From:
Griffie
Sent:
Thursday, November 28, 2019 9:28:38 AM
To:
Info
Cc:
Subject:
graag inboeken: Oranjebonnen & instrumenten van "het Kwaad"
Attachments: 19-11-28 Oranjebonnen & instrumenten van het Kwaad (2).pdf

Van: ing. L.W. Vreugdenhil [mailto:lw.vreugdenhil@gmail.com]
Verzonden: donderdag 28 november 2019 08:16
Aan: _GRIFFIE_Extern
CC: Info - De Bonnen; info; Statengriffie; info@hhdelfland.nl; _DV_GebiedHoekvanHolland; m.houtzagers; p.hofstra; am.zwaneveld@rotterdam.nl;
lclaessen@glastuinbouwnederland.nl; Griffie; griffier@maassluis.nl; griffie@middendelfland.nl; griffie@albrandswaard.nl; griffie@barendrecht.nl;
Griffie; Griffie Delft; griffie@vlaardingen.nl; griffie@schiedam.nl; secretariaat@middendelflandvereniging.nl; Secretaris NatuurbegraafplaatsWaaromniet; zorgen om de bonnen; secrbom@pzh.nl
Onderwerp: Oranjebonnen & instrumenten van "het Kwaad"

Geachte griffie,
Wilt u zo vriendelijk zijn bijgevoegd document onder de aandacht te brengen van de volksvertegenwoordigers van
Rotterdam?
Wilt u voorts zo vriendelijk zijn deze brief op uw digitale lijst van ingekomen stukken te plaatsen?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
met vriendelijke groet,
ing. L.W. Vreugdenhil

Aan: de volksvertegenwoordigers
van de gemeente Rotterdam,
Coolsingel 40,
3011 AD Rotterdam.
Van: ing. L.W. Vreugdenhil,
Nieuw-Oranjekanaal 20,
3151 XL Hoek van Holland.
Betreft: Oranjebonnen & instrumenten van “het Kwaad” (2)
Hoek van Holland, 28 november 2019
Beste raadsleden,
Als raadslid van de gemeente Rotterdam behoort u bekend te zijn met de betekenis van
uw functie als lid van het hoogste bestuursorgaan1. U behoort de hoofdlijnen van het beleid
te bepalen en u behoort te controleren of de uitvoering door het college correct verloopt 2.
Als raadslid van de gemeente Rotterdam behoort u tevens bekend te zijn met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur3. Tevens dient u oog te hebben voor de integriteitseisen 4
die worden gesteld aan politieke ambtsdragers en overheidsfunctionarissen.
U bent ook bekend met de (cultuur)problemen binnen het cluster Stadsontwikkeling waarbij
men van “incident” naar “incident” struikelt zonder dat het echte probleem wordt aangepakt.
De voormalige directeur van dit cluster was er trots op een “civil servant” te zijn geweest.
Allerlei dossiers laten echter zien dat er bij dit cluster individuele ambtenaren zijn die het oog
voor de publieke zaak hebben verloren, vooral private belangen dienen en daarmee absoluut
geen dienaar van de samenleving zijn. Het is uw taak om hier alert op te zijn. U behoort een
de verantwoordelijke wethouder aan te spreken op kwesties waarbij de beeld-, opinie- en
besluitvorming in een ambtelijk gewenste richting wordt gemanoeuvreerd welke geen publiek
doel dient. Het vereist ook bestuurlijk intellectueel overzicht om een dergelijk ambtelijk spel
te doorzien en moreel overwicht om dit verwerpelijke fenomeen te bestrijden. Het tolereren
hiervan betekent immers een ondermijning van uw eigen geloofwaardigheid en daarmee het
vertrouwen dat in de overheid gesteld kan worden. Bij herhaling wijzen de dames en heren
politici op de externe gevaren die onze overheid bedreigen; er bestaat ook een intern gevaar.
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U behoort ook bekend te zijn met de gevaren die de Bonnenpolders bedreigen. Op de website
van de Stichting de Bonnen verscheen in december 2000 een swot-analyse5. De doelstelling6
van de stichting sloot aan bij de publieke doelstellingen van zowel het bestemmingsplan en
het regionale groenstructuurplan. Met de motivatie7 was er sprake van een constructieve -,
coöperatieve - en positieve houding jegens de overheid. Er was de wens om een partner van
de overheid te zijn bij het bewaren en bewaken en waar mogelijk versterken van de natuur- en
landschappelijke kwaliteiten van de Bonnenpolder.
Het behoort u bekend te zijn dat wij voorts een bureaucratisch moeras zijn ingetrokken. Het
bleek dat er iedere keer argumenten konden worden verzonnen om te rechtvaardigen dat een
integrale gebiedsvisie niet noodzakelijk was en later dat er sprake was van vertragingen en
uiteindelijk van uitstel bij de uitvoering van het in september 2006 bestuurlijk vastgestelde
Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen. De verantwoordelijke bestuurders hebben beter naar
de ambtelijke adviezen geluisterd dan naar de meest betrokken mensen in het gebied. Met dit
alles werden maatschappelijk aanvaardbare oplossingen niet dichterbij gebracht, maar vooral
problemen vergroot. In februari 2007 was duidelijk welke partij nu echt zuivere intenties had.
De wensen van de Erven van Rijckevorsel v.w.b. de ontwikkeling van landgoederen was door
de (deel)gemeente gehonoreerd en vervolgens bleek dat een ieder op het verkeerde been was
gezet. Het door de Stichting de Bonnen voorgestelde scenario voor de ontwikkeling van onze
polders was op basis van ambtelijke voorgewende deskundigheid unaniem verworpen. Ons
vertrouwen in de overheid werd fors beschaamd. Misleiding 8 werd acceptabel geacht.

In februari 2007 werd nog uitgesproken dat het gebied laten verpauperen geen optie was.
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Reeds bij het vaststellen van het gewenste ontwikkelingsscenario in december 2005 werd een
autonoom scenario – met verpaupering – als ongewenst verklaard en unaniem afgewezen.
Inmiddels is dit alsnog werkelijkheid geworden. Tegenover de private strategie van de Erven
van Rijckevorsel is nimmer een publieke strategie gesteld om alsnog de gewenste publieke
doelen en maatschappelijke resultaten te realiseren. Dat is een bewuste keuze 9 geweest.
Daarmee werd impliciet steun verleend aan een partij die als “het Kwaad” kan worden gezien.
Op 14 december 2011 mocht ondergetekende een presentatie 10 geven over de problemen in
de Bonnenpolders en de persoonlijke en zakelijke impact daarvan op de bewoners van dit
gebied11 aan de leden van de toenmalige commissie Fysieke Infrastructuur & Buitenruimte.
In datzelfde jaar had de gemeenteraad al kennisgenomen van het concept-evaluatierapport12
inzake het drama in de Bonnenpolders. Partijen waren uitgenodigd 13 deel te nemen aan een
integraal gebiedsontwikkelingsproces welke had geleid tot een vastgesteld deelraadsbesluit
inzake een gebiedsontwikkelingsplan met “evenwicht en draagvlak”14 na een daartoe eerder
vastgesteld stappenplan15. Dit stappenplan had al vertraging opgelopen en de planning 16 bij
de uitvoering van het Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen werd ook niet gerealiseerd. De
gevolgen van dit alles werden afgewenteld op de meest betrokken bewoners en ondernemers
in de Bonnenpolders. Men bleek als prooi te zijn uitgeleverd aan de vastgoedspeculanten.

Er is ons geen enkel partij-, verkiezings- of coalitieprogramma bekend dat deze houding kan
legitimeren. Van de dames en heren politici mag worden verwacht dat men zich beschikbaar
stelt voor een positie als volksvertegenwoordiger of bestuurder om van betekenis te zijn voor
de samenleving in het geheel. Het is inherent aan het bedrijven van politiek dat er verschillen
van inzicht daarover zijn en ons beschavingsniveau laat zien hoe we tot oplossingen komen.
Er kan geen rechtvaardiging gevonden worden voor de getoonde apathie om de beschikbare
bestuurlijke instrumenten niet te gebruiken om alsnog tot de ooit gestelde oplossing te komen.
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Deze apathie c.q. lethargie werd in het onderzoeksrapport “Gemodder in de polder”17 van de
Rekenkamer Rotterdam heel eufemistisch “een gebrek aan prioriteit” genoemd. Helaas bleek
het mogelijk dat er ook aan de uitvoering van het raadsbesluit 18 inzake dit rekenkamerrapport
geen waarde kon worden toegekend. Ambtelijk liet men de bestuurders geloven dat er sprake
was van voortgang en een verantwoordelijk wethouder kan “automatisch” rekenen op loyale
ondersteuning van partij- en coalitiegenoten. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt
waarheidsvinding en een toets aan de feiten niet relevant als het de “eigen” wethouder betreft.
Het bleek in de afgelopen decennia geen verschil te maken van welke partij een wethouder
Buitenruimte was en van welke coalitiesamenstelling er sprake was. Het heeft het mogelijk
gemaakt dat er in de 25 jaar die verstreken zijn sinds een groot deel van de Korte Bonnen tot
“relatienotagebied” werd aangewezen er niets is gerealiseerd. Ondergetekende heeft zijn best
gedaan met de ontwikkeling van zijn bedrijf. In 2004 was er met een ultieme inspanning een
biologisch gecertificeerd en verbreed landbouwbedrijf in het kader van de door de overheid
gewenste transformatie van de Bonnenpolders. Ondergetekende was eerder bestuurder van de
deelgemeente Hoek van Holland geweest en wilde ook met de ontwikkeling van zijn bedrijf
een maatschappelijke bijdrage leveren. Het bleek fataal om vertrouwen in de lokale overheid
te hebben. Opleiding, vakmanschap, ondernemerschap en maatschappelijke opstelling zijn
helaas geen relevante succesfactoren als men met de gemeente Rotterdam heeft te maken.
In 2012 werd er een doorstart gemaakt met de ontwikkeling van het landelijk gebied van
Hoek van Holland. Ditmaal was de ambitie gelijk aan het door de Stichting de Bonnen
gewenste ontwikkelingsscenario voor de Bonnenpolders. Het bleek echter mogelijk dat de
aangestelde projectleider Oranjebonnen geen contact wilde hebben met ondergetekende.
Tot op heden is onduidelijk op basis van welke instructies dit is gebeurd. Het is echter wel
duidelijk dat dit uw goedkeuring had. U bent hierover geïnformeerd en heeft gezwegen.
Deze opstelling wordt als uiterst kwetsend ervaren.
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Inmiddels nadert het einde van het jaar 2019 en heeft men in de Bonnenpolders nog niets
gerealiseerd van de gestelde ambities 19. U vindt dit in meerderheid acceptabel.
De aangenomen motie20 om alleen duurzame en kleinschalige agrarische ontwikkelingen
te overwegen wordt omgebogen naar een uitleg die niet beantwoordt aan de intentie van
de indieners. De motie21 om geen nieuwe bebouwing in de Bonnenpolders toe te staan zal
worden genegeerd om een aula en andere voorzieningen voor een natuurbegraafplaats
mogelijk te maken. Met een blik communicatiemedewerkers zal worden gezocht naar een
taalgebruik om dit te camoufleren en recht te praten wat krom is. Met deze handelswijze is
er geen enkel sprake van herstel van vertrouwen en de in het raadsbesluit van 23 april 2015
genoemde investeringen in de relatie met publieke en private partijen. Er wordt ambtelijk
toegewerkt naar een resultaat welke niet alleen in strijd is met de eerder gestelde ambities,
maar ook met het bestuurlijk vastgestelde Ontwikkelplan Oranjebonnen 22. Dit alles wordt
door u acceptabel gevonden. U behoort ook te weten dat de factor “tijd” van belang is in
het uitputtings- en ontmoedigingsspel dat wordt gespeeld.
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U staat het toe dat beschikbare informatie niet tijdig, volledig en juist met u gedeeld wordt.
Bij andere dossiers is dit een “doodzonde”, maar het dossier Oranjebonnen kent helaas bij u
geen prioriteit. Met het selectief aanbieden van informatie wordt u verleid mee te gaan in een
traject waarbij vastgoedeigenaren hun kans grijpen een waardevermeerdering te realiseren
voor hun vastgoedbezit in het landelijk gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis. Het is
de overheid zelf die verantwoordelijk is voor het opsplitsen van het bestemmingsplan “Hoek
van Holland – Buitengebied Oost” en daarmee kunstmatig een financieel probleem 23 creëert
voor het resterende landelijke gebied in de Bonnenpolders en de Oranjebuitenpolder. Het is
de overheid zelf die verantwoordelijk is voor het opdrijven24 van de vastgoedprijs van tal van
agrarisch gronden in deze polders en daarmee het gedrag van vastgoedeigenaren die immers
de illusie hebben een waardevermeerdering te kunnen realiseren. Het is de overheid zelf die
bewust weigert een adequate publieke strategie op te stellen om de gewenste publiek doelen
in de Groenzone Maasmond te behalen. Als volksvertegenwoordigers staat u dit toe.
U staat het voorts toe dat “participatie” een loze kreet is als het deelname aan een integraal
gebiedsontwikkelingsproces in het landelijk gebied betreft. Het bleek voor ondergetekende
niet mogelijk contact te hebben met de verantwoordelijke projectleider, terwijl er bij het
integrale gebiedsontwikkelingsproces in de Bonnenpolders met geld van de overheid een
bedrijfsplan was opgesteld. Dit bedrijfsplan25 liet zien dat het bedrijf in de Korte Bonnen
klaar was voor de door diezelfde overheid gewenste transformatie van onze polders. Het
bleek mogelijk dat ondergetekende uiteindelijk werd “gewieberd”26 uit de polders. Het is
u bekend dat er sindsdien op deze locatie 27 niets meer is gebeurd 28. U heeft dit getolereerd.
Het werd door u niet noodzakelijk gevonden om op deze locatie te gaan kijken bij de door
de verantwoordelijke wethouder georganiseerde promotietour. Een echt werkbezoek werd
door u evenmin noodzakelijk gevonden. Participatie is niet voor iedereen mogelijk en dus
een farce gebleken. Deskundigheid wordt als bedreigend ervaren. U staat dit toe.
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Deskundigheid bleek ook geen vereiste te zijn om te worden aangesteld als projectleider
Oranjebonnen. De eerste projectleider Oranjebonnen bleek de ambtenaar te zijn die eerder had
gefaald als projectleider Oranjebuitenpolder. Daarmee werd niet alleen gedemonstreerd dat er
geen waarde kan worden toegekend aan gevoerde functionerings- en beoordelinggesprekken,
maar ook het gebrek aan prioriteit voor het landelijke gebied. Het was niet de bedoeling om
het gebied vooruit te helpen, maar om de ambtenaar in kwestie aan het werk te houden. Het
gebrek aan resultaat v.w.b. het realiseren van de gestelde ambities binnen de gestelde termijn
en het oorspronkelijke budget laat zien waartoe dit geleid heeft. Er bestaat in de ambtelijke
cultuur van het cluster Stadsontwikkeling helaas geen acceptabele inspannings-, resultaatsen verantwoordingsplicht. Bij falen verschuilt men zich achter de wethouder die bestuurlijk
verantwoordelijk is en gaat men voorbij aan het feit dat men zelf ambtelijk verantwoordelijk
is voor zowel de advisering alsook de uitvoering. Bij falen wenst men voorts anoniem te
blijven, terwijl de slachtoffers hiervan in een openbaar faillissementsregister kunnen komen.
Als volksvertegenwoordiger laat u zich soms verleiden om fysiek geweld waarbij er in een
fractie van een seconde een dramatische wending kan komen aan een mensenleven af te
keuren, maar u gaat er aan voorbij dat er met bureaucratisch geweld in een reeks van jaren
eveneens een mensenleven kapot kan worden gemaakt. De wijze waarop de overheid sinds
het begin van de jaren ’90 is omgegaan met “het menselijke kapitaal” in de Bonnenpolders
laat zien dat er geen aandacht is voor “de menselijke maat” en de impact van bestuurlijke
besluitvorming op de zakelijke en persoonlijke levens van de mensen die het treft.
Op lokaal niveau is provinciaal en landelijk beleid t.a.v. natuur, landschap en landbouw in de
Bonnenpolders gefrustreerd. Al gniffelend, grinnikend en glimlachend hebben uw ambtenaren
adviezen gegeven die de gestelde publieke doelen geen stap dichterbij hebben gebracht. Er is
niets bereikt in het kader van de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur, een revitalisering
en verduurzaming van de landbouw, een robuuste verbetering van de waterhuishouding en een
verbeterde (recreatieve) ontsluiting van het gebied. Men wil u nu zelfs laten geloven dat er op
de 128 hectare van de Erven van Rijckevorsel geen rendabele landbouw meer mogelijk is.
Er is ambtelijk onderscheid gemaakt tussen A-Rotterdammers die wél beschikken over de
ambtelijke gunfactor, B-Rotterdammers die deze niet hebben en rijke niet-Rotterdammers
voor wie veel mogelijk is. Met argumentatieve willekeur, een dubbele moraal en selectieve
betrokkenheid wordt er naar argumenten gezocht om een bepaalde ambtelijke keuze te
rechtvaardigen en de verantwoordelijke bestuurder te laten geloven dat er correct gehandeld
is en wordt. Er wordt ambtelijk slechts gedacht in termen van “zieken & matsen” en op deze
wijze wordt er soms streng gehandhaafd en soms een oogje dichtgeknepen bij overtredingen
van bepalingen van het bestemmingsplan en/of handelingen zonder omgevingsvergunning.
Ook de wijze waarop gemeentelijk agrarisch vastgoed in beheer/pacht wordt uitgegeven is
gekenmerkt door een satanisch genoegen waarbij men één partij wel iets gunt en een andere
partij het juist misgunt. Het is daarbij volstrekt onduidelijk waarop de ambtelijke gunfactor is
gebaseerd. U krijgt voldoende signalen over het bestaan hiervan, maar accepteert het.
U krijgt ook voldoende signalen over de slechte reputatie van het cluster Stadsontwikkeling.
Iedere arts weet dat kwaadaardige cellen moeten worden aangepakt om te voorkomen dat ook
de rest van het lichaam wordt aangetast. Iedere agrarische ondernemer weet dat onkruid en
ongedierte moet worden bestreden om te voorkomen dat de kwaliteit en de kwantiteit van de
productie er onder leidt. Iedere bestuurder behoort te beseffen dat kwaadaardige elementen in
een organisatie afbreuk doen aan het imago van die organisatie. In het bestuurlijke verleden
dat ondergetekende heeft gekend, heeft hij dit ook mogen ervaren. Het heeft geen zin om de
illusie in stand te houden dat er slechts competente en integere overheidsfunctionarissen zijn.

