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verantwoordelijkheid genomenvoor mijn omgeving ??jazeker, en met steun vanmijn buurtgenotenperspectief gekregen na6 jaar aktie voeren?nee! 
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"Het perspectief van de burger moet geborgt zijn in het handelen van de overheid"(Nationale Ombudsman)
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     DORPSBESTUUR + POLITIE" DE INRICHTERS VAN GEMEENTE   GOES ZIJN VERANTWOORDELIJK "                GEMEENTE GOES2016-2022 : 9 VAGE SCHRIFTELIJKEVERWIJZINGEN NAAR AANPAK BIJGROOT ONDERHOUD ZUIDROUTE. MOTTO: ZOET HOUDEN EN UITSTELLEN                 GEMEENTE GOES2016-2022 : 6 TERUG VERWIJZINGEN NAARDE DORPSRAAD EN HAAR VERKEERSPLANDAT VANAF 2020 WERD BIJGESTELD :MET TOEVOEGING ZUIDROUTE PUNTENHARD RIJDEN - ZWAAR VERKEER - STOEP                  GEMEENTE GOESHET VORIGE COLLEGE: 2 KORTE BESLUITEN ZONDER TRANSPARANTE MOTIVERING.2 WETHOUDERS VH VORIGE COLLEGE: DIVERSE PROBLEEM ONTKENNENDE/ONTKRACHTENDE UITSPRAKEN: "ER IS TOCH NOG NIETS GEBEURT" (ALSSEMA)"ER GEBEURT DAAR NAUWELIJKS IETS" (DE GOFFAU)2 VERKEERSKUNDIGEN: "AANPAK NIET NODIG VANWEGE LAGE VERKEERSINTENSITEIT" - "HET TORENRING VERKEER OVERSCHRIJDT GEEN NORM" (D.SCHOONEN / H.FEIJ)WETHOUDER DE GOFFAU: SPIEGELDE LOW BUDGET AANPAKEN PROCEDURE VERBOD VRACHTVERKEER VOOR.HET NIEUWE COLLEGE VIA AFDELING VOORLICHTING:" VOORALSNOG GEEN REDEN TOT AANPAK" (BOODSCHAP VIA OMROEP ZEELAND: 13 AUG 2022)ONDANKS 3 BUURTPEILINGEN MET AANGETOOND BUURT-DRAAGVLAK VOOR AANPAK VD DIVERSE PROBLEMATIEK.   ONDANKS VELE BEELDBEWIJZEN EN TOELICHTINGENMET ONDERBOUWING/ANALYSE VD PROBLEMATIEKEN:GEMEENTE GOES VERVREEMD ZICH VAN PARTICIPERENDEBURGERS EN IS NIET TRANSPARANT, NIET VOORTVARENDEN ONTHOUD ONS AL 6 JAAR VAN IEDER PERSPECTIEF.
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link naar video

