemoeit uit dat overleg is bepaald dat
Hans van Sasse van IJsselt de ambtelijk opdrachtgever, zich vrij moet maken om ondersteuning te
geven aan Hans Waltman, kennelijk hebben zijn ook gezien dat het project boven zijn hooft groeit.
Hij gaat zich inzetten voor een toezichthouder zoals wij de zouden willen zien, ook gaat hij (de
opdracht geven) zich in zetten om in het gebiedt trillingmeters te plaatsen.
Elsa Brito, in mijn ogen de enige ijverige ambtenaar, gezien het versturen van het antwoord vd
wethouder per e-mail (wat niet bedoeld was)
Ik heb in ieder geval afgesproken met Romke dat alles bespreekbaar moet zijn de komende week in
het georganiseerd overleg waar van Sasse aanwezig moet zijn, de redenen vertel ik jullie nog wel.
Dat er wat veranderd gaat worden mag als van zelfsprekend worden aangenomen.
Ook over het geschil binnen het Q-team hebben we het gehad, ook Romke deelt mijn mening dat
het in eerste aanleg de taak is van de voorzitter, desalniettemin is het besproken in het college
overleg. Gezien de in vertrouwen gegeven informatie van uit het college ten aanzien van personen
laat ik het hier bij, de brief refereerde daar al aan.
Ook over de manier van communicatie hebben we gesproken, hij kan begrijpen dat daar over geschil
van uitleg/interpretatie is ontstaan, hij zegt geen conflict met Daan te hebben en hoop dat het
andersom ook zo is, voor hem is alles bespreekbaar. Hij is geërgerd geraak dat de BVSW werkgroep
informatie op de website zet………. precies zo al we heden ochtend hebben besproken.
Hebt a.u.b. niet de indruk! Dat wij, Romke en Ik (in deze bijgestaan door Tinus de Groot
Penningmeester BVSW) het over alles eens zijn geworden, in mijn ogen hebben we een zeer
objectief gesprek gehad, stevige woorden zijn gevallen, ik heb hem ook gezegd dat de BVSW niet zal
aarzelen als daar redenen toe zijn, een voorzieningsverzoek bij de Raad van State of zelf een
bezwaren procedures aan te gaan..
Ik hoop en ga er van uit, dat we volgende week een projectief gesprek zullen hebben.
Bedenkt wel dat het gesprek als hierboven kort omschreven niet heeft plaatsgevonden.
Groet.
G.J. (Gerard) Tijsmans, secretaris.
From: Daan Huisman [mailto:daan_huisman@yahoo.com]
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2009 10:54
Aan: Annerike van de Water; BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt; Annemarie Sour; Gerard Tijsmans
Onderwerp: Re: bericht Maarten Groene (Romke vd Steeg) over overleg
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Bewonersvereniging Schiedam-West
Klopt! Er wordt nu mist opgetrokken over de juistheid van de informatie.
Mij komt dinsdag vroeg in de ochtend het beste uit.
Groet,
Daan

From: Annerike van de Water <annerikevdw@hotmail.com>
To: BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt <ziekenhuisbuurt@gmail.com>; Annemarie Sour
<sour@xs4all.nl>; Gerard Tijsmans <bvsw-sec@xs4all.nl>; Daan Huisman
<daan_huisman@yahoo.com>
Sent: Fri, October 2, 2009 10:40:40 AM
Subject: RE: bericht Maarten Groene (Romke vd Steeg) over overleg

Dit vind ik nou weer zo'n opmerking waar ik uitslag van krijg:
De informatie over de werkwijze van de sloper, over de transporteur en over incidenten die ik van de
projectleider verneem, van de extern ingehuurde en ambtelijke toezichthouders en van uw werkgroep sluit
niet op elkaar aan.
aan Ik zag dat terug in de e-mailwisseling enkele weken geleden over een incident bij de
verwijdering van de dakbedekking van de hoogbouw en afgelopen week wederom in verband met de
sloop van de noodpoli. Dat vind ik ongelukkig, want ik hecht aan een klimaat van overleg en vertrouwen.

5/10 maandag eind van de middag
wat mij betreft ok
6/10 dinsdag in de ochtend/eind van de middag of héél vroeg in de ochtend is wat mij
betreft ok, eind van de middag wordt krap; ik ga naar een concert 's avonds
7/10 woensdag in de ochtend?
héél vroeg in de ochtend is wat
mij betreft ok
Groeten,
Annerike
Date: Fri, 2 Oct 2009 10:29:31 +0200
Subject: bericht Maarten Groene (Romke vd Steeg) over overleg
From: ziekenhuisbuurt@gmail.com
To: annerikevdw@hotmail.com; sour@xs4all.nl; bvsw-sec@xs4all.nl
---------- Doorgestuurd bericht ---------Van: E. Brito <e.brito@schiedam.nl>
Datum: 2 oktober 2009 10:15
Onderwerp: voortgang overleg
Aan: ziekenhuisbuurt@gmail.com
Beste Daan,
In de bijlage tref je de brief aan die Maarten Groene gisteren per post heeft verstuurd. Hierbij
ontvang je het alvast per mail.
Op zijn verzoek wil ik begin volgende week een afspraak inplannen. Kun je aangeven of het
voor jullie schikt op maandag eind van de middag, dinsdag in de ochtend/ eind van de
middag of woensdag in de ochtend?
Ik hoor het graag van je!
Groeten,
Elsa Brito
projectassistent

