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Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

In de vorige nieuwsbrief van januari heb ik een uitleg
gegeven omtrent het dossier sociale huisvesting en wat
er te gebeuren stond tijdens de raadsvergadering van 30
januari.
Het raadsvoorstel van het college is, aangepast, met een
meerderheid van stemmen aangenomen. Het College
heeft de ruimte gekregen om de locaties verder te uit te
werken en te onderzoeken, rekening houdend met de
adviezen van de dialooggroepen. Voor een aantal
locaties heeft het College de opdracht gekregen om een
kleinschalig plan uit te werken of om juist een wat
uitgebreider onderzoek te doen, denk bijvoorbeeld aan
de Schutskooiwijk. Deze wijk staat al geruime tijd op het
wensenlijstje van de woningbouwvereniging om te
renoveren/herindelen maar is voorlopig nog op de lange
baan geschoven als gevolg van de crisis. Dit plan kan
slechts slagen, wat de NAP betreft, als er gedegen
overleg komt met de woningbouwvereniging en de
huurders en er overeenstemming gevonden kan worden
in de plannen en tijdstermijnen.

Voor ons is duidelijk dat het nog meerdere jaren zal
Afval kan gaan worden, dit is
duren voordat daar gebouwd
overigens ook nog niet besloten in de gemeenteraad, en
tot die tijd heeft het sportpark het veld hard nodig. De
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Tijdens de raadsvergadering van 30 januari is er door de
fractie van OPA een motie aangekondigd om het
kunstgrasveld niet dit jaar aan te leggen maar uit te
stellen totdat duidelijk is wat er gaat gebeuren met de
woningbouw op de locatie van Sportpark de Omloop.

Ik hoor graag van u als er plannen, initiatieven,
problemen, etc zijn die u graag besproken wilt hebben in
de gemeenteraad of die u onder de aandacht wilt
brengen, ik ben altijd bereikbaar voor u op
r.steger@albrandswaard.nl
R.A.Steger
Fractievoorzitter NAP

UW MENING TELT!
Bezoek onze website

www.nieuwealbrandswaardsepartij.nl

en
geef uw mening via de POLL over actuele onderwerpen
binnen de gemeente. Met uw mening en uw stem
kunnen wij als NAP nog beter oppositie voeren en
lokale problematiek onder de aandacht brengen. Op
deze manier wordt ook uw stem gehoord!
DOEN en laat uw stem niet verloren gaan!

Nieuwe leden, ondersteuners en
donateurs
Als lokale partij hebben wij de steun van
inwoners hard nodig. Wij zoeken dus nieuwe
leden en donateurs om ons hierbij te helpen
hierbij en de lokale stem breed uit te dragen.
Voor 25 euro per jaar ben je volledig lid en
kun je mee-praten over de lokale politieke
zaken!
Iedereen van 18 tot 108 is welkom!