https://youtu.be/AOkgVlXnvUk
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    Op de vorige pagina liet ik zien dat gemeente Goes  - zowel het vorige als het     huidige College - behoorlijkheidsnormen (Nationale Ombudsman) overschrijdt: 1. Geen voortvarendheid m.b.t. aanpak : zelfs niet tav redelijke low budget     buurtvoorstellen van de Zuidroute bewoners via de 2e en 3e buurtpeiling. 2. Geen transparantie i.v.m. 2 besluiten zonder echte inhoudelijke motivering:    met een paar burocratische regels veegt men alles wat vanuit betrokkenheid     bij mijn/onze leefomgeving is aangedragen aan de kant, en men "onderbouwde"    dit ook met de nodige dooddoeners in de vorm van ambtelijke uitspraken. 3. Geen enkel perspectief wordt ons via zo'n autoritaire afhandeling geboden.    Wél wekten 2 wethouders valse hoop via verwijzing en voorspiegelen :    Derk Alssema (2020) : "dat biedt perspectief voor de Torenring". Hij verwees     naar het WVP, maar was mede verantwoordelijk voor het 1e Collegebesluit.    Joost de Goffau (2021) schreef dat low budget voorstellen nog altijd welkom    waren en spiegelde ons een procedure verbod vrachtverkeer voor, maar was     mede verantwoordelijk voor het afwijzende 2e Collegebesluit.4. Een dubbelzinnig beleid omdat men aan de ene kant nauwelijks gefundeert         beweert dat aanpak niet nodig is, en aan de andere kant steeds (9 keer!)     schriftelijk verwijst naar mogelijke aanpak tijdens groot onderhoud.                  Ook de verwijzing (5 keer!) terug naar dorpsraad en haar WVP is dubbelzinnig.5. Een tegenstrijdig beleid omdat men m.b.t. Elenbaasstr. wél eenrichtingsverkeer    én m.b.t. Noordweegse weg wél verbod vrachtverkeer instelde.  Ik heb bovendien via vele toelichtingen en met bewijs aangetoond dat dit ook een verstrengelde verwijzings/bestuurs-cultuur van Goes & Dorp is vanwege de nauwe politieke banden van het dorpsbestuur met de Goese CDA en SGP/CU fractie.En de start van de nieuwe Goese Coalitie is voor dus ook een valse start geweest!PVDA/GR LINKS kwam vlak voor de verkiezingen aanbellen en een hoopgevendeflyer over een duurzame toekomst in de bus deponeren: met een foto vanaf onze Zuidroute. Ik zond de coalitie fracties een brandbrief met uitleg over de afhandeling door de vorige Goese bestuurders. Daarna 2 toelichtings updates over de Zuidroute problematiek. (verzonden op 5 juli 2022)  LINK Er kwamen 2 ontvangstbevestigingen (PVDA/GROEN LINKS - NIEUW GOES)Slechts 1 kort antwoord van SGP/CU (die onze nieuwe dorpswethouder levert!)Fractievoorzitter J.Lucasse boorde ieder perspectief de grond in met deze zin:"Daarmee wil ik eventuele overlast of drukte niet bagatelliseren, maar wel aangeven dat een gemeente niet een organisatie is die alle wensen en verlangens van burgers moet inlossen."  Via TV uitzending van Omroep Zeeland gaf Goes mij/ons óók een indirekt antwoord:via de kommentaarstem vernamen we dat "het Goese stadhuis vooralsnog geen reden ziet tot aanpak". Dank u wel PVDA/Gr.Links - Nieuw Goes - Partij voor Goes - SGP/CU In de PZC moesten we wel via diverse artikelen vernemen dat de dure wensenen verlangens van de Goese burgers in korte tijd wel serieus werden genomen:zie volgende pagina's ! De nieuwe Coalitie gaf daar ruim 1 miljoen euro aan uit.Op 14 sept 2022 zond ik de nieuwe Coalitie weer een brandbrief:  LINKSlechts 1 teleurstellende korte reactie van SGP/CU (fractievoorzitter J. Lucasse) Onze participatie werd en wordt nog steeds burger vervreemdend  afgehandeld.Het schema op de volgende pagina laat zien hoe de vertegenwoordigers van dezeverouderde bestuurscultuur steeds naar elkaar verwijzen en verantwoordelijkheidontwijken en afschuiven. DAT IS PARTICIPATIE ONTMOEDIGING 3.0.      

https://whistle-flute.com/downloads/2022-07-05_aan-fracties-Goes.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Brandbrief%20aan%20fracties%20van%20Coalitie%202022-2026-sept%202022.pdf
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De steeds heen & terug verwijzende defensieve, niet transparante bestuurscultuur van Goes & Dorp : 2016-2022.Van de glibberige dorpsmuur naar de hoge burocratische stadsmuur en vice versa: ontmoediging van participatie.Aan het verwijzen ging vaak uitstel van respons geven, ontkenning, ontkrachting en zelfs censuur vooraf.In totaal 28  verwijzingen + 2x dorpsblad censuur: weigering van 2 van mijn ingezonden dorpsbladartikelen. De beschrijving van ieder van deze 6 zware burgerparticipatie jaren zal ik binnenkort in een zwartboek doen.
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* Ontleend aan mijn archief over deze verkeerskwestie met daarin het bewijs van alle schriftelijke uitwisselingen met deze instanties.     Goes verwees niet alleen steeds terug naar WVP en Dorpsraad maar verwees ook in totaal 9x schriftelijke naar "groot onderhoud t.z.t."     en gaf vaak geen inhoudelijke respons op brieven, toelichtingen en Wob verzoeken! Bij Goes & Dorp ontbrak het ook aan transparantie.    Opvallend: het gezamenlijke verzwijgen vd 3 buurtpeilingen die nooit werden genoemd in correspondentie en dorpsblad!      
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     De politie (verkeerspolitie en wijkagent) :"de inrichters van Goes zijn eerst aan de beurt"
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Verkeerskwestie Zuidroute Torenring: 6 jaar van heen en terug verwijzing
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De heer J.J.M. Bitter
Torenring 36
4458 BC 'S.HEER ARENDSKERKE

Geachte heer Bitter,

Naar aanleiding van uw meldingen over verkeersonveiligheid op de To-
renring in 's-Heer Arendskerke het volgende.

Na diverse mondelinge en schriftelijke contacten hebben we nogmaals
naar uw situatie gekeken en in hoeverre deze gevaar oplevert.

We zien daarbij geen noodzaak tot het aanbrengen van verkeerskundige
aanpassingen op of bij de Torenring

Pas wanneer sprake is of wordt van grootschalig onderhoud (dat nu niet

We vertrouwen erop u met deze berichtgeving voldoende te hebben
geinformeerd.

achtend,

is gepland) kan dit worden herovenrvogen in overleg met dorpsraad en Bijtagen
aanwonenden.