Een wethouder dient alert te zijn op cynisch en calculerend gedrag welke vooral een gebrek
aan professionaliteit en normbesef kenmerkt. Een wethouder moet ervoor waken niet “in het
pak genaaid” te worden door medewerkers die er een andere agenda op na houden. Het is bij
het dossier Oranjebonnen duidelijk dat er geen goed beeld ontstaat als men slechts naar de
betrokken ambtelijke adviseurs luistert. Echte gebiedsdeskundigen hebben deze voorgewende
deskundigheid reeds ontmaskerd. Het gebrek aan resultaat kan niet gecamoufleerd worden.

Dit gebrek aan resultaat kan niet herleid worden door een gebrek aan financiële middelen
en/of bestuurlijke instrumenten op cruciale momenten in het gebiedsontwikkelingsproces,
maar door een gebrek aan normbesef bij ambtenaren op sleutelposities in het ambtelijk
apparaat. Het ontbrak aan een moreel kompas en daarmee aan een heldere blik op de te
bereiken publieke doelen en maatschappelijke resultaten. Niets doen is ook een keuze en
met die keuze werd vooral het belang van de grootgrondbezitters in het gebied gediend.
Men heeft zich als een instrument van “het Kwaad” laten gebruiken.
U behoort te beseffen dat de intenties van de mensen die hier geboren en getogen zijn ook
zuiver zijn. Er was hier een verleden van families die generatieslang verbonden zijn met dit
gebied en deze mensen zagen ook graag een toekomstperspectief hier. Er was de bereidheid
zich aan te passen. Dit “menselijke kapitaal” werd genegeerd omdat er een ander kapitaal was
waar meer belang aan werd toegekend. Daarmee wint de overheid niet aan vertrouwen.
De gemeenteraad behoort het hoogste bestuursorgaan te zijn en behoort de werkelijke macht
te hebben. In werkelijk wordt u door ambtenaren op sleutelposities gezien als passanten die
één of twee raadsperioden de illusie hebben deze macht te bezitten. Met cynisch en
calculerend gedrag is het uiteindelijk vooral de macht van het getal dat geldt en niet de kracht
van de argumenten. Dat getal wordt bepaald door een raadsmeerderheid en deze wordt
gevormd door de coalitiepartijen. De coalitiepartijen geeft steun aan de verantwoordelijke
wethouder en het is dus ambtelijk zaak zich verzekerd te weten van diens steun. De rest volgt
“automatisch”. Desgewenst wordt er nog een ambtelijke spindoctor op pad gestuurd om in de
wandelgangen en de fractiekamers van het stadhuis fractievoorzitters en/of raadsleden te
bewerken. Er is een ambtelijke mineur om de eventuele “bommetjes” onschadelijk te maken.
In de periode dat ondergetekende de illusie had een maatschappelijke bijdrage te leveren in
het lokale bestuur van Hoek van Holland bestond deze praktijk al. Het toenmalige OBR werd
indertijd “een staat in de staat” genoemd. Deze benaming werd eerder al gegeven aan het
gemeentelijk grondbedrijf. Inmiddels wordt deze positie ingenomen door het cluster
Stadsontwikkeling. Het tweede echelon - als cultuurdrager - is blijven zitten; de structuur
en de top zijn slechts gewijzigd. De cultuur binnen de organisatie te bepaald niet verbeterd.

Daarmee is het ook mogelijk geworden dat de gemeente Rotterdam van “incident” naar
“incident” hobbelt. De voorbeelden van deze “incidenten” zijn u bekend. De focus ligt op
ieder afzonderlijk “incident” binnen een raadsperiode zonder de structuur van de problemen
over de afgelopen decennia te overzien. Op deze wijze blijft u ervoor zorgen dat externe
onderzoeksbureaus regelmatig van opdrachten worden voorzien en dat het de Rekenkamer
Rotterdam ook niet aan werk zal ontbreken. Op deze wijze zorgt u ervoor dat het vertrouwen
in de overheid verder afneemt. Rotterdam neemt al een trieste positie in bij verkiezingen als
het gaat over het opkomstpercentage. Rotterdammers laten zich niet “besodemieteren”. Het
maakt geen verschil als men gaat stemmen en onze volksvertegenwoordigers niet in staat zijn
om het verschil te maken omdat men per direct alle principes verloochent om de wethouder in
het zadel c.q. pluche te houden. De wethouder wordt beschermd door een meerderheid van de
raad, terwijl het uw taak zou moeten zijn om de samenleving te beschermen tegen ambtenaren
die een wethouder tot marionet c.q. buikspreekpop willen degraderen en voorts het oog op de
publieke zaak hebben verloren. U spreekt hier de wethouder onvoldoende op aan en dit heeft
het mogelijk gemaakt dat er inmiddels al sprak is van decennialang “gemodder in de polder”.
Met deze houding bent u zelf verantwoordelijk voor burgers/ondernemers die kiezen voor
langdurige procedures omdat men het vertrouwen in de wijze waarop bestuurlijke besluiten
tot stand komen kwijt is. Een rechter vormt zich immers geen politiek oordeel, maar zal een
oordeel vellen op basis van de feiten. In onze “democratie” is het helaas mogelijk dat bijv. een
motie waarin wordt bepaald dat men geen aardappelen meer uit Groenland wil importeren van
een raadsmeerderheid wordt voorzien omdat men steun wil geven aan een wethouder die van
mening is dat ze daar aan bomen groeien en de arbeidsomstandigheden van de plukkers slecht
zijn. In onze “democratie” wil men wel eens een mening hebben zonder de feiten te kennen.
Dit handelen is uiterst kwetsend voor de mensen die deze feiten wel kennen en hiermee ook
geconfronteerd worden. Het is uiterst beledigend om kennis te moeten nemen van meningen
over onze polders die tot stand zijn gekomen op basis van adviezen van ambtenaren die hun
geloofwaardigheid volledig verspeeld hebben door zich als instrument te laten gebruiken en
vooral de private belangen van “het Kwaad” hebben gediend. Deze ambtenaren zullen in de
komende procedures als getuige worden opgeroepen.
U bent ook verantwoordelijk voor het feit dat tot op heden er nog geen volledige uitvoering is
gegeven aan de afspraken welke op 26 juli 2017 met de griffie gemaakt zijn en vervolgens op
11 oktober 2017 door de griffier zijn bevestigd (bijlage 1). Pas op 23 januari 2019 stond het
onderwerp “Oranjebonnen” weer op de agenda 29 van de raadscommissie Bouwen, Wonen &
Buitenruimte. Mijn reactie30 hierop werd genegeerd. Een gebrek aan professionele afstand
tussen de griffie en het cluster Stadsontwikkeling werd wederom gedemonstreerd. Gemaakte
afspraken met ambtenaren van de gemeente Rotterdam bleken wederom niets waard te zijn.
De macht van het cluster Stadsontwikkeling is evident en de rest schikt zich hiernaar. Het is
ook gelukt het gevraagde werkbezoek aan de Oranjebonnen om te buigen in een promotietour.
U bent hiermee akkoord gegaan. U accepteert het dat er wordt afgevinkt of er wordt voldaan
aan beschikbare spreektijd31 en bent niet geïnteresseerd in een echt werkbezoek om ter plekke
te bekijken wat er zich afspeelt in onze polders. Bij de mogelijkheid tot inspreken 32 bij een
vorige behandeling bleek ook dat u zich heeft laten misleiden door de ambtelijke informatie.
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U behoort te weten dat misleiding c.q. bedrog niet alleen bestuursrechtelijke -, maar ook
strafrechtelijke - en civielrechtelijke consequenties kan hebben. U behoort ook kennis te
hebben van de onrechtmatige (overheids)daad 33 en de relatie met nalatigheid. De raad van
de gemeente Rotterdam is in meerderheid bewust nalatig geweest in haar controlerende taak
m.b.t. het buitengebied van Hoek van Holland. Het was electoraal niet interessant, het had
geen prioriteit en loyaliteit aan de wethouder werd verkozen boven politieke principes en/of
een religieuze overtuiging. Men meent tot een standpunt te kunnen komen op basis van een
aantal aangereikte A-viertjes over een polder op ruim 25 kilometer afstand van de Coolsingel.
Waarheidsvinding werd/wordt door een meerderheid van de raad niet noodzakelijk gevonden.
Vanzelfsprekend wordt dit door ons als uiterst teleurstellend en zelfs beledigend ervaren. Alle
tijd die de juristen van de gemeente Rotterdam nu moeten gaan besteden aan het verdedigen
van deze negatieve en destructieve houding had men ook kunnen besteden aan een zoektocht
naar een oplossing voor onze polders die recht had gedaan aan de oorspronkelijke bestuurlijk
uitgesproken intenties, gewekte verwachtingen, gemaakte afspraken en genomen besluiten.
U bent ook bekend met de lengte van juridische procedures en dus weet u dat er pas sprake
van een definitieve uitspraak zal zijn in een volgende raadsperiode. U beseft dat er sprake is
van een uitputtings- en ontmoedigingsstrategie waarbij er op wordt gehoopt dat partijen zullen
afhaken. Het gaat dan niet om “gelijk hebben”, maar om een manier van “gelijk krijgen” die
zinspeelt op het uithoudingsvermogen van de mensen die het treft en zich verbonden voelen
met deze polders. Een rechtvaardiging voor dit spel kan niet worden gevonden in principes
waarvoor uw partijen menen te moeten staan. Deze houding 34 wordt als onbehoorlijk ervaren.
Ook uw opvolgers in een volgende raadsperiode worden hiermee geconfronteerd.
U weet ook dat bijna ieder partij inmiddels “vuile handen” heeft gemaakt bij dit dossier.
Zo heeft indertijd wethouder Bolsius (CDA) vertrouwen gesteld in de aangereikte informatie
en zulks is ook gebeurd door diens opvolgers Van Huffelen (D’66) en Eerdmans (Leefbaar
Rotterdam). Het gevaar schuilt niet in de personen die kritiek hebben op de handelswijze van
de gemeente, maar in de infiltranten van “het Kwaad” in de ambtelijke organisatie. U bent
hiervoor bewust blind geweest. Daarmee heeft u uw controlerende functie verzaakt.
U heeft in meerderheid aangetoond geen fictie van feiten te kunnen scheiden 35. U heeft zich
laten afleiden van de echte problemen in de Bonnenpolders door diverse “ballonnetjes” en u
wenst helaas mee te gaan in de tunnelvisie 36 van de verantwoordelijk wethouder. Jammer!
Bij de komende juridische procedures zullen ook de brieven welke aan u verzonden zijn sinds
de aanvang van het project Oranjebonnen als bewijsmateriaal worden ingezet (bijlage 2). Als
getuigen zullen - naast de verantwoordelijke wethouder - de volgende ambtenaren worden
opgeroepen:
1. Johan Vermeer, voormalig directeur bureau Projectmanagement & Engineering,
2. Maarten de Gaaij, voormalig projectleider Oranjebonnen,
3. Evert-Jan van den Akker, huidig projectleider Oranjebonnen,
4. Wim Reijnierse, ambtenaar van de gemeente Rotterdam,
5. Remco Roosendaal, ambtenaar van de gemeente Rotterdam.
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De redenen voor deze keuze zijn als volgt:
ad 1. Johan Vermeer was als directeur van het bureau Projectmanagement & Engineering
verantwoordelijk voor de aanstelling en aansturing van de diverse projectleiders
Oranjebonnen. Na de ontmaskering van diens “deskundigheid” als projectleider van
de Hoekse Lijn werd hij overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeente.
Deze overplaatsing illustreert ook een cultuur waarbij falende ambtenaren worden
beschermd. Inmiddels heeft hij een functie 37 elders aanvaard. De façade van een
deskundig “civil servant” wordt voor de buitenwereld zorgvuldig in stand gehouden.
Inmiddels is hij zorgvuldig geholpen aan een functie buiten de gemeente Rotterdam.
Die zorgvuldigheid bestaat niet voor de slachtoffers van deze “civil servant”.

