
Beste collega, partijgenoten, 
  
Helaas is mijn(onze) boze droom vandaag uitgekomen. Foutje u 

wordt bedankt!  
  
Geheel tegen de afspraken in zijn helaas vannacht de accounts van alle GC 

leden in Rotterdam verwijderd. Ik ben daardoor mijn volledige archief 
kwijt. Dit archief heb ik het afgelopen jaar, in arren moede, aan moeten 

leggen. (Het GC-archief in het havendorp Hoek van Holland is helaas in 

ieder geval het laatste 1,5 jaar niet bijgehouden in NB)  
  
Was het nu zo dat wij daar niet in een vroegtijdig tijdstip op hadden 
gewezen, had ik er nog mee kunnen leven. Nee we hebben zelfs de 

toezegging dat we tot minimaal 01 juli 2018 over de informatie konden 

blijven beschikken. Ook zijn er een berg vragen gesteld in dit kader waar 
we helaas tot op dit moment geen enkel antwoord op hebben mogen 

ontvangen. (zie mijn vorige E-mails in uw bezit)  
  
Na een telefoontje van onze voorzitter bleek dat zij inderdaad een fout 

hadden gemaakt en dat zij gingen proberen om deze fout te herstellen. Ik 
heb daar geen vertrouwen in, omdat zij in een eerder stadium al 

aangegeven hebben dat outlook via web-mail niet meer veilig te stellen is. 

Kortom die content ben je gewoon kwijt.  
  
Ik ben duizenden document/tekeningen/E-mails enz. Bijvoorbeeld 
aangaande onderwerpen als: de Kleine kernen (havendorpen), ruimtelijke 

ordening. (Natuurbegraven) woningbouw (Langeweg, Korrelbeton) 

toerisme (strandprojecten), H6 weg, metro, welzijn, bouw Huis van de 
wijk, persoonlijke vragen van burgers, communicatie met SO. Last but not 

least vertrouwelijke informatie met o.a. mijn partij PvdA en zo kan ik nog 
wel even doorgaan.  
  
Ik verdedig de stad waar ik kan, ook wanneer mensen in de straat een 
vernietigend oordeel hebben over mijn geliefde stad. Ik houd de pers van 

mij af wanneer zij komen met geruchten over de kennelijk bende bij SO. 
Maar ik moet jullie zeggen dat me dit na 17 april 2018 erg moeilijk begint 

te vallen. Ik begin steeds meer te geloven in wat mij, op onparlementair 

wijze, wordt verweten. Namelijk: Dat ik ook heb laten gebeuren dat het 
bestuur en het concern van de stad Rotterdam kennelijk een “losgeslagen 

bende is geworden” met totaal geen oog voor wat er buiten de Coolsingel 

gebeurd. Laat staan in de havendorpen. Goed gepositioneerde en 
gefaciliteerde gebiedscommissies zeker in de Havendorpen hadden het 

verschil kunnen maken. Lees het rapport DRIFT er nog maar eens op na. 
Maar nee dat was het verdelen van macht en dat doe je niet in een 

democratische stad. Een gemiste kans: Jammer heel jammer.     
  
Het is gelukt. Ik zou zeggen “chapeau”   
Met dit laatste zetje is het werken in een GC. vooral in een Havendorp 
volstrekt onmogelijk gemaakt. Wij worden niet meer gefaciliteerd maar 

tegengewerkt. Hebben nergens meer toegang toe. Worden als vijanden 

benaderd. Dat krijg je nou wanneer het concern de baas is en de politiek er 
niets meer van begrijpt.  
  
Het is een schande dat we op dit moment alleen maar bezig moeten zijn 
met onze democratische rol/positie veilig te stellen en dat daarbij onze 

collega’s (de ambtenaren) een hele twijfelachtige rol vervullen. Dat kan 
betekenen dat dit van bovenaf wordt aangestuurd of juist het ontbreken 



daarvan. Feit blijft dat dit zo niet verder kant. Kijk eens naar bijvoorbeeld 

den Haag en Amsterdam die vallen toch echt onder dezelfde wetgeving 
maar die hebben hun zaakjes, democratisch gesproken, helemaal voor 

elkaar. 
Misschien is het een idee om de wethouder kleine kernen o.a. als opdracht 

mee te geven de democratie binnen de havendorpen weer terug te 

brengen. Weet dat wanneer het moet ik de komende vier jaar zal 
gebruiken om duidelijk te maken wat er hier is gebeurd. Reken maar dat 

me dit lukt want in die zin is een dorp grenzeloos loyaal.    
  
Goede Saskia, 
Wil je zo vriendelijk zijn alle E-mails over dit onderwerp te (laten) 
archiveren en TK naar alle leden te sturen. Indien aanwezig ook de 

antwoorden.  
In het agendaoverleg kom ik met een agendavoorstel en context als die al 
niet duidelijk zou zijn.  
Fijne dag allemaal 
  
Goede groet, 
Ton van Anraad 
Plv. Voorzitter 
GC Havendorp Hoek van Holland 
Gemeente Rotterdam 

 