Afdeling
Omgeving en Economie

Uw contactpersoon
de heer H. Feij
Verkeerskundige

Doorkiesnummer
(01 13) 249 675

Onderwerp
Verkeerssituatie Toren ring

Datum
16 december 2020
Verzonden

$ il[t, affiaffi

Uw kenmerk

Ons kenmerk
RW-2020-09 1 6tD20 7 01 584

Pagina 1

IBAN Rekeningnummer:

N139BNGH0285002821

UB

Secretaris
drs. M. Mulder MSc.
Burgemeester

Stadskantoor

M.A. de RuijterLaan 2

4461, GE Goes

Postadres

Postbus 21,1,8

4460 MC Goes

T 1,4 01,13

E stadskantoor@goes.nI
www.goes.nl

van Goes,
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Ad 1 : "uw meldingen"  = ontkenning van de buurtproblematiek en het buurtdraagvlak:		                     = individualiseren van de door buurt gemelde problematiek "Verkeersonveiligheid" = ontkennen van de diverse problematiek: zie Top 10 vd 1 peiling,				 zie scores 3e buurtpeiling: beiden zijn buurtbevestigingen van mijn 				 probleemanalyse die bestuurders van Goes en Dorp in bezit hebben.Diverse problematiek =  Verkeersonveiligheid - Geluids/Trillingsoverlast - Woningschade -Uitsluiting van ouderen en fysiek beperkten vanwege de gedateerde smalle hindernisstoep.Ad 4 : = verwijzing naar groot onderhoud: sinds 2016 reeds 9 schriftelijke verwijzingen                verwijzing naar Dorpsraad dwz St Overlegorgaan en haar WVP.               Sinds 2016 reeds 6 schriftelijke terug verwijzingen naar dorpsraad (WVP)                               Op 26 sept 2022 kwam nr 6:    LINK 
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College besluit m.b.t. 1e buurtpeiling en Torenringdossier 2019.Verkeerskundige D. Schoonen heeft digitale kopie (pdf) van het dossiergedownload en wethouder Alssema heb ik persoonlijk een uitgeprint exemplaar gegeven na de dorpsvergadering van 19 nov 2019. 
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OP DEZE EN VOLGENDE PAGINA'S DE 2 KORTE COLLEGE BESLUITEN. MET EEN PAAR ZINNEN ZONDER INHOUDELIJKE TRANSPARANTEMOTIVERING VEEGDE MEN ONZE BUURTPARTICIPATIE VAN TAFEL :ONGEFUNDEERDE ONTKENNING VH DRAAGVLAK VD 1E 2 PEILINGEN.OP DE UITSLAG VD 3 PEILING WERD NIET EENS RESPONS GEGEVEN!  
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ARCHIEF 

Bitter 
Torenring 26 
4458 BC 'S-HEER ARENDSKERKE 

Geachte heer Bitter,

Naar aanleiding van uw hernieuwde verzoek melden wij u dat uw 
uiteenzettingen niet leiden tot gewijzigde inzichten van onze zijde.

We vertrouwen erep u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoegaehtend,

f MZW/,fr/394W 
uw W 

schild amfëwrriüider MSC.
Secretaris Burgemeester 

Afdeling 
Omgeving Economie 

Uw centactpersoon 
Hans Feij 
Verkeerskundige 

Doorkiesnummer 
(0113) 249 675 

Onderwerp 
Buurtpetitie zuidroute Torenring 
Heer Arendskerke 

Datum 
12 juli 2021 
Verzonden 

l 3 JULI 2021 

Cine kenmerk 
221.083568 021.770559 

Bijlagen 

Pagina 1 

lBAN Rekeningnummer:
NLBQBNGH0285002821 
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Het College besluit over onze buurtpetitie = 2e buurtpeiling m.b.t. low budget voorstellen omdat wethouder Joost de Goffau geschreven had dat die nog steeds welkom waren.Heb ik pas na lang aandringen op 1 aug 2022 gekregen (!) evenals een extra later besluitover deze buurtpetitie (verzonden op 28-10-2021) dat ik ook niet ontvangen had: zie volgende pagina. Ik had M.van Belzen op 20-07-2022 een email gezonden ivm PZC artikel over klachten postbezorging in Arendskerke. 
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Weer een kort burocratisch en burger vervreemdend besluit van het toenmalige Goese College. Net zoals het College besluit van 16-12-2020 m.b.t. de 1e buurtpeiling.Die buurtpeiling was onderdeel van mijn uitgebreide en goed onderbouwde Torenring dossier van 2019 met een probleem analyse en 7 konkrete voorstellen als bijdrage aan gewenst overleg en het dorpsverkeersplan (WVP).Waarom "burger vervreemdend" ? Participerende burgers melden goed onderbouwd een diverse verkeersproblematiek: zie Torenring dossier met de 1e buurtpeiling: Goes heeft uitgeprinte + digitale kopie.Participerende burgers komen op voorstel van de wethouder (de Goffau) ook met konkrete en redelijke low budget voorstellen: zie buurtpetitie = 2e buurtpeiling met toelichting met voorstellen die ook door gemeente Goes is gedownload. Participerende burgers nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving krijgen beide keren een kort besluit zonder inhoudelijke toelichting en zonder enig perspectief!Geen enkele motivering. Gewoon autoritair nul op request via 1 zinnetje!Weer werd de diverse problematiek teruggebracht tot alleen "verkeersonveiligheid" :zie besluit 16-12-2020 vorige pagina en besluit 28-10-2021 op de volgende pagina.Terwijl diverse problematieken gemeld zijn via probleemanalyse, beeldbewijzen en bevestigt door meerderheid van de bewoners vd Zuidroute via buurtpeilingen. In het besluit van 16-12-2020 werden deze buurtmeldingen zelfs geïndividualiseert en teruggebracht tot "uw meldingen over verkeersonveiligheid".  
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Afdeling