Ondergetekende heeft in zijn bestuurlijke verleden bij de toenmalige deelgemeente Hoek van
Holland meegewerkt aan het op een vergelijkbare wijze overplaatsen van de indertijd falende
deelgemeentesecretaris. Na meer dan 20 jaar acht ik mij ontslagen van geheimhouding over
dit dossier en dat zal derhalve ook ter illustratie gebruikt bij komende juridische procedures.
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Ad 2. Maarten de Gaaij was de eerste projectleider Oranjebonnen. Het eerdere falen gefaald
als projectleider Oranjebuitenpolder vormde geen belemmering voor deze aanstelling.
Deze informatie wordt zorgvuldig verzwegen op diens Linkedinprofiel 38. Schokkend
is het te noemen dat hij zich ook wenst te profileren als “projectcoach”. Het bleek dat
het hem ontbrak aan de elementaire beginselen van goed fatsoen om het gesprek met
ondergetekende aan te gaan. Zijn gebrek aan innerlijke beschaving werd eveneens
gedemonstreerd door de wijze waarop hij zijn bestuurders en de raad van misleidende
informatie39 voorzag40. U heeft dit acceptabel gevonden.
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U heeft het in meerderheid ook acceptabel gevonden dat deze ambtenaar eveneens
de rechter heeft misleid inzake de sloop van de gemeentelijke opstallen op de locatie
Nieuw-Oranjekanaal 20. Bij de promotietour vond u het niet nodig om op die plek te
gaan kijken naar het resultaat.

Deze ambtenaar mag nog steeds werken voor de gemeente Rotterdam. Het zal
niemand verwonderen dat er ook bij het project met de windmolens langs het Scheur
en de windmolens op de Landtong weer problemen zijn ontstaan m.b.t. de te realiseren
doelen en de gestelde termijnen en budgetten. In “De Stadswerker” was sprake van
artikel welke een beeld moest oproepen waarvan de echte deskundigen wisten dat er
met deze projectleider een probleem was om dit tot realiteit te maken.

(Uit “De Stadswerker”)

Ad 3. Evert-Jan van den Akker 41 is de huidige projectleider Oranjebonnen. Hij heeft zich
laten inhuren op basis van een aantal instructies waarvan onduidelijk is hoe deze
precies zijn geformuleerd. Uit zijn werkwijze blijkt echter dat ook hij het helaas niet
noodzakelijk vindt uw bestuurder en u als raad tijdig, volledig en juist te informeren.
Uit zijn werkwijze blijkt voorts dat er geen waarde kan worden toegekend aan eerder
genomen bestuurlijke besluiten m.b.t. het Ambitiedocument Oranjebonnen en het
Ontwikkelplan Oranjebonnen. Ook hij heeft zich laten gebruiken als een instrument
van de Erven van Rijckevorsel door zich in te zetten voor een natuurbegraafplaats om
op deze wijze een waardevermeerdering voor hun agrarische vastgoedbezit in en rond
de Bonnenpolders mogelijk te maken. Ook hij probeert de bestuurlijke besluitvorming
in een ambtelijk gewenste richting te manoeuvreren c.q. manipuleren.
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Ad 4. De ambtenaar Wim Reijnierse 42 heeft zich vanuit het cluster Stadsontwikkeling laten
gebruiken als “poetsmannetje” bij het dossier Bonnenpolders. Hij was aanwezig bij het
gesprek dat ondergetekende mocht hebben met de toenmalige wethouder Eerdmans.
Hij was voorts aanwezig bij een besloten “werkbezoek” aan de Oranjebonnen in maart
2015. Hij etaleert graag een “gutmensch” te zijn door zich in te zetten voor Keti-Koti.
Ondertussen werkt hij mee aan een moderne vorm van slavernij in onze polders.
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Ad 5. De ambtenaar Remco Roosendaal43 neemt al jarenlang een sleutelpositie in bij het
gemeentelijk vastgoedbedrijf. Hij blijft graag op de achtergrond en heeft daar ook
redenen44 toe. De gemeenteraad bleek onmachtig dit probleem snel45 op te lossen.
De “schijn van oneerlijkheid” 46 betreft ook de toewijzing van agrarisch vastgoed.
Deze ambtenaar wordt beschouwd als de vleesgeworden exponent van de zieke cultuur
binnen het gemeentelijk vastgoedbedrijf. Hij heeft echter een beschermde status.

Deze ambtenaar heeft ook de brief van 7 december 2004 opgesteld met regels v.w.b.
de uitgifte van gemeentelijke landbouwgrond. Als u uw controlerende functie correct
had vervuld, had u ook geweten dat deze regels niet zijn nageleefd. Nog steeds speelt
de ambtelijke gunfactor een belangrijke rol bij het in gebruik of pacht geven van
gemeentelijk agrarisch vastgoed. Er bestaat een forse ambtelijke onwil om op een
correcte wijze dit bestuurlijke instrument goed te benutten. Momenteel wordt deze
ambtenaar beschermd. Het is echter uw taak juist de samenleving te beschermen47.
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U behoort bekend te zijn met de Behoorlijkheidswijzer 48 van de Gemeentelijke Ombudsman.
U kunt dus ook weten dat er sprake is van een grove schending van de hierin gestelde normen.
In de kaasstolp van de Coolsingel is wellicht bij u dit besef niet aanwezig. Daarmee wordt het
des te sterker gevoeld in de polders tussen Hoek van Holland en Maassluis.
Bij het bestrijden van “slechtheid”49 moet je de overheid aan je zijde weten. Het wordt echter
een probleem als deze “slechtheid” bij de overheid is geïnfiltreerd. Men verschuilt zich achter
een façade van fatsoen om de innerlijke leegte te verbergen. Bij een negatieve basishouding
zijn er altijd wel argumenten te verzinnen waarom iets niet is gelukt, niet lukt en ook niet zal
lukken. Het verklaart ook waarom er in een aantal decennia groenbeleid t.a.v. onze polders
niets is gerealiseerd. Het adagium “follow the money”50 maakt duidelijk wat de motieven zijn.
In mijn inspreekbijdrage51 op 8 juni 2016 bij de commissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte
heb ik gerefereerd aan de opmerking van mijn vader die het had over mensen die bereid zijn
om hun medemens te besodemieteren waarbij ze het rechtsom gaan proberen als het ze niet
linksom lukt. Helaas heerst deze cultuur binnen het cluster Stadsontwikkeling. Het gevaar zit
niet in de burger die de vinger op de zere plek legt, maar in het “lichaam” dat ziek is en een
dokter die als zachte heelmeester wenst op te treden en de juiste diagnose niet hardop durft uit
te spreken. Iedere afzonderlijk gebeurtenis is voor u wellicht een “incident”, maar het geheel
aan “incidenten” in de afgelopen decennia maakt een duidelijk patroon zichtbaar. De wijze
waarop er langzaam maar zeker wordt toegewerkt naar een vooraf gewenst resultaat laat niet
alleen een gebrek aan ambtelijke professionaliteit zien, maar ook een gebrek aan normbesef.
De verdubbeling van de waarde van het agrarisch vastgoedbezit in en rond de Bonnenpolders
ten behoeve van de Erven van Rijckevorsel is immers geen publiek doel. De gewetenloze
wijze waarop al dan niet impliciet de bestaande landbouw door de lokale overheid werd/wordt
verzwakt speelt deze vastgoedeigenaren in de kaart om hun gronden vrij van langdurige pacht
te krijgen. Er is een partij van buitenaf in het gebied gebracht die zich niet stoort aan wetten,
regels, voorschriften en bepalingen. De wethouder Handhaving knijpt een oogje dicht. Het is
zelfs mogelijk gebleken dat deze partij wordt gefaciliteerd door het in gebruik/pacht geven
van gemeentelijke landbouwgrond. Met deze houding schoffeert men een ieder die wel binnen
de door de overheid gestelde kaders wil handelen. Met deze houding ondermijnt men de eigen
geloofwaardigheid. U spreekt de wethouder Buitenruimte en Handhaving hier niet op aan.
Daarmee diskwalificeert u zich als volksvertegenwoordiger in het dualistische bestel.
Bij de in het jaar 2000 opgestelde swot-analyse52 voor de Bonnenpolders werd de zorg
uitgesproken van een traject met een gebrek aan perspectief voor de agrarische ondernemers.
Uw “gebrek aan prioriteit” heeft dit werkelijkheid doen worden.
Er dringt zich het vergelijk op met de “Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan” 53. Er mag
worden verondersteld dat u als volksvertegenwoordiger van betekenis wilt zijn voor uw
medemens en de samenleving in het geheel. U heeft de signalen van verontrusting uit het
gebied genegeerd en waarde toegekend aan de verklaringen - daarbij gesouffleerd door zijn
ambtenaren - van de verantwoordelijke wethouder. De “geest van de wet” werd niet nageleefd
en aan de “letter van de wet” werd met creatief taalgebruik een andere interpretatie gegeven.
De actuele situatie in onze polders laat zien waartoe dit geleid heeft.
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Bestuurlijke verantwoordelijkheid leidt tot bestuurlijke aansprakelijkheid. De rekening wordt
echter niet betaald door de wethouder persoonlijk en evenmin door de ambtenaren die hem
van advies hebben voorzien en/of verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het besluit.
Men kan zich verschuilen achter het instituut Rotterdam en veelal is het mogelijk om de
bestuurlijke of ambtelijke loopbaan ongestoord voort te zetten.
Het volledige dossier laat zien dat er in 2006 een bedrijfsplan is aangeboden dat in opdracht
van de toenmalige deelgemeente is gemaakt. In april 2007 is dit bedrijfsplan aangepast en
heeft er een presentatie plaatsgevonden aan de raadsvoorbereidende commissie van de raad
van de toenmalige deelgemeente Hoek van Holland. Het is tevens toegezonden 54 aan de raad
van de gemeente Rotterdam. Ambtelijke obstructie 55 heeft verhinderd dat dit bedrijfsplan tot
uitvoering werd gebracht. U bent hierover niet correct geïnformeerd.

De wijze waarop er op een misleidende wijze informatie wordt verschaft is “de grote gemene
deler” bij de dossiers “Warmtenet”56, “Schiekadeblok”57, “Hoekse Lijn”58, “Waterfront”59 en
kenmerkt ook het “Gemodder in de polder”60. Komende dossiers dienen zich nu al aan. Er is
dan ook sprake van een stevig intern probleem bij de gemeente Rotterdam.
Een burgerinitiatief61 heeft geen kans van slagen in een zieke ambtelijke cultuur waarbij de
gunfactor bepalend is. Het initiatief van het bedrijfsplan “De Hof van Vreugde” had geen kans
van slagen, terwijl er wel werd gepraat met een club mountainbikers en mensen die graag een
voedselbos in de Oranjebonnen willen realiseren. Er wordt wel gepraat met een commerciële
club “natuurbegravers” die bereid zijn om het dubbele van de agrarische waard van het
vastgoedbezit van de Erven van Rijckevorsel te betalen, terwijl het rekenkameronderzoek al
heeft duidelijk gemaakt dat de overheid zelf verantwoordelijk is voor het opdrijven van de
grondprijs. Er wordt niet geleerd van de geschiedenis. Er is geen collectief geheugen van de
raadsleden. Deze raad kent immers niet dezelfde samenstelling als de raad die in 2003 aan de
Rekenkamer Rotterdam heeft gevraagd het “beleid” in onze polders te onderzoeken.
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U behoort te beseffen dat bestuurlijke besluiten verstrekkende consequenties kunnen hebben.
Deze besluiten kunnen de periode overstijgen dat u deel uitmaakt van het bestuursorgaan dat
de gemeenteraad vormt. Bij het toestaan van een verdubbeling van de agrarische waarde van
de gronden in en rond de Bonnenpolders is er sprake van een korte termijn denken waarbij de
overheid in het geheel zichzelf in de voet schiet. Er worden immers verwachtingen gewekt bij
andere vastgoedeigenaren bij andere groenprojecten in de provincie en zelfs in Nederland die
eenzelfde prijs willen realiseren. U weet dat dit de beschikbare budgetten zal aantasten.

