Van: Me De bruin <daanentilly@icloud.com>
Datum: 16 mei 2016 21:50:01 CEST
Kopie: Wouter Das <w.das@zeist.nl>, m.fluitman@zeist.nl
Onderwerp: Klopt het dat u geen aanleiding ziet om met de wethouder in gesprek te
gaan over proces en uitkomsten van de verkeersdialoog?
Geachte Raadsleden,
Met deze mail wil ik u attenderen op het feit dat wethouder Fluitman denkt dat u geen
aanleiding ziet om met hem in gesprek te gaan over de dialoog die gevoerd is over de
voorgenomen verkeersmaatregelen van de centrumvisie. Tijdens de afsluitende
bijeenkomst voor de verschillende verkeersdialogen van de centrumvisie op 18 april jl.
vroeg ik Wouter Das hoe hij ervoor zou zorgen dat de Raad een eerlijk beeld zou krijgen
van deze dialoog (de avond was nogal tumultueus verlopen). Hij antwoordde dat de
Raad een Raadsinformatiebrief heeft ontvangen over de dialoog en dat, als de Raad de
behoefte heeft, de Raad kan worden bijgepraat. Dat signaal is niet gekomen.
Als u niet zelf verzoekt om zo'n debat schuiven we nu zachtjes door richting juridische
procedures zonder dat u als Raad spreekt over de verkeersbesluiten en over de
gevolgen daarvan voor vele Zeistenaren in een hele wijde omgeving in en rond het
centrum. Ik kan mij niet voorstellen dat dat uw bedoeling is. Tijdens alle debatten rond
de Wending bleek immers dat u dat niet het moment vond om over nut en noodzaak
van auto's over het busstation te praten en dat u dat wilde doen rondom de
verkeersbesluiten horende bij de centrumvisie. Diverse Raadsleden hebben ons beloofd
de wethouder dan kritisch te bevragen. Ook kan ik me niet voorstellen dat u dit
onbesproken wilt laten passeren gezien de gemeente-brede commotie waartoe de
verkeersbesluiten leiden.
Zoals ik u in mijn laatste brief geschreven heb, probeer ik mij uit lobby, buurtcoördinatie
en actie te houden omdat de 'dialoog' met de gemeente ons ongelofelijk veel tijd en
negatieve energie kost, zonder het idee te hebben dat we enige invloed zouden kunnen
hebben. Toch kon ik het niet laten u dit mailtje te sturen omdat u mij steeds de indruk
hebt gegeven dat u zich echt wel serieus zou willen buigen over nut en noodzaak van de
centrumvisie-verkeersmaatregelen. Ik hoop dat u in actie komt!
Hartelijke groet,
Tilly Spoelstra
Bethaniëplein 16
06-51006365
Verstuurd vanaf mijn iPhone

