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Waarom stoppen burgers jaren lang zoveel energie in dit proces?
Het gaat om ons dorp, ons aller centrum. Er zijn teveel alarmsignalen.
Ons dorp lijkt wel in handen van verkeerde mensen.
U bent niet achterhaald door feiten, u heeft FOUTEN gemaakt
Paradox: Dictatuur van het bestuur en een apathische overheid!
Dit onvolledige evaluatierapport toont het bestuurlijk falen pijnlijk aan.
(https://zeist.raadsinformatie.nl/document/8066301/1?fbclid=IwAR3Qcjh2nnsG9hu4eATL1O3OCUo_bZd4J0_rRrQhX-yWDgi4VB9ZLmWiHn4 )
U heeft:
-

Een visie ontwikkeld zonder dat het probleem goed was onderzocht, omschreven of gedefinieerd
Vanaf het begin sprake van misleiding, verkeerde en zelfs valse informatie
Adviesorganen gecorrumpeerd door belangenverstrengelingen
Gesjoemel met inspraak en samenspraak, met cijfers en analyses
verzuimd echt te luisteren naar de burger laat staan samenspreken.
Veel signalen die keer op keer aangaven dat u op de verkeerde weg was.
Onduidelijke onvolledige budgetten en overschrijdingen
Waarschijnlijk 20 miljoen geïnvesteerd in een niet onderbouwde visie
Gefragmenteerde verkeersaanpak zonder wettelijke verankering (GVVP)
Vrij spel voor verkeerskundige willekeur: Bergweg, Korte Steijnlaan, shared space, fietsroutes
Planvorming en inspraak zet voor een belangrijk deel burgers (en raad) bewust buiten spel.
Een onvolledig evaluatierapport: LEREND VERMOGEN: proces, perceptie, resultaten ontbreken nog.
Politiek heeft ook in Zeist veel vertrouwen verloren van burgers
Uw visie heeft een MISLUKT plan opgeleverd. Een nieuwe staat al weer in de steigers.

U heeft nu misschien wel een laatste kans om iets van het verloren gegane vertrouwen terug te winnen. Stop
desnoods hier en daar een veer in gevoelige achterwerken.
Zelfs het rapport schreeuwt om herzieningen zoals in het verkeer.
Maar…. Indien u dit onverhoopt wederom grotendeels naast u neer legt resteert de burger niets anders dan u
binnenkort ongenadig electoraal te confronteren met deze bestuurlijke onmacht en apathie.
BETER TEN HALVE GEKEERD DAN TEN HELE GEDWAALD
Wij verwachten van u:







Uitstel raadsbehandeling tot evaluatie voltooid is.
Onderzoeksopdracht aan een betrouwbare verkeerskundige, stedenbouwkundige en stadseconoom die de
situatie analyseert en aanbevelingen doet tot spoedig herstel.
Het actualiseren van het GVVP en voorstellen voor een integrale verkeersaanpak.
Een communicatieplan waarbij de burger en organisaties zoals Veilig Verkeer Zeist, Fietsersbond en Platform
gehandicapten en politie belangrijke informerende taak krijgen.
Verzoek aan de rekenkamer om het hele proces van de “centrumvisie” te analyseren.
Het instellen van een z.g. RAADSONDERZOEK waarbij u betrokkenen onder ede kunt horen.
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