Aan de leden van de Gemeenteraad van Zeist
Het Rond 1, Postbus 513, 3700 AM ZEIST
Zeist, 27 mei 2016
Zeer geachte leden van de Raad,
Gaarne uw dringende aandacht voor het volgende:
Met belangstelling hebben wij de diverse ingebrachte zienswijzen en reacties gelezen betreffende de
afsluiting van het Tunneltje bij de Klinker voor doorgaand verkeer. Het is duidelijk dat er door de vele
inzenders veel energie en tijd in deze materie is gestoken om hun mening te formuleren.
Ronduit verwerpelijk is het dat Ir HJ Hoorn in zijn negen pagina’s tellend betoog zich daarbij bedient
van beledigende en niet op waarheid berustende teksten. Op bladzijde 4 lezen wij:
“In plaats van de openbare dialoog met de samenleving is de gemeente gesprekken gaan
voeren met de zelfbenoemde verkeerscommissie van de buurtvereniging Wilhelminapark. De
eerdergenoemde brief van de bewoners van de Pauw van Wieldrechtlaan maakt pijnlijk
duidelijk dat de buurtvereniging geen mandaat heeft om deze gesprekken namens de leden
te voeren, laat staan namens de bewoners die geen lid zijn. Voor de gemeente is het bestuur
van de buurtvereniging een makkelijke gesprekspartner. Dit bestuur is de Joodse raad; het
accepteert veel te makkelijk dat de afsluiting van het tunneltje bij de Klinker ‘onafwendbaar’
zou zijn. Ook in de brief van het college aan de raad van 8 maart 2016 verwijst het college
naar de buurtvereniging als gesprekspartner. Overige belanghebbenden worden hiermee
buiten spel gezet."
Wij vragen ons in alle oprechtheid af, hoe het gesteld is met het historisch en moreel besef van Ir
HJ Hoorn. De kwalificatie “Joodse Raad” is volstrekt respectloos, ongepast en kwetsend bovendien.
Hoe ver en ten koste van wie en wat moet men nog gaan in deze tijd om gelijk te krijgen en/of je zin
door te drijven?
Het moge duidelijk zijn dat onze verkeerscommissie door het Bestuur van de Buurtvereniging is
benoemd en twee bestuursleden maken deel uit van deze commissie. Onze Buurtvereniging is 24 jaar
geleden opgericht als vereniging voor de behartiging van de belangen van de bewoners van de wijk. Het
Bestuur heeft volgens haar Statuten wel degelijk mandaat om namens haar leden te spreken.
Overigens is meer dan 50% van alle huishoudens lid van onze vereniging. Wij houden onze leden in alle
openheid betrokken door klankbordavonden met de Gemeente te organiseren en door het geven van
uitvoerige informatie over de gevolgen van het Centrumplan voor onze wijk via onze website en e-mail.
Wij hebben er vertrouwen in dat u, als Raad, op 31 mei a.s. op adequate wijze op dergelijke
smaadgeschriften zult reageren.
Een goede vergadering toegewenst,
Namens Bestuur en Verkeerscommissie van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark
WMC van Basten-Malipaard, voorzitter
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