
Geachte raadsleden, geacht college van burgemeester en wethouders, 

 

Het verhaal van mijn buurman geeft een chronologisch overzicht van hoe de bewoners van de 

Thorbeckestraat al jaren van alles is toegezegd. Hier past boosheid bij. Het jarenlang ‘aan het lijntje 

houden’ van bewoners van de Thorbeckestraat – en sinds een jaar ook de bewoners van de 

Oosterstraat – maakt de kloof tussen de decentrale politieke ambtsdragers en burgers vooral groter.  

 

Ik heb in het afgelopen jaar regelmatig mails gestuurd waarin ik vroeg naar de voortgang van het 

besluit dat de oordeelvormende vergadering op 22 januari 2020 heeft genomen over 

eenrichtingsverkeer in de Thorbeckestraat. Mijn mails aan de gemeente waren iedere keer het 

gevolg van niet geïnformeerd worden door de gemeente. Ik heb moeten vaststellen dat de toon en 

inhoud van de antwoorden door uw ambtenarenapparaat verdacht veel lijken op wat ik onder 

publiek management versta. Zeg maar het stroomlijnen en beheersen van organisatieprocessen in de 

collectieve sector aan de hand van de begrippen effectiviteit en efficiency. Ik heb nooit gevoeld dat 

betrokken ambtenaar een brug heeft willen slaan tussen een veel te lang in de wachtrij staande 

burger en de politieke bestuurder, die voor de bewoners van de Thorbeckestraat op 22 januari 2020 

een, achteraf, irreëel hoopgevende uitspraak heeft gedaan door te zeggen dat het besluit van de 

oordeelvormende vergadering door hem zal worden uitgevoerd. De excuusbrief die de bewoners van 

de Oosterstraat en Thorbeckestraat kortgeleden van de burgemeester hebben ontvangen zegt 

genoeg over het gebrek aan effectiviteit en efficiency in deze. Ik denk nog wel eens met weemoed 

terug aan de traditionele weberiaanse ambtenaar die, passend bij de hiërarchie van de industriële en 

agrarische samenleving, inhoudelijk deskundig, politiek loyaal en neutraal was. Een  adviseur op basis 

van feiten en wetenschappelijke kennis.  

 

We bevinden ons in de overgang naar een nieuw type samenleving, waarin technologie en sociale 

netwerken steeds meer onze manier van communiceren, werken en zorgen bepalen. Een vraag die je 

vanuit deze ontwikkeling kunt stellen is wie invloed heeft op politieke besluiten. 

 

Inmiddels hebben de bewoners van de Thorbeckestraat en Oosterstraat zich verenigd. In een politiek 

landschap waarin sprake is van grote diversiteit aan maatschappelijke denkrichtingen en hierbij 

horende politieke partijen, is het belangrijk dat belanghebbenden elkaar opzoeken. De bewoners van 

de Thorbeckestraat vragen u om, naast het handhaven van het inrijverbod voor vrachtverkeer, als 

proef zo snel mogelijk eenrichtingsverkeer in onze straat in te stellen. Wij voelen ons hierin gesteund 

door een aantal bewoners van de Oosterstraat, die wij beschouwen als vertegenwoordigers namens 

de bewoners van de Oosterstraat.  

 

Inmiddels heeft wethouder Heddes een begin gemaakt om met vertegenwoordigers van de 

bewoners van de Thorbeckestraat en Oosterstraat van gedachten te wisselen over zaken die spelen 

rondom beide straten. Ik ben hier heel blij mee. Om bewoners te betrekken bij maatschappelijke 

ontwikkelingen is goede communicatie vanuit de overheid essentieel. Kennen en gekend worden 

door politieke ambtsdragers moet geen doel op zich zijn, maar een manier om informatie over de 

woonomgeving en verbinding met burgers te krijgen.  

 

Zoals gezegd heeft wethouder Heddes kortgeleden gesproken met vertegenwoordigers van de 

Thorbeckestraat en Oosterstraat. Doel is om vooruit te kijken naar de korte en lange termijn. Laat dit 

een begin zijn om de betrokkenheid van burgers in uw gemeente een formeel platform te geven en 

hiermee de kloof tussen u en ons te verkleinen. Maar het begint met het handhaven van het 



inrijverbod voor vrachtverkeer en als proef zo snel mogelijk instellen van eenrichtingsverkeer in de 

Thorbeckestraat. 
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