J.J.M Bitter
Torenring 36
4458 BC  'S-HEER ARENDSKERKE

Omgeving & Economie

Uw contactpersoon
Hans Feij
Verkeerskundige

Doorkiesnummer
(0113) 249 675

Onderwerp
Buurtpetitie Torenring

Datum
28 oktober 2021
Verzonden

Uw kenmerk

Ons kenmerk
 / 

Bijlagen

Pagina 1
Geachte heer Bitter ,

Naar aanleiding van uw buurtpetitie over verkeersonveiligheid op de 
Torenring in ’s-Heer Arendskerke het volgende. 

We nemen geen verkeersmaatregelen op de Torenring.
En zijn na diverse mondelinge en schriftelijke contacten van mening dat 
alles over dit onderwerp nu gezegd is. Ook de Raad is hiervan op de 
hoogte gesteld. 

We vertrouwen erop u met deze berichtgeving voldoende te hebben 
geïnformeerd.
Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild drs. M. Mulder MSc.
Secretaris Burgemeester
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Het is dus niet echt door de raad beslist maar daar als voldongen feit en besluitneer gelegd en afgehamert!Hoe zit dat eigenlijk met de democratie en dualisme in Goes? Zo'n voldongen beslissing en mededeling aan de fracties is wellicht de reden dat die raad mij/ons niet in kennis stelde.Dan was er ook de 3e buurt-peiling van december 2021waar zelfs helemaal geen respons op kwam behalve de ontvangstbevestiging!Uitslag: zie volgende pagina.
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Hieronder het besluit over de 2e buurtpeiling/buurtpetitie dat nog eens werd verzondenmaar dat mijn postbus ook niet bereikte..?? Wel opvallend: 2x niet aangekomen op mijn adres. Is het de lakse lokale overheid/bestuurscultuur of lag het aan de postbezorging?Als dhr Feij dit heeft opgesteld dan gaf hij wederom een onjuiste voorstelling van zakenaan zijn meerderen. Maar zowel de dorpswethouder (de Goffau)als de wethouder van Verkeer (Pille) kregen ook mijn stukken:ik heb daarvan beide downloadbewijzen !
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Buurtpetitie over alléén "verkeersonveiligheid" ??Dit is een herhaling van de ontkenning (zie vorige 1e College besluit) van de diverse problematiek die gemeld was en als buurt- problematiek aangetoond. 
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Wij ervaren een diverse buurtproblematiek die in feite al erkend is in bijgestelde WVP :1. Verkeers onveiligheid vanwege hard rijden en vrachtverkeer en extra onnodigeonveiligheid vanwege de stoep;2. Geluids/trillings overlast met kans optoenemende woningschade;3. Uitsluiting ouderen en fysiek beperktenvanwege de te smalle, verwaarloosde stoepmet diverse hindernissen.

Jules Bitter
Highlight

Jules Bitter
Highlight

Jules Bitter
Typewritten text
   !

Jules Bitter
Rectangle



Buurt Enquete Zuidroute Torenring December 2021

Bewoners van 11 vd 14 woonhuizen deden mee = meerderheid
Er werden 13 enquetefrm gemaakt want bewoners van Nr 16/18 doen vanaf 2020 niet mee.

Dat hebben zij vriendelijk te kennen gegeven.

