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Goede morgen allen, 

 Dit bericht stuur ik jullie op persoonlijke titel. Ik heb maandagavond als gast het Forum over de 

rotonde bijgewoond.Er vielen mij een paar zaken op die ik graag met jullie wil delen.Het is geen verwijt 

aan één van jullie, maar omdat het mij opviel dacht ik dit wel aan jullie te moeten vertellen. 

 Van de acht insprekers kende ik er drie. De overige niet. Bij het voorstellen werd niet in alle gevallen 

duidelijk in welke hoedanigheid zij inspraken ten opzichte van het agendapunt. Bijvoorbeeld woon je 

er vlak bij, of bovenop etc.  Van een aantal insprekers was mij dat daarna nog steeds niet  duidelijk. 

 1.       Opvallend des te meer was dat F.A.L. (Anne) de Goederen insprak, de vader van Erik de 

Goederen. Hij zei dat hij voor alle inwoners van Linschoten opkwam en daarom insprak. Nota bene híj 

woont zelf al jaren in Culemborg, fietst en maakte nooit gebruik van dit kruispunt. Nu en in het 

verleden niet. 

Ik vroeg mij af waar hij de arrogantie vandaan haalde om namens alle Linschotenaren te spreken. Er 

is maandagavond niet nagevraagd hoe hij zijn achterban heeft gemobiliseerd. Ik weet dat hij zeker 

niet voor alle Linschotenaren heeft kunnen en mogen spreken. 

Betekent het dat zo maar waar dan ook wonend in Nederland iedereen in Montfoort kan inspreken? 

Zonder direct verband te hebben met het onderwerp? 

 2.       Over de handtekeningen die Erik de Goederen heeft verzameld werd regelmatig gesproken. 

Hierbij is door niemand doorgevraagd hoe hij ze heeft verzameld en waar vandaan. Ook dat kunnen 

dus Culemborgers zijn of uit de wijk Rapijnen die wel een rotonde hebben.  Ik weet in ieder geval dat 

er 5 handtekeningen zijn uit één huisgezin, waarvan er drie op de fiets rijden en dus geen gebruik 

maken van dit kruispunt. Hoeveel waarde hebben de handtekeningen? 

3.       Er is een werkgroep die voor mij en vele andere bewoners totaal onbekend was dat deze 

bestaat.  Ik dacht dat belangrijk was voor welke groep, hoe groot en hoe georganiseerd iemand sprak. 

Ook hier miste is dat.  

4.       Als laatste nog de opmerking dat de voorstanders van de rotonde niet hebben ingesproken. 

Daar was geen rede voor omdat het besluit al was genomen. Het ging nu immers alleen om een 

bestemmingsplan wijziging en niet of er wel/geen rotonde moet komen. Deze opmerking maak ik 

omdat nu het voor de provincie leek alsof heel Linschoten tegen was.  

Ik steek de vlag uit als de rotonde er wel komt en met mij nog vele bewoners in de wijk. 

  
Ik zou het prettig vinden als jullie deze mail aan de heer Strubbe van de provincie willen doorsturen. 

Het is voor kennisgeving. Maar heeft een van jullie behoefte meer te weten, cq uitleg, dan ben ik 

natuurlijk bereid in gesprek te gaan.   

PS betreft de familie de Goederen, deze zal ik zelf aanspreken over hun vreemde gang van zaken. 

Groeten, 

Janny Flierjans 

Meidoornlaan 9 

Linschoten. 


