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Linschoten, 6 mei 2016
Geachte leden van de Provinciale Staten van Utrecht,
In Linschoten plant de provincie Utrecht een rotonde in het traject van de N204 ter hoogte van
Linschoten met de kruising van de Valk v/d Boumanstraat en de parkeerplaats voor het Huis te
Linschoten. Graag wil ik naar u mijn bezorgdheid uitspreken over de gang van zaken.
Ik behoor tot een overleggroep ‘Veilig Oversteken’ en was in november jl. terplekke met
belanghebbenden, de burgemeester en gedeputeerde van de provincie, omdat ter plekke zou
worden bekeken hoeveel ruimte de rotonde in beslag zou nemen en waar deze precies zou komen te
liggen. Deze bijeenkomst heeft tot op heden geen vervolg gehad , ondanks het aandringen van onze
coördinator Eric de Goederen.
Wat mij wel opviel tijdens de schouw ter plekke was dat gedeputeerde alleen oor had voor één dame
met toevallig de tegenovergestelde mening van de actiegroep. Natuurlijk is het belangrijk om ook
andere meningen te horen, maar daar ligt ook direct het probleem: voor andere meningen was op
die avond geen tijd. Het werd me onmogelijk gemaakt aan het gesprek deel te nemen, wat ik ook
snel niet meer wilde toen ik merkte dat het leek op een roddelgesprek tussen buren, waarin
geprobeerd werd onze woordvoerder als agressief neer te zetten. Ik meende dat wij voor een ander
doel bijeen waren gekomen. Ik hoopte op een vervolgoverleg om daar ook mijn argumenten naar
voren te kunnen brengen, maar blijkbaar vindt gedeputeerde mevrouw Verbeek een overleg vóór de
Forumvergadering van de gemeenteraad Montfoort op 9 mei as. niet noodzakelijk.
Ik zie dit als de zoveelste poging burgers buiten spel te zetten. De concrete presentatie afgelopen juli
was één week voor de zomervakantie, nog net binnen de geoorloofde periode. Veel mensen waren al
niet meer bereikbaar.
Nu heb ik begrepen dat er al in 2014 een motie was ingediend waarin Gedeputeerde Staten worden
verzocht bewoners meer te betrekken bij gebiedsontwikkelingsprojecten of waar het gaat om betere
verkeersafwikkelingen.
Hoe kunnen burgers mee overleggen als zij niet aan het woord worden gelaten?!
Ik hoop van harte dat u iets kunt betekenen voor een betere omgang met belanghebbenden en
omwonenden.
Met vriendelijke groet,
Gesine Alkema-Westphal

