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Geachte Utrechtse Staten,
Maandag 9 mei was er een forumavond in de gemeente Montfoort inzake
wijziging bestemmingsplan voor de aanleg van een rotonde in de M.A.
Reinaldaweg ter hoogte van de G. van der Valk Boumanstraat.
Zelf ben ik al langere tijd tegenstander van deze rotonde en heb
zodoende ook een zienswijze ingediend bij de gemeente Montfoort. Ook was
ik inspreker tijdens voornoemde forumavond.
Tevens was daar dhr Strubbe van de provincie Utrecht om voorlichting te
geven over de rotonde. Graag wil ik daar iets over kwijt.
Dhr Strubbe liet de gemeente ondubbelzinnig weten dat er een rotonde
gaat komen. Wat de gemeenteraad ook zou besluiten, het maakt niet uit.
Indien de raad tegenwerkt dan trekt de provincie het naar zich toe om
via een inpassingsbesluit de rotonde te plaatsen. "U kunt kiezen tussen
een rotonde en een rotonde" aldus dhr Strubbe.
Lange tijd heb ik het idee gehad dat we in een democratie leven, maar 9
mei liet me toch een heel ander gevoel na.
Alle omwonenden en vele anderen zijn tegenstander van deze rotonde omdat
er een andere oplossing is die even veilig is, minder vervuiling en
minder geluidsoverlast veroorzaakt. Ik kan ook maar niet begrijpen dat
een provincie met een bureaucratische houding dit plan met machtsvertoon
er door wil drukken zonder dat er overleg is geweest met hen die een
andere oplossing voorstaan.
We kunnen op gemeentelijk niveau een zienswijze indienen en inspreken op
een forumavond, maar met een provincie die zich op deze manier opstelt
is dit zonde van alle inspanningen en tijd geweest. Zeg dan als
provincie vanaf moment één: de rotonde is een feit en het ligt vast dat
deze er komt. Het heeft geen zin inspraakavonden te houden om het
'democratisch peil' hoog te houden, we doen wat we willen.
Ik vind het heel triest dat besluitvorming op provinciaal niveau op deze
manier plaatsvindt. Droevig dat omwonenden en andere tegenstanders die
met gegronde bezwaren komen en andere, goede plannen aandragen niet
gehoord worden en dat een eventueel besluit van de gemeenteraad allemaal
geen invloed heeft.
Dit wilde ik graag laten weten.
Met vriendelijke groet,
Gijs Possel

