- ingezonden stuk Geld nuttig besteden of over de balk…..?
Begin dit jaar mochten we in de pers lezen dat de gemeente Albrandswaard niet meer onder
curatele staat maar onder “repressief toezicht”. De financiële handel en wandel van de gemeente
zou bijna in balans zijn en naar Provinciale maatstaven accoord. Een goed begin van het nieuwe
jaar. Zou je denken…..
Wat schetst mijn verbazing om afgelopen week geheel ongevraagd een luxe ingebonden boek in
de bus te ontvangen over onze Vinexwijk Carnisselande/Portland in 12 verhalen? Een prachtige
bundel in luxe full-colour uitvoering. Het is wel aardig om door te bladeren maar ik krijg niet het
idee dat ik iets zou hebben gemist als ik het niet had ontvangen. Die wijken zijn er nu eenmaal,
wat er allemaal vernietigd is zien we dagelijks en wat we er voor terug hebben gekregen is een
einde van de mooie polders die nu abrupt overgaan in flats en landelijke woondroomlocaties.
Waar de eerste tekeningen overigens heel anders waren opgezet, want daarin zou laagbouw in het
waterrijke groen geleidelijk overgaan in meerdere woonlagen. Daar lees je niets over in het boek,
maar dit terzijde.
Nu lees en ervaar je regelmatig knelpunten in onze gemeente waarbij altijd sprake is van een
tekort aan geldelijke middelen. En als ik dit boek dan zo zie denk ik “had dat geld nu niet beter
besteed kunnen worden?”. Ik ken de oplage en productiekosten niet, maar ik schat dat het
verspreid is bij 40.000 huishoudens in Poortugaal, Rhoon en Barendrecht en gezien de lay-out
(tekstschrijvers, fotografie etc.) zou ik 25 € per boek niet abnormaal vinden. Oftewel we gooien
één miljoen aan sigaren uit eigen doos bij de mensen door de brievenbus.
Het zal ongetwijfeld ten laste gaan van de “winst” die de OMMIJ heeft gemaakt, dus gewoon iets
“minder” winst in de boeken. Maar hadden we met het “Albrandswaardse deel” van dat geld
bijvoorbeeld het zwembad Albrandswaard of het sportcomplex aan de Omloop niet kunnen
renoveren. Of andere knelpunten binnen de gemeente aanpakken. Dat was toch een nuttiger
besteding van het gemeenschapsgeld geweest.
Het boek terugsturen heeft geen zin, het kwaad is al geschied. En dan gaat het de versnipperaar in
en je krijgt er het geld niet mee terug. Maar in deze tijden het geld met een beetje meer verstand
uitgeven zou de initiatiefnemers ervan niet misstaan. Hopelijk wordt de rest van het OMMIJ
overschot aan nuttiger zaken besteed.
Wim Gé Warnaar
wwarnaar@kabelfoon.nl

