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Betreft: besteding van gemeenschapsgeld voor propaganda voor de A4-Zuid door de
gemeente Spijkenisse.
Geachte mevrouw,
Op de site www. binnenlandsbestuur.nl kwamen wij een artikel tegen waarin staat dat u een
onderzoek wil doen naar de integriteitsproblemen die hebben gespeeld bij gemeenten en
provincies. Dat is voor ons de aanleiding tot het schrijven van deze brief.
Als bestuur van de stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap, halen
wij sinds 2006 o.a. handtekeningen op tegen de aanleg van de A4-Zuid. Dit doen wij in onze
eigen tijd en van ons eigen geld. Daarbij gaan wij met mensen in discussie over de voor- en
nadelen van deze weg. Inmiddels hebben wij meer dan 12.000 handtekeningen verzameld.
Nadat wij via de media vernomen hadden dat Rotterdam Vooruit o.a. in het gemeentehuis
van Spijkenisse een voorlichtingsavond hield, hebben leden van ons bestuur deze avond op
24 februari 2009 bijgewoond. Naast mensen van Rotterdam Vooruit waren hier ook
ambtenaren van de gemeente aanwezig. Tot onze verbazing hadden de ambtenaren geen
kennis van de alternatieven voor de A4-Zuid.
Op de bijeenkomst was voorlichtingsmateriaal aanwezig o.a. een brochure van november
2007 gemaakt in opdracht van de samenwerkende organisaties in het kader van het
bereikbaarheidsconvenant Zuidwesthoek Regio Rotterdam en gerealiseerd door de Afdeling
Communicatie en Representatie gemeente Spijkenisse. In deze brochure komen alleen
voorstanders van de A4 aan het woord.

De BHWP (stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandschap) bestaat uit inwoners van de Hoeksche Waard die verontrust
zijn over de aanleg van de A4-zuid en andere plannen die het polderlandschap, het milieu en de gezondheid aantasten.

Daarna vernamen wij dat de gemeente een hele actie voor de A4 op touw gezet heeft. De
gemeente heeft hiervoor:
- een sticker ter grote van een A4-tje voor op de auto laten drukken;
- een ansichtkaart “A4ZuidNu” laten drukken. Dit kaartje kan zonder postzegel opgestuurd
worden naar de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat
p.a. antwoordnummer 14, 3200 VB Spijkenisse;
- een voorlichtingskrant “Zet Spijkenisse op de kaart” (met hierop de ansichtkaart)in een
oplage van 32.000 verspreid;
- een week lang mobiele matrixborden langs de invalswegen van Spijkenisse geplaatst
- ambtenaren ingezet om de actie op straat te coördineren en daadwerkelijk
propagandamiddelen uit te reiken;
- mensen van buitenaf aangesteld om propagandamateriaal aan automobilisten te
verstrekken, volgens de gemeente ging het hier om stagiaires.
Deze week hebben wij gehoord dat ook de gemeente Bernisse de door Spijkenisse gedrukte
ansichtkaarten gebruikt voor hun actie.
Deze actie van de gemeente Spijkenisse roept bij ons de vraag op of een gemeente
gemeenschapsgeld mag gebruiken om een actie te financieren die uiterst eenzijdig gericht is
op het promoten van de aanleg van een weg zonder daarbij te wijzen op de alternatieven
voor de weg en zonder het standpunt van de tegenstanders te belichten.
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

H.M. Themans-Bouwman,
voorzitter BHWP
www.behoudpolderlandschap.nl
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