U weet ook dat er door de initiatiefnemers van een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder
een rooskleurig beeld wordt neergezet welke niet conform de feiten is. Het plan sluit immers
niet aan bij de beleidskaders van Rotterdam v.w.b. het Ambitiedocument Oranjebonnen en het
Ontwikkelplan Oranjebonnen. Het collegeprogramma 62 heeft het over “iedereen doet mee” en
de gebeurtenissen in onze polders laten juist het tegendeel zien. Er is geen sprake van een
“versterken van het (agrarisch) ondernemerschap” en de openheid zal worden aangetast door
het realiseren van een duinbos in strijd met de cultuurhistorische vorming van het gebied.
Met de houding van het college t.a.v. de toekomst van onze polders handelt men in strijd met
fraaie teksten over “Dat betekent dat we allemaal de kansen pakken die worden geboden, dat
we samen aan de stad bouwen en dat iedereen zich natuurlijk aan de afspraken en de wet
houdt. Tegelijk hebben we ook oor voor elkaars zorgen en problemen. De Rotterdamse toon is
soms wat bot en altijd direct, maar wel met respect voor de ander”. Het college heeft zich
ongeloofwaardig gemaakt. Men handelt ook in strijd met het volgende uitgangspunt63:
“Ons doel is dat Rotterdammers aan het einde van onze collegeperiode, vinden dat ze meer
worden betrokken in het meedenken of meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving”.
De praktijk in de Hoekse polders laat de waarde van deze woorden zien.
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Al deze woorden zullen worden voorgelegd aan een onafhankelijke rechter met het verzoek
deze te toetsen aan de feiten. U verzuimt het immers uw kaderstellende en controlerende taak
correct te vervullen. Verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga zal daarbij in persoon als
getuige worden opgeroepen evenals bovengenoemde ambtenaren.
Men zal zich niet kunnen verschuilen achter de juristen van de gemeente Rotterdam, maar
persoonlijk moeten getuigen waarom men zich heeft laten gebruiken als een instrument van
“het Kwaad”. Men heeft zich vanuit een overheidsfunctie ingezet om de leden van de Erven
van Rijckevorsel persoonlijk te bevoordelen bij hun private doel en daarbij acht men allerlei
middelen - waaronder misleiding - geoorloofd. Met het handelen van deze functionarissen
werd veel maatschappelijke -, zakelijke - en persoonlijke schade veroorzaakt. Dit is ook
gebeurd door bewust niet-handelen. Er is veel schade toegebracht aan het vertrouwen dat
burgers/ondernemers in de overheid moeten kunnen hebben, er is veel schade toegebracht aan
de bedrijfsvoering van de agrarische ondernemers in de Bonnenpolders en er is veel schade
toegebracht in de persoonlijke levens van de mensen die zich als een partner van de overheid
hadden opgesteld. Er is gewetenloos en respectloos gehandeld jegens de mensen die het treft.
Schaamteloos heeft men het over een betrokken en betrouwbare overheid.
In de Bonnenpolder is hiervan het resultaat te zien.
met bezorgde groet,

ing. L.W. Vreugdenhil
Bijlagen:

c.c.:

1. Afspraken met de griffie;
2. Lijst van verzonden brieven sinds de aanvang van het project Oranjebonnen.

- ing. A.H.M. Weterings, voorzitter Stichting de Bonnen,
- ir. M. Houtzagers, directeur Het Zuid-Hollands Landschap,
- bestuur LTO-Noord,
- Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland,
- Provinciale Staten van Zuid-Holland,
- Gebiedscommissie Hoek van Holland,
- Gemeenteraad Westland,
- Gemeenteraad Maassluis,
- Gemeenteraad Vlaardingen,
- Gemeenteraad Schiedam,
- Gemeenteraad Midden-Delfland,
- bestuur Midden Delfland Vereniging,
- Gemeenteraad Lansingerland,
- Gemeenteraad Albrandswaard,
- mevr. S. Rietkerk, actiegroep “Zorgen om de Bonnen”,
- mr. R. de Beukelaer, plv. Hoofdofficier van Justitie, arrondissement Rotterdam,
- drs. P. Hofstra, Rekenkamer Rotterdam,
- mr. A.M. Zwaneveld, Gemeentelijke Ombudsman.

Bijlage 1

Afspraken met de griffie

Bijlage 2

Lijst met verzonden brieven sinds de aanvang van het project Oranjebonnen

1. Communicatie, 3 juli
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4128168/3/12gr2059 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4128169/3/12gr2059a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4128170/3/12gr2059b +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4128171/3/12gr2059c ),
2.
Groenbeleid en Groenzone Maasmond, 9 oktober 2012
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4128888/3/12gr2855_Burgerbrief_Vreugdenhi
l_inzake_Groenbeleid___Groenzone_Maasmond +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4128889/3/12gr2855a_Groenagenda___Groen
zone_Maasmond),
3.
Project "Oranjebonnen" (herinnering!), 19 oktober 2012
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4128999/3/12gr3009_Van_de_heer_Vreugden
hil_een_afschrift_van_een_brief_aan_deelgemeente_Hoek_van_Holland_over_het_project_O
ranjebonnen),
4.
Uitgiftebeleid gemeentelijke landbouwgronden in tijdelijke pacht/beheer, 7 november
2012
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129235/3/12gr3241_Afschrift_van_een_burg
erbrief_Vreugdenhil_met_betrekking_tot_uitgiftebeleid_gemeentelijke_landbouwgronden_in
_tijdelijke_pacht_beheer +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129236/3/12gr3241a_Uitgiftebeleid_landbou
wgronden_Hoek_van_Holland +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129237/3/12gr3241b_Brief_van_portefeulleh
ouder_Bouwen_en_Wonen_van_deelgemeente_Hoek_van_Holland +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129238/3/12gr3241d_RUIMTE_VOOR_BIO
LOGISCHE_LANDBOUW),
5.
Misleiding & bedrog, 13 november 2012
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129320/3/12gr3284_Van_de_heer_Vreugden
hil_een_brief_over_gang_van_zaken_Bonnenpolders__Hoek_van_Holland_),
6.
Communicatie project Oranjebonnen, 7 december 2012
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129595/3/12gr3843_Burgerbrief_inzake_co
mmunicatie_project_Oranjebonnen +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129596/3/12gr3843a_Bijlage_1_bij_12gr384
3 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129597/3/12gr3843b_Bijlage_2_bij_12gr384
3 ),
7.
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 19 december 2012
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129671/3/12gr3972_Van_de_heer_Vreugden
hil_een_brief_over_het_gebiedsontwikkelingsplan_De_Bonnen),
8.
Groenzone Maasmond (herinnering), 3 januari 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129739/3/13gr5 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129740/3/13gr5a),

9.
Besluitvorming Oranjebonnen, 13 januari 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129790/3/13gr72),
10.
Geweld, 14 januari 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129931/3/13gr212),
Ogen & oren, 20 januari 2013
11.
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4129866/3/13gr151),
Burgerparticipatie Bonnenpolders, 5 februari 2013
12.
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130075/3 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130076/3 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130077/3 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130078/3),
13.
Interesse, 5 maart 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130378/3/13gr618 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130379/3/13gr618a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130380/3/13gr618b ),
14.
Persoonlijke ambities Alexandra van Huffelen, 5 maart 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130450/3/13gr724 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130451/3/13gr724a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130452/3/13gr724b ),
15.
Controle en handhaving in de Groenzone Maasmond, 28 maart 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130638/3/13gr944),
16.
Stadslandbouw in de Groenzone Maasmond, 28 maart 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4130973/3/13gr1212),
17.
Stadslandbouw & bestuurlijk onvermogen, 24 april 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131026/3/13gr1244 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131027/3/13gr1244a ),
18.
Ambitiedocument Oranjebonnen, 30 april 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131072/3),
19.
Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Oranjebonnen, 1 mei 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131071/3/13gr1303),
20.
Communiceren of procederen?, 5 mei 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131128/3/13gr1352),
21.
Waarden, 12 mei 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131127/3/13gr1351),
22.
Misleidende informatie Groenzone Maasmond, 10 juni 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131483/3/13gr1661),
23.
Bezwaarschrift brug, 13 juni 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131569/3/13gr1742),

24. Waarde(n), 25 juni 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131757/3/13gr1884 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131758/3/13gr1884a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4131759/3/13gr1884b),
25. Zienswijze ontwerp Herziening Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte t.b.v. de
Herijking EHS, 16 juli 2013 (https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132011/3),
26. Participatie Oranjebonnen, 11 augustus 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132156/3/13gr2313 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132157/3/13gr2313a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132158/3/13gr2313b +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132159/3/13gr2313c +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132161/3/13gr2313e),
27. Bestemmingsplan Oranjebonnen, 13 augustus 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132163/3/13gr2317 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132164/3/13gr2317a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132165/3/13gr2317b +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132166/3/13gr2317c),
28. Grondexploitatie Oranjebonnen, 12 augustus 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132162/3/13gr2315),
29. Gemeentelijk vastgoed Oranjebonnen, 14 augustus 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132170/3/13gr2320),
30. "Kwaliteit van leven" in de Oranjebonnen, 15 augustus 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132173/3/13gr2325),
31. Beroepschrift bestemmingsplan "Oranjebonnen" + verzoek voorlopige voorziening, 28
augustus 2013 (https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132199/3/13gr2370 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132200/3/13gr2370a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132201/3/13gr2370b +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132202/3/13gr2370c),
32. "Kwaliteit van leven" in de Oranjebonnen, 15 augustus 2013
(http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=135376/13gr2325_Van_de_heer_Vreugdenhil_een_brief_ov
er_de__kwaliteit_van_leven__in_de_Oranjebonnen..pdf),
33. Inrichtingsplan "Oranjebonnen, fase 1", 2 september 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132224/3/13gr2388 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132225/3/13gr2388a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132226/3/13gr2388b),
34. Bonnenweg als recreatieve route, 4 september 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132238/3/13gr2410),

35. Uitgifte van gemeentelijke landbouwgronden in (tijdelijke) pacht of beheer,
4 september 2013 (https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132240/3/13gr2409),
36. Handhaving in de Korte Bonnen, 4 september 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132243/3/13gr2406),
37. Betrokkenheid Oranjebonnen, 19 september 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132400/3/13gr2577 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132401/3/13gr2577a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132402/3/13gr2577b),
38. Onomkeerbare ontwikkelingen, 14 oktober 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132669/3/13gr2824),
39. Bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning Oranjebonnenbrug, 31 oktober 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132828/3/13gr2982 +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132829/3/13gr2982a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132830/3/13gr2982b),
40. Informatie Oranjebonnen, 31 oktober 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132853/3/13gr2990),
41. Rooien bosplantsoen Nieuw-Oranjekanaal, 3 november 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4132880/3/13gr3015),
42. Reactie op de Nota van Beantwoording en Wijziging inzake de Herziening EHS 2013,
12 november 2013 (https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4133031/3),
43. Zienswijze gemeente Rotterdam op herziening EHS 2013, 19 november 2013
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4133069/3/13gr3226),
44. Normbesef, 3 januari 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4133606/3/14gr19),
45. Gebiedsgebonden bijdrage Windpark Nieuwe Waterweg, 6 januari 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4133607/3/14gr24),
46. Bezwaarschrift omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en bosplantsoen in de
Oranjebuitenpolder, 20 januari 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4133724/3/14gr144),
47. Sanering landbouwgrond Oranjebuitenpolder, 21 januari 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4133735/3/14gr155),
48. Aansprakelijkheid bestuurlijke besluitvorming, 18 maart 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4134929/3/14gr678),
49. Veiligheid buitengebied Hoek van Holland, 8 april 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135078/3/20671d9e5e38549f8517aefd6b7ef
6da + https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135079/3/14bb1179a +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135080/3/14bb1179b +
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135081/3/14bb1179c),

50. Zienswijze bouw brug over het Oude Spui, 8 april 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135082/3/9a7e7ea45b25a57bf2b6b092fba1b
0a6),
51. Respect, 23 april 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135149/3/14BB1399),
52. Bescherming, 2 mei 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135212/3/14BB1583_PDF),
53. Ambtelijke spelletjes met gemeentelijk vastgoed, 8 mei 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135223/3/14BB1612),
54. Milieuververvuiling saneringslocatie Nieuw-Oranjekanaal, 8 mei 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135224/3/14BB1616),
55. Waarborgen veiligheid, 8 mei 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135222/3/14BB1611),
56. Opstallen Nieuw-Oranjekanaal 20, 30 mei 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135418/3/89a6bd366594a9ede0a5ecca5bfcf8
17),
57. Oplevering Bonnenbrug, 19 juni 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135539/3/ee2a993ccd7260aaa1cc601a80f33
470),
58. Start aanbesteding en beheerkosten Oranjebonnen, 23 juni 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135550/3/72a76ab1185826cccec9e7c5331a3
ee5),
59. Verloedering Bonnenpolders, 1 juli 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135656/3/9f2e066e08f40a0ddd5ce6f8d8438
822),
60. Exploitatiekosten Oranjebonnen en update golfbaan, 7 juli 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135683/3/6150d269600a9c0c53621b622df17
881),
61. Fatsoenlijke communicatie, 7 juli 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135704/3/34294d2d097db5ec9277c78fe1495
b56 + https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135705/3/14bb3051).
62. Bezwaarschrift watervergunning vispaaiplaats, 15 juli 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135877/3/aaf275d0538288f09bec7b058b2a4
635),
63. Herinnering verzoek om gesprek toekomstige bestemming pand Nieuw-Oranjekanaal 20,
17 juli 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135787/3/25324415811a24d987cb788b64a9
4c97),

64. Geloofwaardigheid, 17 juli 2014 (http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=172159/14bb3420_Van_Vreugdenhil_een_brief_in_afschrift
_aan_de_gemeenteraad_inzake_de_ontvangen_informatie_van_het_Hoogheemraadschap_van
_Delfland_over_de_situatie_ten_oosten_van_het_Nieuw-Oranjekanaal.pdf),
65. Omgevingsvergunning aanleg wegen Oranjebuitenpolder, 17 juli 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135786/3/562d0d8fbdda037b1a191b6ec8561
dbb),
66. De factor "tijd", 11 augustus 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135852/3/6c774cf97b5b9383b81eeeb87c423
e82),
67. De factor "snelheid", 12 augustus 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135863/3/20801776322b0b0a39c8e76bd2d4
5537),
68. De factor "normbesef", 13 augustus 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135864/3/95160062964468a992b0e3817330
e65e),
69. De factor "menselijk kapitaal", 15 augustus 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135873/3/6d07db0e6b845edf16fe76fd972c5
cd6),
70. De factor "transparantie", 14 augustus 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135869/3/ca4e20816b06f14bf3c359a7e3e46
b4f),
71. De factor "beeldvorming", 15 augustus 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135870/3/2046ee1b25bbd8c337a1eca9a2a58
47d),
72. Omgevingsvergunning aanleg wegen Oranjebuitenpolder, 28 augustus 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135933/3/5c506109c15a4a908516e674663f8
1fb),
73. Normbesef projectleider Oranjebonnen, 1 september 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135949/3/5d1cc283e449d098b17e2124ea917
42c),
74. Competentie projectleider Oranjebonnen, 1 september 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4135950/3/1e73c3aa56d1190e3dba7ae7b0c45
98c),
75. Herinnering verzoek om gesprek, 1 september 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4813728/2),
76. Problemen door aanleg weg zonder omgevingsvergunning, 15 september 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136047/3/0730be1533ad22d866d402ad90c9
6739),