Evaluatie / Eindkonklusie op 28 dec 2021:

1.  Meerderheid bewoners deed mee: van de 13 enquetes werden er deze keer zelfs 11 ingevuld. 
 

2.  Er is wéér een duidelijk buurtdraagvlak en buurtvraag voor aanpak aangetoond.
Dit is al de 3e keer dat de buurt de noodzaak voor aanpak vd verkeersinrichting bevestigde.
(= 3x een buurtdraagvlak : enquete Juni 2019 / buurtpetitie Febr 2021 / enquete Dec 2021)

Opvallend: er waren in 2020/2021 diverse nieuwe bewoners (3 woonhuizen) 
De totaalscore van item nr 12  = 15 = 1.4 per deelnemer = laagste van alle scores : 27%

3.  Dit is ook de 3e keer dat de buurt de 3 hoofdproblemen bevestigde:
zwaar verkeer/hard rijden/de stoep.

4.  M.b.t. korte termijn aanpak scoorden 4 items hoog:

5.  M.b.t. lange termijn aanpak (2027?) scoorden 3 items hoog:

Jules Bitter / 28 december 2021 / julesbit@zeelandnet.nl 

https://www.youtube.com/channel/UCt6D7KhS-V4d3510psZZvYg/videos 

https://whistle-flute.com/downloads/Zuidroute-Torenring-Voorstellen-Aanpak%20korte%26lange
%20termijn-website.pdf 

mailto:julesbit@zeelandnet.nl
https://whistle-flute.com/downloads/Zuidroute-Torenring-Voorstellen-Aanpak%20korte%26lange%20termijn-website.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Zuidroute-Torenring-Voorstellen-Aanpak%20korte%26lange%20termijn-website.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCt6D7KhS-V4d3510psZZvYg/videos
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(= 1 woonhuis/adres)
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 Buurt scoreper itemmax 11x5=55
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                                                               De complete buurtpeiling van december 2021:https://whistle-flute.com/downloads/BUURT%20ENQUETE-ZUIDROUTE-DEC%202021-KOMPLEET.pdf 

Jules Bitter
Rectangle

https://whistle-flute.com/downloads/BUURT%20ENQUETE-ZUIDROUTE-DEC%202021-KOMPLEET.pdf
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OP DEZE BUURTPEILING KWAM GEEN ENKELE INHOUDELIJKE RESPONS:NOCH VAN GEMEENTE GOES NOCH VAN DORPSBESTUURDERS
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In plaats van ons inhoudelijke en transparante respons te geven hadden de bestuurders van Goes & Dorp een besloten stadhuis overleg.



D.Schoonen 21 april 2016

“Wel, en dat zegden we al eerder toe, bekijken we bij onderhoudswerkzaamheden in de toekomst de
weginrichting/ kruispunten van de Torenring kunnen optimaliseren.”  

D.Schoonen 16 juli 2018
“Toekomstig groot onderhoud biedt kansen om situaties (die niet op de prioriteitenlijst staan) aan te
pakken. Voorafgaand aan die onderhoudsronde bekijken hoe het beter kan. Uw punten van aandacht
(snelheid gemotoriseerd verkeer, intensiteit vrachtverkeer en veiligheid fietsers) betrekken we hierbij.
Zodra we starten met de plannen nemen we contact met u op om de laatste stand van zaken door te

nemen.”  

D.Schoonen 15 juli 2019
“Wel willen we, als groot onderhoud van de weg zich aandient, samen met de directe omgeving bespreken

hoe we de situatie verder kunnen optimaliseren.” 

M.Otte 20 november 2019
“De planning mbt toekomstig groot onderhoud van de Torenring. De Torenring staat daarom nog niet op

voor groot onderhoud binnen 1-5 jaar. Begin 2020 wordt een nieuwe gemeente brede weginspectie
uitgevoerd. Aan de hand van deze nieuwe inspectiegegevens zal blijken in hoeverre er aan de staat iets is

veranderd en of de planning aangepast dient te worden.” 

J.Houmes 15 december 2020
“In de bijlage zijn de uitkomsten van de inspectie samengevat. Ik ben voor uw verzoek uitgegaan van de

rijbaan. Algehele staat is op moment van inspectie goed en voldoet aan de wettelijke normen. Er zijn twee
wegvakken met indicatie dat er toekomstig onderhoud uitgevoerd dient te worden (2027)”  

“Bij een volgende onderhoudsronde betrekken we zeker uw punten van aandacht.”  

D.Schoonen 19 oktober 2016

J.Houmes - coördinator wegen & civieltechnische werken 14 januari 2021
"In wegvak 1 en 2 voeren we mogelijk in 2027 herbestratingswerkzaamheden uit.

Dit houdt in het opnemen en herleggen van de bestaande verharding.
Zoals te lezen is in (bijgevoegde) pdf ca 50% van het oppervlak."

 

                                             College van B&W besluit van 16 december 2020
        "Pas wanneer sprake is of wordt van grootschalig onderhoud (dat nu niet is gepland)      
                 kan dit worden heroverwogen in overleg met dorpsraad en aanwonenden." 

Wethouder de Goffau 14 januari 2021
"Verbeteren van de infrastructuurkan natuurlijk altijd beter (niks is perfect)

Daarom ook mijn aanbod tijdens het telefoongesprek om te inventariseren wanneer de Torenring - 
aan grootschalig onderhoud onderhevig is - of er eventueel aanpassingen gedaan kunnen worden.

