
Geachte raadsleden, geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
De Tragedie van de Thorbeckestraat heb ik dit genoemd       
 
Hier ben ik weer een dik jaar later nadat de raad met grote meerderheid had besloten  over het door het college 
genomen besluit : de Thorbeckestraat en Oosterstraat eenrichting te maken. 
 
Eigenlijk is het grof schandalig hoe er met ons de bewoners van de Thorbeckestraat wordt om gegaan. Ik hou mij nu 
nog netje maar ik zit hier eigenlijk net als vele Thorbeckestraatbewoners te koken van woede. Vooral op de manier 
hoe wij door iedereen voor de gek en aan het lijntje worden gehouden. 
 
Via de Media en onze buren van de Oosterstraat moesten we de stand van zaken vernemen, 
Daarna kregen wij een brief van de burgemeester en lezen wij wederom in de krant dat zij diep door het stof gaat.   
Nou ik zal u zeggen het zijn de bewoners van de Thorbeckestraat die al jaren door het stof gaan. 
 
Alles begon in 2010 na de reconstructie van de straat met alle ellende en vele schades als gevolg, 
Door de reconstructie had de Thorbeckestraat  een woonstraat in plaats van een drukke verkeersweg moeten 
worden. 
Wij hadden al heel gauw door dat de straat veel te smal was geworden en klopte we al gauw aan bij wethouder 
Bouwens, deze had het ook al door en zei ons toe: als de Cornelis Blauwboerlaan klaar zou zijn hij de 
Thorbeckestraat eenrichting zou maken. 
Maar hij kreeg de raad niet mee en heeft zijn opvolger het niet opgepakt. 
Dus daar is niets van terecht gekomen. 
 
Wij hebben toen de stoute schoenen aangetrokken en in maart 2015 hebben we de straat op een zaterdag 
afgesloten voor het verkeer, om opnieuw aandacht te vragen. 
Wij maakte die dag kennis met de nieuwe wethouder Dhr. Sigge van der Veek 
 
Op 4 september 2017 heb ik namens de Thorbeckestraat ingesproken, mb.t. het verkeersambitieplan, deze werd 
mede daardoor in de wacht gezet. 
 
Op 26 september 2017 in de ochtend waren wij door Wethouder van der Veek uitgenodigd en liet hij iemand van 
team openbare ruimte opdraven om ons te vertellen dat zij de ambitie hadden om de Thorbeckestraat geheel af te 
sluiten, s avonds kwamen wij er achter dat hij dat had gedaan om zijn verkeersambitieplan door de Raad te krijgen. 
 
In 2018 een nieuwe wethouder, wethouder Heddes, deze nodigde ons ook uit voor een gesprek, en ook daar werden 
wij heel blij van, team openbare ruimte was met 3 man sterk vertegenwoordigd, deze hadden mooie afrukken op 
tafel liggen en daar zag je dat de Thorbeckestraat eenrichting zou worden, maar er was een klein minpuntje, ze 
hadden de Oosterstraat erbij betrokken. 
 
En dat is nu onze nekkenbreker geworden, door hetzelfde team openbare ruimte zijn wij weer naar af, de met grote 
meerderheid aangenomen verkeersbesluit op 22 januari 2020 ligt in de prullenbak. 
Dit door de schuld van team openbare ruimte, wij hebben van onze buren van de Oosterstraat gehoord hoe het tot 
stand is gekomen dat het verkeersbesluit nu in de prullenbak ligt. 
Diep en diep triest. 
 
Maar ik doe alsnog een beroep op u, aan het college en de raad, om van de Thorbeckestraat zo snel mogelijk 
eenrichtingsverkeer te maken, de mogelijkheden zijn er en is op korte termijn uitvoerbaar. Of laten jullie de soap 
Thorbeckestraat wederom over aan een nieuw college na april 2022 ? 
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