77. Waterhuishouding Bonnenpolders, 19 september 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136121/3/a50382e8d986109bc08a4f171cf14
0ca),
78. Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen, 21 september 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136131/3/3727f90f6b44f2937c25fce30e5139
ce),
79. Respect inzake gebruik gemeentelijke landbouwgronden aan de oostzijde van het NieuwOranjekanaal, 22 september 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136132/3/e470fcb35975becb50fe15811843d
b6e),
80. Vervuiling saneringslocatie Buiten Nieuwlandse Polder Oost in Hoek van holland, 30
september 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136261/3/0b6a29fb63549d0064564bab7b19
d6bb),
81. Besteding gemeenschapsgeld, 2 oktober 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136346/3/9577d21780537284c1adb87737ce
b4bb),
82. Moreel leiderschap, 4 oktober 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136360/3/9b440b34315e07dc43627110272c
e1f7),
83. "Kendoe"-mentaliteit, 9 oktober 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136425/3/3642c1bb35d45709becfbd68ec035
c1e),
84. Fraudebestendig uitgiftebeleid gemeentelijke landbouwgrond, 10 oktober 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136424/3/bc8e9620c3af738c169ea5dbb8683
bd5),
85. De factor "verantwoordelijkheid", 16 oktober 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136487/3),
86. De factor "gunnen", 20 oktober 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136527/3/8f6e169dfaf4931b988b4942803ec
cc2) ,
87. De factor "betrokkenheid", 20 oktober 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136505/3/da96575d97a2f93d96937f0984df0
ef1),
88. Formele verantwoordelijkheid versus morele verantwoordelijkheid, 21 oktober 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136508/3/ee42467532cc316f75c1615b6d3a6
a27),

89. Bescherming tegen ambtelijke spelletjes, 22 oktober 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136528/3/0b3e85c792098bda10fee63129bab
58e ),
90. Pachtvoorstel Oranjeheuvel, 5 november 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136648/3/fdb2b13ada779e83ec092781efed2
809),
91. Voldongen feit inzake Ambitiedocument Oranjebonnen, 5 november 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136642/3/dfd7888aebcb7755fdc9499651b2f
045),
92. Het wilde westen van Rotterdam in de Groenzone Maasmond, 9 november 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136674/3/3de08ab1cbff34795c156129e9992
fbb),
93. Voortgang project Oranjebonnen, 18 november 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4806066/1),
94. Verzoek om gesprek, 18 november 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/2027645/1),
95. Voldongen feit, 20 november 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138473/3/81b9cace712f87cb49d4fb03990d6
a66),
96. Disfunctioneren projectleider Oranjebonnen, 2 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136938/3/ff6403799f174c3c25bebd1f031680
42),
97. Strategie project Oranjebonnen, 4 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4136988/3/80c97540b6f95a2581b5ec3bb224d
c26),
98. Aangifte wegens ambtelijk vandalisme, 6 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137008/3/1fa1a653074f9b196d8c4224e55c4
422 ),
99. Bezwaar saneringsbeschikking Oranjebuitenpolder, 8 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137006/3/0ad083621c9b8b4fa2c6809850e95
dc7),
100. Respect, 9 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137046/3/98590cb8d9eb23b3b41ca82a6801
9f8f),
101. "Kan niet, bestaat niet" inzake Oranjebonnen, 10 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137052/3/9511fee4195dffcc9fdcc9bf4df9fa5
7),
102. "Kan niet, bestaat wel" inzake Oranjebonnen, 11 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4806068/1),

103. Juiste informatie opstallen Nieuw-Oranjekanaal 20, 13 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137079/3),
104. Loyaliteit, 14 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137087/3/14bb7587),
105. Daadkracht, 16 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137130/3/597f91e3897ebc9eec42b5daa480b
b18),
106. Oranjeheuvel, 17 december 2014
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137146/3/cf739ead4d796ebe47851128301d7
9a2),
107. Uitgifte van gemeentelijk agrarisch vastgoed als bestuurlijk instrument, 30 januari 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137400/3/9cdd62364c09f6d01edfb06efc512
970),
108. Communicatie als bestuurlijk instrument, 31 januari 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137404/3/7648ce70b1514f2b4f40647a3e843
cd9),
109. Gemodder in de polder, 3 februari 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137412/3/77f053c4c1604ac300fdd041e4660
fa1),
110. Natuurkaart Rotterdam en Hoek van Holland, 19 februari 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137547/3/911417ee0ff8fa43dd5c714487563
515),
111. Nota Dierenwelzijn, 23 februari 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137547/3/911417ee0ff8fa43dd5c714487563
515),
112. Grootschalige melkveehouderij in de Bonnenpolders, 27 februari 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137687/3/168460531ff118ceb522ccdf6ee257
2e),
113. Hippisch centrum in de Oranjebuitenpolder, 28 februari 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137689/3/628fefb0acaaae0775067b62f4b966
66),
114. Uitvoering project-bestemmingsplan "Oranjebonnen, fase 1", 28 februari 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137692/3/21b514e24be1e2bcc3ba688dbe5b7
a84),
115. Gebiedsgebonden bijdrage windmolenpark Nieuwe Waterweg, 1 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137699/3/ff3c641c989221752afde0ed005e05
30),

116. Plankosten en gemodder in de polder, 3 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137713/3/ed23942c6fdec7fe0e4abc79c96075
a3),
117. Karakteristieke bebouwing, 4 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137744/3/3c2c499ff0c31a08d174561be9f13
d5f),
115. Ambtelijke excommunicatie, 6 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137764/3/9bfb20f9ff916958e94d99b3d6c72
3de),
116. Aanleg brug over het Oude Spui, 11 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137803/3/be91cd1ed1eb67f585a51690a4e85
7a9),
117. Controle en handhaving in het landelijk gebied van Hoek van Holland, 12 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137805/3/ad08bb28e80081da6e197fe31aabc
ebe),
118. Verrommeling van de Bonnenpolders, 13 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137817/3/24ff9540488f0f8f6c79367fa9f2f3d
e),
119. Uitgifte gemeentelijke landbouwgronden, 13 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137827/3/1c15f095088fa41bcef17857a439f1
ae),
120. Versnippering landelijk gebied Hoek van Holland, 17 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137847/3/af5f77a5f3a1da2b2d88d164e70a0a
a7),
121.Uitnodiging werkbezoek landelijk gebied Hoek van Holland, 18 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137877/3/e9400ed5a3222e24b8e77625334d
42c4),
122. Selectief uitnodigen, 19 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/1993995/1),
123. Gebiedsgebonden bijdrage bestemmingsplan Hoek van Holland Bedrijventerrein Oost,
21 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137903/3/5831b1422a90598227ff2cc4c69fd
be8),
124. Leidend of volgend, 25 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137929/3/d5f4d1ae068519124bec55025ff49
cdb),
125. Handhaving als bestuurlijk instrument, 27 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137937/3/d7c5a5a0ea1e67617613f4253d20a
7a7),

126. Communicatie als bestuurlijk instrument, 31 maart 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137941/3/b11e13bc61a7e2e1547849152fa3e
212),
127. Organisatiecultuur als bestuurlijk instrument, 1 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4137964/3/153233d0e102c5ef2e175e9b4067d
b1b),
128. Uitgiftebeleid gemeentelijke landbouwgrond als bestuurlijk instrument, 2 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138012/3/a760d247258154bc26681d95c995
8fad),
129. Bestemmingsplan als bestuurlijk instrument, 8 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138043/3/e2bb8238b909777d8bf029fce9592
677),
130. Spoedeisend belang, 9 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138069/3/2110ea01b5d33d439a56cd612b25f
e68),
131. Groene en blauwe diensten als bestuurlijk instrument, 9 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138077/3/e3db8bf8889c3e1c71db80a97e249
a87),
132. Plan B, 10 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138078/3/1b8fa842d6195cf1316a2c1c956dd
819),
133. Gemodder in de polder, 13 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138098/3/362990361466659eeafcca0b3c5bb
ad5),
134. Natuur, landbouw en landschap ondergeschikt aan nieuwe infrastructuur, 13 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138095/3/3bbc2d0d4c14b52091bd0c3544f4d
93c),
135. Transformatie landelijk gebied Hoek van Holland, 14 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138132/3/63921852cd0afccd5ad59c242f6ca
17f),
136. Gemodder in de polder gaat door, 14 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138099/3/73439bee96eea25858be93302223a
eb2),
137. Waarschuwing voor agrarisch Nederland, 15 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138135/3/6594f082f59192734511af4b4a296
690),
138. Loyaliteit & waarheidsvinding, 16 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138185/3/6a8302c1e02283272e8414d57c73
bc20),

139.De menselijke maat, 17 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138218/3/e3ee5cae8163714096333c2475393
152),
140. Recreatieve bestemming Hoek van Holland Bedrijventerrein-Oost, 21 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138242/3/b187230632ed322e8f9d2429e3c40
eab),
141. Ambitie in balans met beschikbare financiële middelen Oranjebonnen, 21 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138305/3/57b21abe27a519ed6c183d39ed31f
dfa),
142. Grootschalige melkveehouderij in de Bonnenpolders, 22 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138309/3/8857e320765ddf9aa469aef235971
561),
143. Reactie op concept-raadsbesluit "Gemodder in de polder", 22 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138310/3/af735284555f1447af8dde047c966
eb7),
144. Participatie van bewoners van het landelijk gebied in Hoek van Holland, 23 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138357/3/273cfc68b2e35297c3e9a9201ab0e
21d),
145. Oorlog in de Bonnenpolder, 30 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138459/3/80cf0ac27098b98df67ff33838598b
8c),
146. Bevrijding van de Bonnenpolder, 1 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138458/3/5306250ea28b57997b603a625583
808d),
147. Strategie, 18 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138566/3/63ca4d432a57919ce3afb7490e76d
b20),
148. Consequenties van het gedogen van illegale activiteiten, 18 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138584/3/1e1bd99c864a9cb740a44ef2c3c07
d39),
149. Communicatie & participatie, 19 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138637/3/d3fd1366c97cd75e8962dcc9d9e8c
d24),
150. Concurrentievervalsing, 20 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138646/3/7df81e4104258b875b725e9debfff8
72),
151. Pacht van gemeentelijk agrarisch vastgoed als bestuurlijk instrument, 20 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138644/3/cd6e64f7b9770007d26114b170857
d71),

152. Strategische reservering, 21 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138684/3/63df44d4a0b17a7f987dad3e44736
a94),
153. Vertrouwen, 22 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138702/3/94d12f9919224e1ce162da8d848be
0ca),
154. Integriteit bij een integraal gebiedsontwikkelingsproces, 22 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138734/3/d5394b6bbe3e5e627845cde7d040c
ded),
155. Startnotitie bestemmingsplan Oranjebonnen, 26 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138735/3/3c1c9fccff74a17b41b4dc2e9f348d
f4),
156. Rol Gebiedscommissie Hoek van Holland in het buitengebied, 28 mei 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138730/3/4e37623bb05902e111721b946ed9
3060),
157. Open dag Oranjebonnen, 1 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138786/3/8d97c6303937cd39ea854ed06b3c1
035),
158. Handhaving Oranjebonnen, 2 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138795/3/5ef07181ac584820e06b5718f8399
a85),
159. Pesten, 4 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138827/3/5cc126a8efeddf5dc1a3217f2dff18
92),
160. Duurzame landbouw, 5 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138874/3/efb07a243fb9b06eaf7356096240e
4c6),
161. Windowdressing Oranjebonnen, 8 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138875/3/ee5fa755d79df54723cd1b2e1d0b3
136),
163. Propagandamachine Oranjebonnen, 9 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138936/3/970f686271226b5cc07b749cf7afb
b64),
164. Waarheidsvinding, 9 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138937/3/2424e81b22027e832c03afa75df44
cc6),
165. Moreel appél, 11 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4138979/3/b967fafd2619bceab85afc03dbd487
5d),

166. Democratische vernieuwing & moreel besef, 15 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139083/3/564b44b421fff37148e5296e0805a
e24),
167. Respect, 16 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139188/3/31abfa70b7dfd3f130e6c7d4c8fd13
62),
168. Voor kennisgeving aannemen?, 17 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139187/3/a51869bc7cf2122dc9460512ad4de
7a9),
169. Spel Erven van Rijckevorsel, 19 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139118/3/75ad33d28cbafd477f8d2d2bc2a91
d20),
170. Waterhuishouding & bestemmingsplan Oranjebonnen, 23 juni 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139217/3/208d62db7614c1ecfd6a797491359
817),
171. Reactie op beantwoording schriftelijke vragen over controle en handhaving in het
landelijk gebied van Hoek van Holland, 28 juli 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/2475874/1),
172. Reactie op beantwoording schriftelijke vragen over jacht en pacht in het buitengebied
van Hoek van Holland, 28 juli 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/2475875/1),
173. Functioneren projectleider Oranjebonnen Maarten de Gaaij, 30 juli 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139871/3/fed061228e1c3bbb9a55b32431cc3
ec1),
174. Stimuleren "agrarisch natuurbeheer", 3 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139877/3),
175. Stimuleren "stadslandbouw", 4 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139885/3/7ea62dc311d2ceff4399b0d85f3514
0d),
176. Veiligheid en leefbaarheid, 6 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139892/3/2a656c53b451d0c661044d5f2219d
b27),
177. Inzet beleidsinstrumenten landelijk gebied, 7 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139891/3/d9898dfcb22b4081c3fb2a9cc157e
b76),