U weet ondertussen dat dit volgens de gemeentelijke planning nog even duurt.
Mijn aanbod om ter zijner tijd naar verbeteringen te kijken blijft staan. Eveneens zijn eventuele 
suggesties die behelsen dat niet de hele Torenring verbouwd moet worden nog steeds van harte 
welkom. Doet u echter uzelf, mijn medewerkers en ondergetekende een plezier en stop met het 

geforceerd afdwingen van maatregelen die voorlopig nog niet genomen gaan worden."

En op dezelfde dag mocht een ambtenaar de onzekerheidsfaktor nog eens bevestigen:

                                               

 

           Geen echte transparantie, geen voortvarendheid : uitstelbeleid.

De 9 schriftelijke vage verwijzingen van de gemeente Goes 2016 - 2022. 
Dan waren er nog de herhaalde terug verwijzingen naar WVP en dorpsraad.

Zes jaar gedogen van de problematiek en uitstellen van aanpak.
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Opvallend is het feit dat ambtenaren en wethouders (én dorpsraad) nooit refereerden aan de buurtpeilingen alsof ze niet hadden plaats gevonden.Ook ging Goes nooit echt inhoudelijk in op mijn probleem-analyse van de Zuidroute problematiek en in de College besluiten van 16 dec 2020 en 12 juli 2021 bracht men die diverse problematiek terug tot enkel "verkeersonveiligheid" enindividualiseerde men de diverse buurtproblematiek tot mijn problematiek. 
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DE PRIORITEITEN VAN GEMEENTE GOES T.O.V. ZUIDROUTE WENSENDe 5 speerpunten van iedere fractie in PZC van 14 maart 2022 vlak voor de verkiezingen.Opvallend hieronder: bij PvdA/Groen links en CDA was verkeer geen speerpunt. In een aparte verkiezingsfolder van PVDA/Groen Links voor Arendskerke stond wel verleidelijk genoemd :"We investeren in de veiligheid van fietsers en voetgangers." Dus ook die bij ons op de Zuidroute??Nee hoor: er ging weer meer dan 1 miljoen euro naar Goese burgers: zie hieronder en volgende pagina.Na onderstaande speerpunten kwam de nieuwe coalitie met een "Coalitie Akkoord 2022-2026". Opvallend daarin : het gaat vooral over de stad Goes en de dorpen worden zijdelings genoemd.Verkeer staat begroot op € 50 000,- (daar heb je toch een paar Zuidroute verkeersborden voor..?)Alle coalitie fracties en 2 nieuwe wethouders (Meulblok/van der Reest) kregen op 5 juli 2022 mijn update toelichting over onze problematiek en wensen: geen enkele echte inhoudelijke respons terug!Slechts 2 ontvangsbevestigingen en 1 korte vafwijzende reactie van fractievoorzitter van SGP/CU.Zie volgende pagina. Ik deelde dit met de andere Coalitie fracties : wéér geen enkele respons terug.Daarom zond ik op 15 sept 2022 een brandbrief. Een dag later nieuws van de PZC : zie volgende pagina!Ook de nieuwe Coalitie honoreert de dure wensen van Goese burgers en negeert onze low budget wensen!
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Vóór de gemeenteraadsverkiezingen kwam fractievoorzitter Johnny Lucasse (SGP/CU)met het idee van dit Urban Parc. Ik had een email uitwisseling over onze wensen.Hij maakte mij o.a. duidelijk dat er voor de aanpak Zuidroute geen geld was. Zelfs niet voor onze low budget voorstellen: zie buurtpetitie 2021/3e buurtpeiling 2021Maar volgens zijn fractie kan voor Goese burgers alles. Dat blijkt uit dit PZC bericht. Het opknappen van de Skatebaan was al berekend op ruim € 200 000,- En óók een compleet "Urban Parc" met " een klein basketbalveldje ? En ja hoor : in de PZC van september 2022 lazen we dat vernieuwde skatebaan een feit is en dat er ook een "Urban Parc" met "Pumptrack" komt voor € 900 000,- : volgende pagina 
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'S HEER ARENDSKERKE KREEG  EEN NIEUWE DORPSWETHOUDER (SGP/CU)EN GOES WAS METEEN WEER GOED ... VOORAL VOOR GOESE BURGERS : RUIM 1 MILJOEN EURO VOOR SKEELERBAAN - URBAN PARC - PUMPTRACK 
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De nieuwe coalitie werd: PVDA/GROEN LINKS NIEUW GOES - PARTIJ VOOR GOES - SGP/CUen wat gebeurde er ... ? 
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"Een skatepark dat voldoet aan de wensen van nu" werd in korte tijd ingewilligd maar onze wens een verkeersinrichting die voldoet aan de wensen en eisen van nu werd genegeert.Meer dan 200 000 euro voor Goese skaters en geen ceurocent voor onze low budget wensen:een paar verkeersborden om op korte termijn problematiek te verlichten m.b.t. hard hellingaf rijden (naar de school!) en vrachtverkeer. Ondanks buurtdraagvlak van 3 buurtpeilingen!Dit alles maakt duidelijk dat deze Coalitie gewoon verder gaat met onze wensen te negeren!		        PZC 26 jan 2022 : 1 petitie en het komt binnen 1 jaar voor elkaar!                          