Van: Daan Huisman [mailto:daan_huisman@yahoo.com]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2009 13:39
Aan: Gerard Tijsmans; Annerike van de Water
CC: Annemarie Sour
Onderwerp: Fw: herstellen van wederzijds vertrouwen
Annerike, Gerard,
Ik vind dit bericht echt ongelooflijk.
Hij herstelt eigenhandig het vertrouwen door voor te stellen om het er niet meer over te hebben! We
mogen ook niet per e-mail reageren van hem.
Wij hebben bij de voorzitter Gerrit Schoenmakers en projectleider Hans Waltman aangegeven wat er
voor nodig was om het vertrouwen te herstellen. Daar is door de heren en door Adri Reijnhout niet
afdoende op gereageerd. In de afgelopen weken niet, gisteren tijdens het Q-team niet en nu ook niet.
Dit gebaar van Adri is een poging om zijn eigen problemen op te lossen, want hij heeft uit ons bericht
van vanochtend uiteraard begrepen dat wij niet met hem verder willen in het Q-team.
Zoals gisteren besproken zijn wij nu een stap verder. Het aanbieden van zijn excuses aan de BVSW
Werkgroep Ziekenhuisbuurt en ondergetekende als vertegenwoordiger is nu wat mij betreft niet meer
voldoende.
Ik zie in deze poging van Adri geen verbeterde situatie in het Q-team ontstaan. Hij kan zich toch niet
beheersen. Dat hebben we gisteravond ook weer gezien.
We moeten het maar even onderling bespreken, maar mijn voorstel is om niet te reageren en de
reactie van de wethouder (of zijn secundanten) af te wachten. Doel blijft om Adri uit het Q-team te
krijgen. Uiteraard kan hij zich laten vervangen door Peter Groeneweg. Daarnaast vind ik Gerrit
Schoenmaker niet de juiste voorzitter voor dit Q-team: hij kan geeneens de orde bewaken en is niet in
staat gebleken om deze situatie op te lossen. Bovendien probeert hij zijn straatje schoon te houden
door het Q-team te vragen in te stemmen met zijn handelswijze.
Begrijp me goed: we MOETEN verder, maar met Adri aan tafel gaat is het wachten op de volgende
confrontatie.
Groet,
Daan
Van: A.Reijnhout [mailto:areijnhout@hetnet.nl]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2009 12:26
Aan: theoboks@xs4all.nl; daan.huisman@yahoo.com; ver532008@zeelandnet.nl; j.vermaas@boschslabbers.nl; bvsw-sec@xs4all.nl; verbakel@c5a.nl; vanvliet.f@gmail.com; h.waltman@schiedam.nl;
'Annerike'
CC: m.groene@schiedam.nl; 'P. Groeneweg'
Onderwerp: herstellen van wederzijds vertrouwen
Urgentie: Hoog
Beste Daan,
Laten we voor gezegd houden wat er is gezegd en met hersteld vertrouwen over en weer dit ongetwijfeld
prachtig wordende plan gaan invullen. Een blijvend conflictueuze situatie in deze belast het plan negatief. Dit
willen we toch niet?
Daarom bij deze een handdruk op afstand en laten we alsjeblieft geen onomkeerbare situatie laten ontstaan en
afspreken hierover geen e-mailuitwisseling te laten plaatsvinden. Mijn ervaring dienaangaande is namelijk dat
deze wijze van communiceren over gevoelige en gedetailleerde kwesties als deze, niet de aangewezen weg is.
Wat mij betreft zien we elkaar weer aan tafel bij de volgende bijeenkomst en drinken we na afloop een glas.
Groeten, Adri Reijnhout