178. Naamgeving openbaar basisonderwijs Hoek van Holland, 13 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139898/3/ae30ea98feec1dc7f8e3f8921946ab
ea),
179. Regie Bonnenpolders, 14 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139899/3/6a4a7a38c2b1593b652aa5eef2a9a
018),
180. Plankosten & wanprestatie, 17 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139902/3/285ac4a3940b69a4105f61281694c
ece),
181. Teelt van energiemaïs op de Oranjeheuvel, 18 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139906/3/74ed1badb87ee855563b8c7d805fe
a08),
182. Irreversibel handelen, 19 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139908/3/531d8cec1929e38fa096110a7a0b2
311),
183. Cultuur(overdracht), 20 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139907/3),
184. Hindernissen, 21 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139917/3/c2471702f82948d9636fb57f97996
e12),
185. Illusiepolitiek Oranjebonnen, 28 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139989/3/b3a0dcadb496edbdb15ecafc62e87
8d9),
186. Fictie versus feiten in de Oranjebonnen, 29 augustus 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4139993/3/b4830d99df6cd489a81485bc74adb
da6),
187. Klacht inzake projectleider Oranjebonnen Maarten de Gaaij, 14 september 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140172/3/0d92e5346904cedbe6ea133de2c5d
676),
188. Prioriteit, 22 september 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140272/3/0eeeaa0b3c9bf6ef9e48584cc58c5d
37),

189. Klacht inzake projectleider Oranjebonnen Maarten de Gaaij, 28 september 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140365/3/c6fa693afb1795735a43077b2f346
dd8),
190. Discriminatie & participatie, 29 september 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140376/3/de7395775680990a36b394a79d18
69fc),
191. Afronding project Oranjebonnen, fase 1, 30 september 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140431/3/5e9058d4ec28c1c57914f8406fed9
119),
192. Inrichtingsplan Oranjebonnen, fase 1, 2 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140438/3/60fb3ffe9aa7eae0f4a2a65a6bbb07
78),
193. Waarden & normen, 4 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140448/3/5b76d008a8c6adbf2498cf1a2bf7ff
e0),
194. Ambtelijke gunfactor bij (tijdelijk) pacht- of beheerscontract, 6 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140500/3/c7ed9b50daa03f6e93873e6a14424
49b),
195. Kendoe-democratie & organisatiecultuur, 6 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140505/3/f58015c8247e083a29f457d6fd57ff
fa),
196. Status oranje voor project Oranjebonnen, fase 1, 7 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140547/3/02bee4c7fb5bf49ce21dfdbeca1116
ad),
197. Kendoe-democratie & kapitaalsvernietiging, 8 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140602/3/6a8e312a0244f913ce1f45d31973d
76f),
198. Kendoe-democratie & uitsluiting, 9 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140615/3/ae80ade56cefacf49bd7be548c2e15
7b),
199. Kendoe-democratie, bestuurlijke kracht & ambtelijke macht, 14 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140721/3/eb805a9814c4afff7de9b0443050ed
bb),

200. Kendoe-democratie, oude wijn in nieuwe zakken, 15 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140726/3/ce659c830e8e3d571b1beef6ff3a5c
9b),
201. Kendoe-democratie & een negatieve ambtelijke basishouding, 16 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140748/3/d41683b174ccdb35d8a108a2859a
dfb8),
202. Kendoe-democratie & ambtelijke arrogantie, 17 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140769/3/93d6b699b334d2f8991b9bebdacf6
5cd),
203. Moreel kompas 1, 19 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140766/3/523cdff4425c632a9b3339ffd9fe8b
61),
204. Evaluatie Inrichtingsplan Oranjebonnen, fase 1, 20 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140764/3/d4a30789bd337eb1d3a695a18427
c17d),
205. Evaluatie Projectbestemmingsplan Oranjebonnen, fase 1, 20 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140765/3/125c3bdebd356701abc7a6e03be7e
7b9),
206. Evaluatie Grondexploitatie Oranjebonnen, fase 1, 20 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140763/3/3bcc5bd61d70c44456c5916b2bbe
b4d4),
207. Moreel kompas 2, 24 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140796/3/874e061e53f27791ff978d0616db5
774),
208. Betrouwbaar, daadkrachtig, doortastend en slagvaardig gemodder in de polder,
26 oktober 2015 (https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140797/3),

209. Democratische vernieuwing & gemodder in de polder, 28 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140857/3/0bceadc574c59cd35d9f94022e8b0
734),
210. Integrale gebiedsontwikkeling & Hoekse Baan, 30 oktober 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140900/3/6c0e0f0ea4b8532919265ac6e986f
aaf),

211. Integrale gebiedsontwikkeling & wensen vastgoedeigenaren, 1 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140901/3/547535a6431b3126feefb18eaacad
475),
212. Integrale gebiedsontwikkeling & vertragingstactiek, 2 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140908/3/d97d92e79a4cfd888a787e8ec0db5
ee3),
213. Integrale gebiedsontwikkeling & uitgiftebeleid gemeentelijke agrarisch vastgoed,
3 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140918/3/a66f1838a97858fa6bacdd0643afbb
ca),
214. Integrale gebiedsontwikkeling Bonnenpolders & actualisatie bestemmingsplan,
4 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4140950/3/e3d8c716c8e619374a45c4ea1c249
b4e),
215. Integrale gebiedsontwikkeling & benutting handhavingsinstrument, 4 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142110/3/35f3eea254356fe0e7a8e85b82e463
b4),
216. Integrale gebiedsontwikkeling & morele verantwoordelijkheid, 5 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142113/3/3618b314adede8fdc9adba7237b2a
4f8),
217. Waarheden, 10 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142186/3/4a5ab8ebe633a108aec01e4ab3702
f0b),
218. Formele en morele verantwoordelijkheden, 10 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142180/3/fe621997445edfe7d54457f28804e
cf6),
219. (Ambtelijke) informatie, 10 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142276/3/3b33268532365dcb729673d3c1bd
caa2),
220. Prioriteit, verantwoordelijkheid & betrokkenheid, 15 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142309/3/15bb9329),
221. Veiligheid & leefbaarheid in het buitengebied van Hoek van Holland, 16 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142304/3/7cf52ba615baadc3c7ec88af8560e0
44),
222. Vertrouwen in de (lokale) overheid, 23 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142436/3/3e73869015708b1dbd581f406b54
d9f0),
223. Strategie, 24 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142454/3/334287c757a81b9a57bdd5e5ef81f
d2f),

224. Kendoe & communicatie, 26 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142538/3/adec09ad1ff9aca1caa343057474a0
fe),
225. Kendoe & ambtelijk spel met gemeentelijk vastgoed, 27 november 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142587/3/6881910cd5a4786832799cae24ce9
20f),
226. Kendoe & transparantie, 1 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142627/3/96bd99e51152c6ebf07a7252e0bd9
097),
227. Duurzame landbouw in de Oranjebonnen, 1 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142624/3/a18acbb1a4df9e57fa92aee5c9a6a9
3a),
228. Ambtelijk manipuleren van de bestuurlijke besluitvorming, een voorbeeld,
1 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142633/3/309b669fa77cf81da638273b8973e
a78),
229. Kendoe & handjeklap, 3 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142717/3),
230. Kendoe & geloofwaardigheid, 3 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142712/3),
231. Micropolitiek, wheelen & dealen en een integrale gebiedsontwikkelingsproces,
3 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142719/3/eb397404eaad854575e6ae8973dad
34b),

232. "Kendoe" & "liegen in commissie", 9 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142779/3/8ec6c220af71383830e63d9d72bb5
fd3),
233. Behandeling bezwaarschrift inzake sanering Buiten Nieuwlandsepolder Oost,
10 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142802/3/3cc22d5fe586e470080fe0d696be6
c3d),
234. Integriteit, misstanden, "Kendoe" en "gemodder in de polder, 10 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142820/3/ba4cd91a23581673cb88fa25ccc55
5ee),

235. Kendoe & normbesef, 12 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142839/3/4c9d0b41f1b3c1fb37f01e821c688
2c7),
236. Riolering in de Bonnenpolders, 14 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142840/3/8c82f8f813156de3710858379ddb5
43c),
237. Pacht & de factor "tijd", 14 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142856/3/2935f8976941cd8f5e675124bab71
cd9),
238. Verantwoordelijkheid & een dubbele moraal, 15 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142860/3),
239. Kendoe & autonoom scenario, 15 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142861/3/9bdeaff46c6f6a96c7fb72c7ec3bed
c8),
240. Kendoe & de ambtelijke gunfactor, 16 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142912/3/e75220c39c6f9f5bae14030ea065ff
99),
241. Kendoe & Kerstboodschap, 16 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142911/3/ec8718cd5d787fd4ef6288b325ed3
a9e),
242. Kendoe, prioriteit en betrokkenheid, 17 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142913/3/881726a3ceaac6f79b4a7a44d8b2c
bf7),
243. Kendoe & de stijl van de gemeente, 19 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142944/3/6f4c51f0196c97c832659d6fb4ea9c
90),
244. Duurzame landbouw & pacht, 20 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142928/3/151daf893d26ffa809098aba58534
61e),
245. 2e lustrum bestuurlijke keuze scenario ontwikkeling Bonnenpolders,
21 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142984/3/1bb2c712081217bb525b7dcd7a6d
aea0),

246. Oranjebonnen & de rol van de lokale volksvertegenwoordiging,
22 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142987/3/85c47aadaa26ddcfa320627985519
cbd),
247. Functioneren lokale democratie in Hoek van Holland (1), 28 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143017/3/27bfe3d3b660027216fda7bb75eb0
473),
248. Functioneren lokale democratie in Hoek van Holland (2), 28 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143018/3/a4b534087e9f7ba8b2b4a2701a1f8
ca7),
249. Kendoe & geen woorden, maar daden, 28 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143016/3/b08717e1561b99f7b050204975fea
1fe),
250. Kendoe & een positieve grondhouding, 29 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143020/3/7d22476954d4d380270b15077eba
2896),
251. Publieke strategie versus private strategie Bonnenpolders, 29 december 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143019/3/a3713e8cbbd294752b4846eb5623
b5c5),
252. Kendoe & een gebrek aan historisch besef en respect, 11 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143121/3/c859e5e367c70c6638496f7d7ac67
721),
253. Kendoe & participatie bij fysieke projecten, 11 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143119/3/5140db4868dbdee4e73b3c178b09
5d76),
254. Bestuurlijke rapportage over uitvoering aanbevelingen "gemodder in de polder", 11
januari 2106
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143118/3/b23c6dbf583137f4483a2c69e42ab
92b),
255. Vervolgonderzoek "Gemodder in de polder", 12 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143129/3/90cb6a750e610b205cc5cfbc1d786
331),

256. A-Rotterdammer, B-Rotterdammers en rijke niet-Rotterdammers (1),
13 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143146/3/edc4e35bec04c0e88a2df807843a4
2ef),
257. A-Rotterdammers, B-Rotterdammers en rijke niet-Rotterdammers (2),
13 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143173/3/50c68818af7faa13e62c99aa52caa9
12),
258. "Kendoe" in de Oranjebonnen & voortduren "gemodder in de polder",
18 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143211/3/55bf1e49e52fa420aa8ee664a36e37
df),
259. "Kendoe" & bestuurlijke regie bij gewenste transitie Oranjebonnen,
19 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143224/3/ac8453956c8c1bf5cea4188661d58
33f),
260. Participatie Oranjebonnen & rol gebiedscommissie Hoek van Holland,
21 januari 2016 (https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143272/3),
261. Oranjebonnen onderwerp van aandacht in het bestuurlijk-politieke domein?,
26 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143382/3/6e933c1793a7953ae4d715bb7906
4a70),
262. Website project Oranjebonnen, 26 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143306/3/27cb78225e8ec4d3c9495b3d7c486
06e),
263. Kendoe & vertrouwen in de lokale overheid, 27 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143360/3/ded371c138084f7a9df48f94151a2
b64),
264. Kendoe & intensief en zorgvuldig participatieproces in de Oranjebonnen,
28 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143366/3/184f317df4235b2e562cd32718ea3
13e),
265. Kendoe & zorgvuldig participatieproces in de Oranjebonnen, 29 januari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143378/3/d0c91bdeae4cf09604868a706df2d
a89),

266. Kendoe & democratische spelregels, 5 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143449/3/b79498c40c5a796fce62bb4926b54
571),
267. Kendoe, gemodder in de polder & follow the money, 5 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143453/3/e15fdf5411d20554d8440e6309055
7a2),
268. Kendoe, spoedeisend belang en jarenlang “gemodder in de polder”, 7 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143462/3/2804a720d08ec4772ccd91de09dd1
5e9),
269. Kendoe & bestuurlijke verantwoordelijkheid voor ambtelijk wangedrag, 8 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143485/3),
270. Kendoe & stimuleren van stadslandbouw en agrarisch natuurbeheer, 8 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143477/3/0b80e34ad3eff98a2815fec3fdf7e9
c0),
271. Kendoe & zorgen over rol Erven in Bonnenpolders, 8 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143463/3/44e00d5a4cbe10264e0f3e5ccff9da
08),
272. Kendoe & ondermijnende criminaliteit, 9 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143475/3/efc8fc9dc8735aae8185e8f18a3fa2f
0),
273. Kendoe, ondermijnende criminaliteit en windowdressing, 9 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143474/3/ea384c5916daa488a0590c65fdd25
a79),
274. Kendoe, ondermijnende criminaliteit en “follow the money”, 10 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143513/3/4dcd6f23176cbec85f4c05cbc10c2
5b5),
275. Kendoe & kleinschalige natuurvriendelijke landbouw in de Oranjebonnen,
11 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143528/3/3b9fc435bb7510131280022e2842
756b),
276. Kendoe, de menselijke maat & uitsluiting, 12 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143539/3/bd99ca431dbbfcaef2ba702c088a6a
a2),

277. Kendoe & democratie, 18 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143612/3/5619e0855ce0db65cf487e7138a6f
e01),
278. Kendoe & waarheidsvinding, 22 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143756/3/47458109c0c80fda0a4be11c68a82
8f8),
279. Kendoe & opletten, 23 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143758/3/9a016ab0c91482e5c7cbc99b09098
aad),
280. Kendoe & gemodder in de polder, 26 februari 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143777/3/f256fd8cbbe1f787662d029b49502
e2a),
281. Kendoe & prioriteit, 15 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144000/3/d78a4abc11d4035d9fc8fd8251f7d
308),
282. Kendoe & opportuun, 15 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4143999/3/e216e86cd88904aeb502faa7baeaf1
cd),
283. Kendoe & bestuurlijk verantwoording afleggen, 16 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144045/3/fd58f870831f68bdb86b985be8d17
81d),
284. Kendoe & een verborgen verdienmodel, 17 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144051/3/cf69d735791efe518ec6d4dd41594
ab6),
285. Kendoe, "gemodder in de polder" & "kwetsbaar vertrouwen", 17 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144056/3/0224213d4d7c66180efce646000dc
8e9),
286. Kendoe & ambtelijke voorkeuren, 19 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144062/3/1033e6bae0852065130b6c173a6fc
bf1),
287. Kendoe & bepaling begrip "opportuun", 21 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144080/3/49c85e85a5789050eb24db1312c4
1b31),
288. Kendoe & excuses aan de gemeenschap, 21 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144082/3/c17bff62c36193c4918de56495a5a
533),