PZC : 6 sept 2022 : alvast die baan opknappen voor € 200 000,-                         PZC : 16 sept 2022 : het kan niet op ...                         voor "BOOMING" Goes                                                                                          Deze ex-CDA wethouder maakte                                                                                          ons wijs dat low budget wensen                                                                                         welkom waren en spiegelde een                                                                                                                        verbod vrachtverkeer Zuidroute                                                                                          voor. Van hem kregen we ook                                                                                          een flyer in de bus: we waren                                                                                           welkom om veilig en mooi te                                                                                           komen fietsen en wandelen (!) op                                                                                          zijn nieuwe ecologische bedrijventerrein.Aan dit Urban Parc + nog een extra Pumptrack gaan wij - dorpelingen - ook weer meebetalen!Fractie voorzitter van SGP/CU (J. Lukasse) die dit Parc+Track vlak voor de verkiezingen lanceerde kreeg op 5 juli 2022 ook mijn toelichtings update over onze problematiek en onze legitieme redelijke low budget wensen. Ik kreeg een korte email terug met een duidelijke uitspraak :Kan het in uw geval ook zo zijn dat ‘nee’ ook een antwoord is of is het zo dat alleen een ‘ja’ het juiste antwoord is. Daarmee wil ik eventuele overlast of drukt niet bagatelliseren, maar wel aangeven dat een gemeente niet een organisatie is die alle wensen en verlangens van burgers moet inlossen.Later bevestigde hij schriftelijk dat hij dit "communiceerde namens de SGP/CU-fractie".Dat is de fractie van onze nieuwe dorpswethouder (Andre van der Reest) die dus vooral de wensen van Goese burgers wil behartigen belonen. Zijn wij dorpelingen soms 2e rangs burgers?Wij betalen mee aan "BOOMING GOES" en worden al 6 jaar aan het lijntje gehouden.Wij krijgen steeds nul op request en NU WEER geen enkele respons en perspectief!Het Goese stadhuis vervreemd zich steeds verder van ons, participerende dorpelingen!   
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En voor ons kan er zelfs geen low budget maatregel af ??  PARTICIPATIE ONTMOEDIGING   BURGER VERVREEMDING  
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Bestaande woonervennog veiliger?? En onze problematiekenblijven negeren??
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Voordat de nieuwe Coalitie aan het werk ging kregen we ook al PZC nieuws     over inkomsten en uitgaven en prioriteiten van en voor de stad Goes.
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      17 december 2021                                                      25 maart 2021
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     Voor "Booming Goes"      en haar stedelingen kon      en kan dus nog steeds      alles. Dat maakte ook de      nieuwe Coalitie duidelijk.              Waarom worden onze       redelijke low budget                   wensen, buurtpeilingen,      nog steeds genegeert?            Waarom wéér geen                       inhoudelijke respons op               mijn toelichtingen van      5 juli 2022 én 14 sept 2022 ?      Waarom een geheim       stadhuis overleg over onze      leef/verkeerssituatie?      Waarom na 6 jaar nog steeds      geen transparantie, voort-      varendheid en perspectief?? 
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Ex-wethouder Cees Pille (VVD)ging over Verkeer maar net als  voorganger Loes Meeuwissegaf hij nooit en te nimmer respons op toelichtingen, vragen en de uitslagen van onze 3 buurtpeilingen.
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                     Januari 2022
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BOOMING GOES
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Vlak voor de verkiezingen ook nog even scoren metwat leuke culturele ideetjes.Ja, cultuur is belangrijk, net als sportvoorzieningen.Maar mijn/onze initiatieven,3 buurtpeilingen en low budget voorstellen werdenvia 2 korte College besluiten van tafel geveegd zonder inhoudelijke respons op onze toegelichte problematiek.Daarnaast 5 terug verwijzingennaar dorpsraad en WVP.9 verwijzingen naar grootonderhoud t.z.t., en eenvoorgespiegelde procedureverbod vrachtverkeer! 
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IN EINDEWEGE WÉL EEN VERBOD VRACHTVERKEER!
