
 
 
Van: Ruud Lammers <rl@dds.nl>  
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 10:34 
Aan: Griffie3 <griffie@Papendrecht.nl> 
Onderwerp: FW: Kopiebrief aan college B&W: Tweede kunstgrasveld inPapendrecht -toekomst VV 
Papendrecht 
 
Graag deze correspondentie administereren. 
 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
 
Van: Ruud Lammers 
Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 10:31 
Aan: Erwin Schuil; m.verweij@p-a-b.nl; leonvandendool@live.nl; s.dekeizer@vvdpapendrecht.nl; 
pjdendekkercu@gmail.com; trijntje.vanes@planet.nl; ajkosten@gmail.com; d.karso78@gmail.com; 
grimmbo484@gmail.com 
Onderwerp: RE: Kopiebrief aan college B&W: Tweede kunstgrasveld inPapendrecht -toekomst VV 
Papendrecht 
 
Geachte heer Schuil, beste Erwin, 
 
Ik ben ontzettend blij met uw brief. Dat klinkt een beetje gek wellicht, maar wij waren ons hiervan 
totaal niet bewust. Als fractie van Onafhankelijk Papendrecht zijn wij VOOR een GELIJK SPEELVELD. 
Dus ook tussen voetbalclubs. Dat er met twee maten wordt gemeten deugt natuurlijk niet. 
Persoonlijk heb ik geen verstand van voetbalvelden, dus verlaat ik mij graag op anderen die 
deskundig zijn. En ik begrijp uit uw brief dat er nauwelijks door de gemeente is geïnvesteerd in de 
voetbalvelden op het Slobbegors en omgeving, de kantine, van de voetbal vereniging Papendrecht. 
En dat terwijl u zich als vereniging voor tal van maatschappelijke noden (voedselbank kinderen, 
statushouders etc.) verdienstelijk maakt. Een regelrechte schande dat dát niet wordt gehonoreerd. 
Het is verstandig dat u de gemeenteraad ook hebt geïnformeerd, want het College van B&W houdt 
informatie achter, dat gebeurt ook op verschillende andere dossiers. Dan komen we er later pas 
achter hoe de vork eigenlijk in de steel zit. Zo’n College denkt er dan mee weg te komen en even snel 
wat te ritselen, maar de gemeenteraad komt er vroeg of laat toch wel achter. Alleen is vaak wel het 
leed dan al geschied. 
Ik kan niet overzien hoeveel leed er al is aangericht door het wanbestuur van PAB, CDA, ChristenUnie 
en SGP, maar dat het groot is lijkt wel duidelijk, getuige uw brief. 
Het enkele feit dat u een brief moet schrijven geeft al wel wat aan, vermoed ik. 
We gaan hier zeker serieus naar kijken. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er zo’n onderscheid 
wordt gemaakt tussen twee voetbalclubs, waarbij de ene alle financiële steun van de wereld krijgt en 
de andere kan barsten?  
Het is nu bijna reces, dus ik denk dat het niet eerder dan na de zomervakantie op de agenda zal 
komen. Intussen lijkt het mij wel zaak dat het College van B&W als de wiedeweerga met u om de 
tafel gaat en de voorwaarden doorspreekt om een gepaste invulling te gaan geven aan het 
noodzakelijke GELIJKE SPEELVELD. Want het deugt van geen kant dat de ene alles krijgt en de ander 
niks. 
Dit bericht stuur ik in de CC aan de griffie, dat is de secretaris van de gemeenteraad, dan kunnen ze 
dit bericht in elk geval later niet meer ontkennen. 
Ik mij persoonlijk uw terecht woede enorm goed voorstellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Fractie Onafhankelijk Papendrecht 



 
Ruud Lammers. 
Tel. 06-10964340 
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