289. Kendoe & behandeling dossier Oranjebonnen, 21 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144079/3/09e4b0635d8bd10d0da38cdb3d6e
df9d),
290. Kendoe & creatief boekhouden, 22 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144089/3/5b3e590b48060ee0fc4368389c08a
06c),
291. Kendoe & creatief taalgebruik, 23 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144149/3/be95e2303eacdb4ef1cfd6bc22644
b7c),
292. Kendoe & fatsoenlijk communiceren, 29 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144161/3/f6c0bfd6fd3e299b10a5fa1f3bba01
de),
293. Kendoe & betrouwbare lokale overheid, 29 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144208/3/06ef99f42f2f888cd99b10ac8a44da
53),
294. Kendoe & Kafka (1), 30 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144209/3/68f23c549954c066602f1f7dccc41a
37),
295. Kendoe & Kafka (2), 31 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144214/3/b2014a37e86e4160500c999c76c90
405),
296. Kendoe & Kafka (3) , 31 maart 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144230/3/afa5f40aae8e47ea0edb62bbfa4cf4
b2),
297. Kendoe, Kafka & misleiding, 3 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144243/3/78a69ad6da200f62ddc59e696c69a
abd),
298. Kendoe & strategie, 4 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144253/3/2832159190c09d0b7031f0e015c1b
378),
299. Kendoe & bedrog, 4 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144255/3/d9913c389a7f64cd2fbb7dee4be2e
05e),
300. Kendoe & bestuurlijke verantwoordelijkheid, 5 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144329/3/dc8580bf1a3e26d85d25a64bc709b
4ea),

301. Kendoe & "zwartepiet", 7 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144306/3/abf056c44050ecaa8c0cea1f3528cd
57),
302. Kendoe, Kafka, "plan B" en "kan niet bestaat niet", 17 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144414/3/0e96fba53a0169a11100080c89c23
c74),
303. Kendoe & publiek belang, 20 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144483/3/3ddbda45e19bf55f20d2d7aace30a
a1f),
304. Kendoe & voortvarend handelen, 22 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144565/3/a285b77b54f7dfc69ac8989aa2895
cb4),
305. Kendoe, Kafka, incompetent & immoreel, 23 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144566/3/792b02e039746f44414c843fa9cbb
8e9),
306. Gemeentelijk agrarisch vastgoed aan de Haakweg in Hoek van Holland, 25 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144567/3/c352c9421af68c99bfcdcbda73401
2c1),
307. Kendoe & "kwats", 26 april 2015
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144585/3/4db383d569171efdd214d7d90ed8c
99e),
308. Kendoe & bescherming, 28 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144596/3/106620ef1142a9b6d17811f839ce9
09c),
309. Kendoe, vrijheid & veiligheid, 29 april 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144603/3/3a1ecdc8116125cc8d28b8b129109
182),
310. Kendoe, vrijheid & democratie, 3 mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144619/3/1d69fd3973f34e448842e47d1bf5c
c75),
311. Kendoe & collaboratie, 4 mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144642/3/712a98419adf83df3a43a47a886a9
df2),
312. Kendoe & bevrijding, 5 mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144662/3/7b74063e6e319df52e0956fa84c08
7a9),

313. Kendoe & paarse krokodillen, 16 mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144802/3/cdcc00c7b2e6ca32568fff9334d8ef
99),
314. Kendoe & verbinding op basis van vertrouwen, 16 mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144818/3/9e6e44ec4701001cbe3db6f832031
645),
315. Kendoe & transparantie en betrouwbaarheid van de projectorganisatie Oranjebonnen, 18
mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144822/3/ca4671299d083611917c3907830e
4d43),
316. Kendoe & respect, 20 mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144847/3/309e7668a9a3621c799b9f95c6c05
827),
317. Kendoe & de leugens van Eerdmans (1), 25 mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144960/3/a4d8599d7cef48b6de730b961d858
507),
318. Kendoe & de leugens van Eerdmans (2), 25 mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144959/3/7f84b9df4004622d392fdc67c2928
f24),
319. Kendoe & de leugens van Eerdmans (3), 26 mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144953/3/21072626c8b1d9aaf7426fc849c5a
3d6),
320. Kendoe, zorgvuldigheid & respect, 27 mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144963/3/bcd60a98aa7dfb5a7f81786f52fdf4
58),
321. Controle en handhaving in het buitengebied & geloofwaardigheid gebiedscommissie, 31
mei 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4144996/3/fd361ed2a42a71096c716b9f0e2fa5
a1),
322. Bonnenweg, 1 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145095/3/c191d8b035cd5b9a9d36231929a6
bcdf),
323. Kendoe & de leugens van Eerdmans (4), 2 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145097/3/522bdc716573fe174aa344443139f
ec7),
324. Verliesvoorziening Oranjebonnen, 2 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145096/3/f945af795fb377366482c0c758bcb
e67),

325. Kendoe & de leugens van Eerdmans (5), 3 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145112/3/c9833f0bf479aa6410ced99e254a1
52b),
326. Kendoe & dialoog, 3 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145119/3/9d002ae31668533d6f150a4654b30
225),
327. Oranjebonnen & prioriteit, 3 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145117/3),
328. Oranjebonnen & financiering tweede fase, 4 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145121/3/a887d97b4107bc1bf5073db7b419
5f9f),
329. Kendoe, Oranjebonnen & het belang van waarheidsvinding, 5 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145122/3/203246b58b10fe4a8a63966fca60c
9f3),
330. Kendoe, Oranjebonnen & participatie, 6 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145126/3/9aaa6babc2708168529710f4b9db2
405),
331. Kendoe, Oranjebonnen & de leugens van Eerdmans, 6 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145123/3/92f7ecff49edb95dc7cb853a861c4a
b6),
332. Kendoe & winst en verlies in de Oranjebonnen, 6 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145162/3/6e12d55406e5e288e7f55c3fbef446
de),
333. Kendoe, Oranjebonnen & inhoud, 7 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145166/3/872032292848d3afcbe7d28c1bb9f
98e),
334. Kendoe, Oranjebonnen, prioriteit & de leugens van Eerdmans, 8 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145334/3/21a3c466b907a4ddfcd6100421525
580),
335. Aangifte wegens bedrog en discriminatie, 9 juni 2006
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145333/3/afcd363ee0f8fc2dd4caf7f4ca1a570
3),
336. Kendoe, Oranjebonnen & “verkocht onder voorbehoud”, 10 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145336/3/d153e5cf1398b989762b2bced0c8d
9f9),
337. Kendoe, Kafka, Oranjebonnen & een gebrek aan prioriteit, 14 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145364/3/6640fdb0c3b5ea4eaa680a23e9be1
507),

338. Kendoe, prioriteit Oranjebonnen & de leugens van Eerdmans, 14 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145370/3/4e8ddaacf23bb20f8adf1c43cc23b6
34),
339. Bedrog & uitsluiting, 16 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145448/3),
340. Oranjebonnen & aanbevelingen rekenkamerrapport “Gemodder in de polder”,
17 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145464/3/3639ee493c2982ed98fe88259907a
e0a),
341. Oranjebonnen rijp voor besluitvorming?, 17 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145463/3/5794ee34358cbd9a1c9131d6becfb
e17),
342. Kendoe, Oranjebonnen & bestuurlijke kracht, 22 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145551/3/8ca575c842ce91e13ccd6a78b1777
103),
343. Afdoening motie duurzaam agrarisch ontwikkelgebied Oranjebonnen, 23 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145564/3/e58dbc4a1cab182d469689c648092
92f),
344. Kendoe & valse concurrentie, 28 juni 2016,
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145614/3/ff2760b4add258b56d45dc49822bd
0c6),
345. Kendoe, Oranjebonnen & openheid, 29 juni 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145692/3/21609396c40ac59b26f98226d313f
649),
346. Kendoe, Oranjebonnen & bestuurlijke en ambtelijke integriteit, 4 juli 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145742/3),
347. Kendoe, Oranjebonnen & "tijdige, transparante en volledige verantwoording",
5 juli 2016 (https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145783/3),
348. Kendoe, Oranjebonnen, gedragscode & de leugens van Eerdmans, 6 juli 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145790/3),
349. Oranjebonnen, agrarische waarde & vastgoedspeculatie, 6 juli 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145823/3/d60c4cdc731aab6b4cd0fab136c05
b72),
350. Oranjebonnen, gedragscode & transparantie, 6 juli 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145824/3/d19c0b278893d3949cfc9e7f63aeef
d3),

351. Kendoe, Oranjebonnen, gedragscode & normbesef, 7 juli 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145833/3/848cef8c30a84a0ea7efc08e7ab1b3
bf),
352. Kendoe, Oranjebonnen, gedragscode & waarden, 8 juli 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145852/3/ff3724c18297df9583c2ceadf18dad
17),
353. Kendoe, Oranjebonnen & burgerplicht, 28 juli 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145966/3),
354. Kendoe & waarden, 4 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145982/3),
355. Kendoe, Oranjebonnen, participatie & een dubbele moraal (1), 11 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4145996/3),
356. Kendoe, Oranjebonnen, participatie & een dubbele moraal (2), 11 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146010/3),
357. Kendoe, Oranjebonnen, participatie & een dubbele moraal (3), 12 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146007/3),
358. Kendoe, Oranjebonnen, participatie & een dubbele moraal (4), 16 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146017/3),
359. Kendoe, Oranjebonnen, participatie & een dubbele moraal (5), 16 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146026/3),
360. Kendoe, Oranjebonnen, participatie & een dubbele moraal (6), 17 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146031/3),
361. Kendoe, Oranjebonnen, participatie & een dubbele moraal (7), 17 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146030/3),
362. Kendoe, Oranjebonnen & “voor kennisgeving aannemen”, 19 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146036/3/0652dc3f522e876bcbd7e6c769ea0
a4a),
363. Kendoe, Oranjebonnen & duurzame (stads)landbouw, 23 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146059/3/09a891d35cccaf245b69954ac873d
fe2),
364. Kendoe & het fenomeen “natuurbegraven”, 25 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146084/3/0e1bd7acfc2979465c8d6df902efaa
59),
365. Kendoe, Oranjebonnen & “over lijken gaan”, 29 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146113/3/a4b69f95711a1fef34181cb8b45fcf
ac)

366. Kendoe & onder de groene zoden in de Oranjebonnen, 30 augustus 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146179/3/2f54492e3b76103aa78977b32bad6
7ff),
367. Kendoe, Oranjebonnen & de leugenaar Joost Eerdmans, 4 september 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146198/3/0ac2e0bcd11b6f4b741abd675a883
ad3),
368. Kendoe, Oranjebonnen & bestuurlijke zwakte, 6 september 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146204/3/f16287dfd5c17043ece32e56a9169
221),
369. Klacht handelswijze wethouder Buitenruimte bij project Oranjebonnen,
14 september 2016 (https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146329/3),
370. Kendoe & publiek-private samenwerking in de Oranjebonnen, 18 september 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146348/3),
371. Kendoe & selectieve betrokkenheid in de Bonnenpolders, 19 september 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146356/3/2a08e41e4ae8c30745eabde427213
c72),
372. Kendoe & cultuur, 20 september 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146392/3/fe8926478ed11d6cc1f4499f323e1e
86),
373. Kendoe & intenties, 21 september 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146393/3/baab556424fb4e26db61371527446
808),
374. Kendoe, democratische besluitvorming & gemodder in de polder, 27 september 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146425/3/c98709de2f72c49d760e2c6a6e3b2
519),
375. Kendoe, Oranjebonnen, drogredenen & dodenakker, 30 september 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146781/3/908c6f1131c140a99beead72019e5
9f0),
376. Kendoe, Oranjebonnen & vertrouwen, 2 oktober 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146807/3/c12870140e0a5a645ec18286ea22d
339),
377. Kendoe, Oranjebonnen & cultuur gemeentelijk vastgoedbedrijf, 7 oktober 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146915/3/b1f8f853420eada6d347cc65ac88e
425),
378. Kendoe, Oranjebonnen & gewetensvol handelen, 13 oktober 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4147405/3/3da2aaef176de89c865ebef10791c3
f6),

379. Kendoe, Oranjebonnen & Behoorlijkheidswijzer, 24 oktober 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4813754/2/aa42440498251bc3ec58390f5a020
5f5),
380. Kendoe, Oranjebonnen & democratische keuzemogelijkheden, 25 oktober 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4813757/2/6bec579054fbbb75b64d26fd41a2d
365),
381. Kendoe, Oranjebonnen & morele waarden, 25 oktober 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4813755/2/1719075ba21ce60af313eaf175b2a
e33),
382. Kendoe, Oranjebonnen & natuurwaarden, 3 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4813931/2/e3ed815f6efbb9a56098cf94071a1c
02),
383. Kendoe, Oranjebonnen & de façade van democratie en participatie, 3 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4813947/2),
384. Oranjebonnen & het borgen van natuurwaarden, 10 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814043/2/4c5c65ebbbbd746cffcabc00050b9
bf2),
385. Kendoe, Oranjebonnen & gemodder in de polder, 10 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814055/2/bea481a892f359a8e34fd0f7524c0b
dc),
386. Kendoe, Oranjebonnen & recreatieve verbindingen, 14 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814068/2),
387. Kendoe, Oranjebonnen & gemiste kansen, 15 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814069/2),
388. Kendoe, Oranjebonnen, participatie & democratische besluitvorming, 15 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814114/2/8be5744edb325695075f7911aaf21
d9a),
389. Kendoe, Oranjebonnen & onbestemd ongenoegen, 15 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814113/2),
390. Kendoe, Oranjebonnen & respect, 16 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814128/2),
391. Kendoe, Oranjebonnen & waarschuwing, 16 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814132/2),
392. Kendoe, Oranjebonnen & dreigende disbalans Oranjebonnen, fase 2, 20 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814157/2),