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DE VERANTWOORDELIJKE INRICHTERSHEBBEN HET O.A. OVER LAGE INTENSITEIT EN GOKKEN MET MENSENLEVENS EN NEGEREN DE RICHTLIJN VAN SVP 2030
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Dit deel vd Noordweegse weg in Eindewege had al een verbod voor vrachtverkeer en een verkeersheuvel aan kant van de Arendstraat.Op 7 oktober 2022 zag ik dat er aan de kant van de Spoorstraatdeze nieuwe heuvel met drempels was gemaakt. Dit kruispunt stondniet vermeld in het oude WVP (2013) en ook niet in het bijgestelde verkeersplan? Ik heb Wob verzoek gedaan: hoe is die besluitvormingtot stand gekomen? Waarom kan dit hier ineens allemaal wel??                                               De Spoorstraat kreeg dus wel een drempel!                Dat is een verkeersluwe straat in vergelij-                king met de Zuidroute die notabene een                sterk afhellende doorgaande weg is naar                een Y-splitsing bij een basisschool.                        De bestaande verkeersheuvel bij                       Arendstraat en Noordweegse weg.                                          Waarom al die aanpak hier wel en geen                    enkele maatregel voor Zuidroute :                    met name de Y-splitsing bij de school?
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14 oktober 2022: na al die dure uitgaven voor "Booming Goes". Voor de wensen van de Zuidroute heeft men geen eurocent over.Een paar verkeersborden zouden al een groot verschil kunnen maken.Waarom niet een proef met eenrichtings-verkeer Zuidroute?Geen voertuigen meer "helling af" richting splitsing/school.Waarom niet een proef met verbodsbord vrachtverkeer Zuidroute?Of een bord met snelheidsmax 15 km voor zwaar verkeer?Waarom spiegelde wethouder de Goffau en de dorpssecretaris ons een procedure verbod vrachtverkeer voor en een buurtoverleg ?In plaats daarvan hadden de bestuurders van Goes en Dorp een besloten stadhuis onderonsje waar men niets inhoudelijk over prijs gaf.Vervolgens in het dorpsblad de suggestie in het dorpsblad dat het WVP nog bijgesteld zou moeten worden en dat men dat gaat koppelen aan een nieuwe dorpsenquete!?Wil men zo de 3 Zuidroute knelpunten omzeilen die met 3 buurtpeilingen aangetoond zijn als buurt problematieken en die in feite al erkend zijnin het in 2021 bijgestelde WVP?Steeds worden wij op het verkeerde been gezet en is er geen transparantie en voortvarendheid!Zo is ons al jaren lang ieder perspectief onthouden. 
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Via de inspraak website "GOES PRAAT MEE" heb ik ook geparticipeert mbt de bouw van de nieuwe basisschool en de noodzaak van een veilige schoolzone.  Zie hieronder in geel het vage en verwijzende antwoord van Goes.Inmiddels is dit de 6e terug verwijzing naar dorpsraad en indirekt naar haar WVP!Een veilige schoolzone is ook een wens is van meerderheid Zuidroute bewoners: Hieronder de uitslag vd 3e buurtpeiling: zie punt 9 = schoolzone had score van 94%!Gemeente Goes gaf hier geen enkele inhoudelijke respons op: alleen ontvangstbevestiging.
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Maar je mag via"Goes Praat Mee"als je dat kan en wil ook online participeren overde toekomstvisievan Goes....Op de volgende pagina hetgeen ikop 29 sept 2022als update kreeg.
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"GOES PRAAT MEE" :  IN DIT GEVAL OVER DE TOEKOMSTVISIE VAN GOESEN OOK WEER OVERDUIDELIJK OVER DE STAD GOES EN HAAR INWONERS.IN DE TABEL ZIE JE DAT VERKEER HOOG SCOORDE EN DAARONDER DE SAMENVATTING VAN DE WENSEN "VAN DE INWONERS"... VAN GOES.
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ONZE WENSEN - OA OP DAT VLAK -ZIJN TOTAAL GENEGEERT EN METKORTE ZINNEN  VIA 2 COLLEGE BESLUITEN VAN TAFEL GEVEEGD.HET NIEUWE COLLEGE GAF ZELFS GEEN RESPONS OP TOELICHTINGENVAN 05-07-2022 EN 14-09-2022
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INWONERS VAN DE STAD GOESHEBBEN ONLINE HUN WENSEN MBT HET VERKEER INGEDIENDWIJ DORPELINGEN DEDEN 3 BUURT-PEILINGEN EN ZONDEN AAN DEHAND DAARVAN REDELIJKE LOW BUDGET VOORSTELLEN.
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Terwijl ik deze pdf maak hoor ik op TV (Een Vandaag)zeggen dat de overheid de kansen ongelijkheid juistlaat toenemen vanwege al die online "dienstverlening".In dit geval : participeren kan je in Goes als je genoegdigitale vaardigheden hebt... maar zelfs als je die hebtzoals in mijn geval blijf je tegen een hoge burocratische                          niet transparante defensieve ambtelijke                                          muur aankijken/kommuniceren. 
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