
Geachte raadsleden, geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
LOGICA ONTBREEKT !!! 
 
De bewoners van de Thorbeckestraat waren zeer overvallen toen op 17 Februari 2022 de 
VVD zo uit het niets kwam met het wijzigen van de rijrichting van de Thorbeckestraat, ook 
de motivatie en de onderbouwing van de VVD fractie vinden wij onbegrijpelijk, en daar 
komt nog bij dat de Thorbeckestraat bewoners hier totaal niet in zijn gekend. 
Op de vraag van Mevr. Bredewold aan de voorzitter of wij waren gekend, werd door de 
voorzitter als een grapje tussen Dhr. Stam en haar afgedaan. 
 ik  zal u zeggen dat wij dit geen grapje vonden. 
 
Voordat de straat eenrichting werd zijn er meermalen verkeerstellingen geweest en daar 
kwam uit dat 70 % van het autoverkeer van zuid naar noord reed en 30 % van noord naar 
zuid. 
Nou zou je kunnen zeggen dat wij dan blij zouden zijn met de 30% van noord naar zuid. 
Maar wij snappen als bewoners van de Thorbeckestraat ook dat je, 
dan wil ik voor Dhr. Stam even een klein Friso Teerinkje plaatsen, het algemeen belang 
voor het  eigen belang gaat.  
Wij hebben ook onze bedenkingen of de VVD wel eerlijk is geweest naar de ander fracties 
om hun amendement er doorheen te drukken? 
is er wel sprake van dolende automobilisten en toeristen?  
Volgens de bewoners van de Thorbeckestraat niet! Verkeershufter die zijn er wel, maar 
daar kom ik later op de terug.  
En moet je wel kiezen tussen twee kwaden als je de rijrichting houdt zoals die nu is.  
dus de logica ontbreekt. 
Is er wel omzet verlies als gevolg van de eenrichting bij de middenstand of komt dat ergens 
anders door? 
 
En daarom kunnen wij als Thorbeckestraat bewoners ons heel goed vinden in het 
standpunt dat het college heeft ingenomen om de rijrichting niet opnieuw in te richten. 
 
Maar wij willen het college en de raadsleden wel het volgende meegeven:  
Dat met een paar verkeersborden het inrijverbod voor vrachtwagens en de auto’s die tegen 
het verkeer inrijden, ik noem het verkeershufters, niet werkt. 
Ze rijden wil en wetens tegen de rijrichting in, ze komen uit de Langestraat, gaan stil staan, 
kijken of er een tegenligger aankomt en als de weg vrij is dan geven zij vol gas om 
vervolgens met een bloedgang door de straat heen te racen. 
Met alle gevaren voor ander weggebruikers, en daar bedoel ik vooral de fietsers mee. 
Maar ik kan u wel vertellen dat sinds de invoering van de eenrichting de fietsers de 
Thorbeckestraat veelvuldig hebben gevonden, en dat doet ons deugd. 
Maar het kan nooit zo zijn dat je de fietser als verkeersremmers wordt gebruikt. 
Geef de fietsers de veiligheid die ze verdienen. 
 
 



 
 
En wat de vrachtwagens betreft dat blijft een gebed zonder eind.  
Ook die rijden willens en wetens de Thorbeckestraat door. 
Als je ze aanspreek zeggen zij dat de navigatie het aangeeft, of krijg je een grote mond. 
De supermarkten hebben het al opgegeven. 
Zij zeggen dat ze er niets meer aankunnen doen, en geven advies om ze maar te bekeuren. 
Ook wordt er nog wel door vrachtwagen schade gereden. 
Nog niet zolang geleden was de buurman van nr.11 de klos. 
Een Jumbo vrachtwagen reed tegen zijn auto op (zie foto)

 
 

En wij weten ook dat het door zowel de Politie als Boa’s niet te doen is om hierop te 
controleren.  
College kom met goede maatregelen en oplossingen! Eenrichtingsverkeer was voor ons een 
strijd van meer dan 15 jaar! Het heeft ander half jaar geduurd voordat er voldoende 
automobilisten zich zijn gaan houden aan het inrijverbod. 
Dit weer omdraaien lijdt onherroepelijk op nieuw tot chaos en onbegrip. 
Omzet verlies van ondernemers vinden wij ook een belangrijke zorg. 
Maar kan dit niet de gevolg zijn van andere oorzaken? 
Je hoeft er  maar de krant op open te slaan om over de effecten te lezen van de hoge 
energie kosten op de koopkracht van de burgers. 
En ook de te korten op de arbeidsmark. 
 
Parkeerplaatsen vind je juist in Langestraat bij de supermarkten. Het is voor winkelend 
publiek eenvoudiger om van hieruit door te steken naar Gedempte Gracht en Nieuwe 
Laagzijde en de Molenstraat, omdat daar haast geen parkeerplaatsen zijn. 
 
De bewoners van de Thorbeckestraat willen is rust en dat betekent een leefbare straat. 
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Woordvoerders Thorbeckestraatbewoners 
 