393. Kendoe, Oranjebonnen & onderhandelen met private partijen (1), 20 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814140/2),
394. Kendoe, Oranjebonnen & onderhandelen met private partijen (2), 21 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814158/2),
395. Kendoe, Oranjebonnen & de ratten van Rotterdam, 22 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814183/2),
396. Kendoe, Oranjebonnen & tunnelvisie, 23 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814222/2),
397. Kendoe, Oranjebonnen & angstcultuur, 23 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814223/2),
398. Kendoe, Oranjebonnen & het morele niks van ambtelijk Rotterdam, 23 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814237/2),
399. Kendoe, Oranjebonnen & participeren of marginaliseren, 24 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814243/2),
400. Kendoe, Oranjebonnen & onderhandelen met private partijen (3), 30 november 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814334/2),
401. Kendoe, Oranjebonnen & bestuurs- en organisatiecultuur, 1 december 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4814352/2),
402. Kendoe, Oranjebonnen & aansprakelijkheid, 22 december 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5157673/2/a92de938048bc4865248b413028d
d2be)
403. Kendoe, Oranjebonnen, verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid, 24 december 2016
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5157680/2),
404. Kendoe, Oranjebonnen & leren van pijnlijke kwesties, 23 januari 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5157886/2),
405. Kendoe, Oranjebonnen & voorbeeldfunctie, 6 februari 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158090/2),
406. Kendoe, Oranjebonnen & informele contacten (1), 9 februari 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158165/2),
407. Kendoe, Oranjebonnen & informele contacten (2), 9 februari 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158167/2),
408. Kendoe, Oranjebonnen & informele contacten (3), 10 februari 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158166/2),

409. Kendoe, Oranjebonnen & investeren in relaties, 14 februari 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158206/2),
410. Vernoemen Nelson Mandela & Oranjebonnen, 3 maart 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158503/2/1c77433172f7b045aeacc12838e0e
356),
411. Kendoe, Oranjebonnen & geanonimiseerde “burgerbrieven”, 3 maart 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158556/2),
412. Kendoe, Oranjebonnen & dubbele moraal over anonimiteit, 7 maart 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158553/2),
413. Kendoe, Oranjebonnen & banvloek, 12 maart 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158680/2),
414. Kendoe, Oranjebonnen & gratie, 19 maart 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158727/2),
415. Kendoe, Oranjebonnen & ambtelijke sancties, 21 maart 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5158794/2),
415. Kendoe, Oranjebonnen & ambtelijke represailles, 23 maart 2017
(http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=266544/type=pdf/17bb2640_Burgerbrief_Vreugdenhil_over
_Kendoe__Oranjebonnen___ambtelijke_represailles.pdf),
416. Kendoe, Oranjebonnen & “streetwise ambtenaren”, 24 maart 2017
(http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=266561/type=pdf/17bb2680_Burgerbrief_Vreugdenhil_over
_Kendoe__Oranjebonnen___streetwise_ambtenaren.pdf),
417. Kendoe, Oranjebonnen & bescherming tegen niet-functionerende ambtenaren,
28 maart 2017 (http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=266708/type=pdf/17bb2826_burgerbrief_Vreugdenhil_over
_Kendoe_Oranjebonnen_en_bescherming_tegen_niet_functionerende_ambtenaren.pdf),
418. Kendoe, Oranjebonnen & imagoschade, 28 maart 2017 (http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=266957/type=pdf/17bb2881_Burgerbrief_Vreugdenhil_over
_Kendoe__Oranjebonnen___imagoschade.pdf),
419. Kendoe, Oranjebonnen & taboe op ambtelijk disfunctioneren, 30 maart 2017
(http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=266847/17bb2889_Burgerbrief_Vreugdenhil_over_Kendoe_
_Oranjebonnen___taboe_ambtelijk_disfunctioneren.pdf),
420. Kendoe, Oranjebonnen & “een zootje”, 31 maart 2017 (http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=266850/17bb2895_Burgerbrief_Vreugdenhil_over_Kendoe_
_Oranjebonnen___een_zootje.pdf),

421. Kendoe, Oranjebonnen & ongedierte, 10 april 2017 (http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=267743/type=pdf/17bb3210_Burgerbrief_Vreugdenhil_over
_Kendoe__Oranjebonnen_en_ongedierte.pdf),
422. Kendoe, Oranjebonnen & selectieve participatie, 11 april 2017
(http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=267880/type=pdf/17bb3258_Burgerbrief_Vreugdenhil_over
_Kendoe__Oranjebonnen_en_selectieve_participatie.pdf),
423. Kendoe, Oranjebonnen & een gezwel, 11 april 2017 (http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=267879/type=pdf/17bb3253_Burgerbrief_Vreugdenhil_over
_Kendoe__Oranjebonnen_en_een_gezwel.pdf),
424. Kendoe, Oranjebonnen & ambtelijke obstructie, 18 april 2017
(https://rotterdam.notubiz.nl/document/5248999/1/17bb3437),
425. Kendoe, Oranjebonnen, Boompjeskade & moreel niveau, 26 april 2017
(https://rotterdam.notubiz.nl/document/5258257/2/17bb3720),
426. Gemeentelijk agrarisch vastgoed als bestuurlijk instrument, 20 november 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5920476/1/s17bb009761_1_30409_tds),
427. Controle en handhaving als bestuurlijk instrument, 27 november 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5950334/1/s17bb009983_1_32688_tds),
428. Onderzoek Ombudsman Rotterdam naar uitsluiting gebiedsproces, 14 december 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6033675/1/s17bb010875_2_37566_tds),
429. Oranjebonnen, Kendoe, Blunderpolder & de leugens van wethouder Eerdmans,
19 december 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6044206/1/s17bb010984_1_33134_tds),
430. Oranjebonnen, Blunderpolder & kafkaëske toestanden, 21 december 2017
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6051225/4/17bb11061),
431. Oranjebonnen, Blunderpolder & voortgangsrapportages, 7 januari 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6071088/2/s18bb000136_2_46089_tds),
432. Oranjebonnen, Blunderpolder & evaluatie raadsbesluit gemodder in de polder,
10 januari 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6073482/1/s18bb000213_1_42161_tds),
433. Oranjebonnen, Blunderpolder & enquête over natuurbegraafplaats, 11 januari 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6083778/1/s18bb000291_1_36376_tds),
434. Oranjebonnen, voortgangsrapportages & de leugens van Eerdmans, 25 januari 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6128696/1/s18bb000769_1_48749_tds),
435. Nota Dierenwelzijn & bestuurlijke instrumenten, 2 februari 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6160148/1/s18bb000866_1_54541_tds),

436. Oranjebonnen & de marionet Eerdmans, 14 februari 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6197859/2/s18bb001502_2_50785_tds),
437. Blunderlijn, Blunderbaan & Blunderpolder, 26 februari 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6232508/1/s18bb002005_1_41189_tds),
438. Oranjebonnen & het gevaar van een machtsvacuüm, 3 maart 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6248301/1/s18bb002131_1_55908_tds),
439. Oranjebonnen & de strategie van Eerdmans, 7 maart 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6264957/1/s18bb002257_1_48727_tds),
440. Oranjebonnen & het gemodder van wethouder Eerdmans, 12 maart 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6275552/1/s18bb002328_1_50689_tds),
441. Oranjebonnen & beschadigd vertrouwen, 26 maart 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6324067/1/s18bb002629_1_36492_tds).
442. Oranjebonnen, Kendoe & bestuurlijke verantwoordelijkheid, 17 april 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6390905/1/s18bb003075_1_59058_tds),
443. Oranjebonnen & toezeggingen, 24 april 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6419800/1/s18bb003268_1_51034_tds),
444. Voortgangsrapportage Oranjebonnen, feiten & fictie, 2 mei 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6999612/1/s18bb009140_2_52330_tds),
445. Dossier Oranjebonnen & vertrouwen, 28 juli 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6709769/1/s18bb006204_2_55331_tds),
446. Behoorlijk, 22 oktober 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6947096/1/s18bb008511_2_36378_tds),
447. Oranjebonnen & geloofwaardigheid, 25 oktober 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6963742/1/s18bb008631_1_51002_tds),
448. Oranjebonnen & civil servant, 1 november 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6999612/1/s18bb009140_2_52330_tds),
449. Oranjebonnen, misleiding & wanprestatie, 20 november 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7069352/3/s18bb009901_4_53249_tds),
450. Oranjebonnen & een geschiedenis die zich herhaalt, 27 november 2018
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7094246/1/s18bb010192_1_31932_tds),
451. Oranjebonnen & agendering, 14 januari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7241847/1/s19bb000326_2_53434_tds),
452. Oranjebonnen & opsplitsen van bestemmingsplannen, 21 januari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7253557/1/s19bb000687_1_59050_tds),

453. Oranjebonnen & prijsopdrijvend effect overheidshandelen op agrarisch vastgoed,
24 januari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7257616/1/s19bb000748_2_30169_tds),
454. dossier Oranjebonnen & verlies aan vertrouwen, 25 januari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7271780/2/s19bb000931_1_43882_tds),
455. dossier Oranjebonnen & verlies aan vertrouwen, 14 februari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7339443/1/s19bb012053_1_29779_tds),
456. Oranjebonnen, informatie, communicatie & participatie, 17 februari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7344604/1/s19bb012116_2_31031_tds),
457. Oranjebonnen & toekomst Bonnenpolder, 18 februari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7345193/1/s19bb012153_2_53431_tds),
458. Oranjebonnen & tegenprestatie, 19 februari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7351392/1/s19bb012283_1_51362_tds),
459. Oranjebonnen, exploitatieparagraaf & bestemmingsplan, 20 februari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7350401/2/s19bb012264_1_39780_tds),
460. Oranjebonnen & werkbezoek, 21 februari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7359529/1/s19bb012352_1_29521_tds),
461. Oranjebonnen, werkbezoek & waarheidsvinding, 22 februari 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7359830/1/s19bb012381_1_36446_tds),
462. Slechtheid, 4 maart 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7385414/1/s19bb012674_2_52192_tds),
463. Oranjebonnen & verkiezingen, 13 maart 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7424781/1/s19bb013081_1_45308_tds),
464. Oranjebonnen, Bonnenpolder & Follow the Money, 18 maart 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7431605/1/s19bb013299_1_58964_tds),
465. Oranjebonnen & evaluatie Ambitiedocument, 19 maart 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7433980/1/s19bb013339_2_45864_tds),
466. Oranjebonnen & promotietour, 12 april 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7519959/1/s19bb014566_2_42176_tds),
467. Oranjebonnen, promotietour & addendum, 15 april 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7525824/1/s19bb014663_2_56743_tds),
468. Oranjebonnen, werkbezoek & volwaardige participatie, 16 april 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7529564/1/s19bb014758_2_58685_tds),

469. Oranjebonnen, promotietour & normbesef, 25 april 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7554181/1/s19bb015070_2_56334_tds),
470. Oranjebonnen, waarheidsvinding & ethisch leiderschap, 26 april 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7555178/1/s19bb015088_2_36773_tds),
471. Oranjebonnen, waarheidsvinding & voor kennisgeving aannemen, 29 april 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7559502/1/s19bb015099_2_35012_tds),
472. Oranjebonnen & een betrouwbare overheid, 30 april 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7560491/2/19bb15134),
473. Oranjebonnen & organisatie promotietour plus addendum, 25 juni 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7763143/1/s19bb018015_1_33377_tds),
474. Bonnenpolder, Oranjebuitenpolder & promotietour, 25 juni 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7754789/1/s19bb017812_1_34648_tds),
475. Oranjebonnen & manipuleren besluitvorming, 2 juli 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7782544/1/s19bb018347_1_41942_tds),
476. Oranjebonnen & fatsoensnormen, 11 juli 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7819591/1/s19bb018972_1_51399_tds),
477. Oranjebonnen & veiligheid, 14 juli 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7820439/1/s19bb019001_1_33646_tds),
478. Oranjebonnen, de Oranjeheuvel & een milieudelict, 15 juli 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7820547/1/s19bb019003_1_35026_tds),
479. Oranjebonnen & een façade van fatsoen, 17 juli 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7826837/1/s19bb019142_1_54522_tds),
480. Oranjebonnen & ondermijning, 28 juli 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7839620/1/s19bb019473_1_38841_tds),
481. Oranjebonnen & moraal, 30 juli 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7839624/1/s19bb019506_1_35195_tds),
482. Oranjebonnen, persoonlijke schade en maatschappelijke schade, 1 augustus 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7841729/3/19bb19529),
483. Oranjebonnen & (be)dreigingen, 4 augustus 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7842549/1/s19bb019546_1_38214_tds),
484. Oranjebonnen & het Kwaad (1), 10 augustus 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7852455/1/s19bb019683_1_41106_tds),
485. Oranjebonnen & dossieropbouw, 22 augustus 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7887611/1/s19bb019842_1_29175_tds),

486. Oranjebonnen & dom gehouden, 18 september 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7973739/1/s19bb020766_2_42428_tds),
487. Oranjebonnen & regen een zegen?, 19 september 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7986319/1/s19bb020880_2_50342_tds),
488. Oranjebonnen & het Kwaad (2), 22 september 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7989328/1/s19bb020936_2_44876_tds),
489. Oranjebonnen & instrumenten van het Kwaad (1), 25 september 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7998674/1/s19bb021108_2_59287_tds),
490. Oranjebonnen & klimaat, 26 september 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8005473/1/s19bb021179_2_34870_tds),
491. Oranjebonnen & publieke waarde, 30 september 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8013013/1/s19bb021293_2_57136_tds),
492. Oranjebonnen & welzijn van mens en dier, 6 oktober 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8034138/1/s19bb021551_2_38717_tds),
493. Oranjebonnen, ratten & welzijn, 7 oktober 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8036260/1/s19bb021604_2_57379_tds),
494. Oranjebonnen & dierenwelzijn, 12 oktober 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8057355/1/s19bb021909_2_33253_tds),
495. Oranjebonnen & grondexploitatie, 17 oktober 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8067086/1/s19bb022159_2_29211_tds),
496. Oranjebonnen & ambtelijke obstructie + bestuurlijk onvermogen, 17 oktober 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8068992/1/s19bb022175_2_43046_tds),
497. Oranjebonnen, gedragscode pachters & ambtelijke informatie, 21 oktober 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8081414/1/s19bb022380_2_49767_tds),
498. Oranjebonnen & geschiedvervalsing, 11 november 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8157965/1/s19bb023399_2_49003_tds),
499. Oranjebonnen, professionaliteit & integriteit, 12 november 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8163714/1/s19bb023529_2_58984_tds),
500. Oranjebonnen, deskundigheid & normbesef, 13 november 2019
(https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8169244/1/s19bb023645_2_61257_tds).

