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Bewerkte foto van Zuidroute tijdens de jaarlijkse Sraskerkse dag.Helaas is dit niet de dagelijkse verkeers werkelijkheid op dit deel van ons dorpscentrum.Waarom niet 365 dagen per jaar fiets en wandelvriendelijk?Waarom niet 365 dagen per jaar prettig en veilig toegankelijk én begaanbaar voor iedereen?Waarom wél iedere dag de dominantie van licht en zwaar haastverkeer en problematiek gedogen?Waarom bewoners meldingen en wensen negeren en niets doen aan deze 80-er jaren inrichting?Dit dorpscentrum verdiend het herstel van de ontmoetingsfunktie: weer een dorpshart voor iedereen!



Jules Bitter
Typewritten text
DE AFHANDELING VAN DE ZUIDROUTE KWESTIE DOOR INSTANTIESDoor verwijzen en ontmoedigen van de participant(en) van de Zuid Route.2016 - 2022 : 28 verwijzingen tussen diverse instanties.STADSBESTUUR GOES Goes verwees mij/ons 7 x terug naar Dorpsbestuur en haar dorpsverkeersplan (WVP).Goes zond 3 korte niet transparante probleem ontkennende College besluiten c.q. standpunten. Goes zond 10 schriftelijke vage verwijzingen naar mogelijke aanpak bij groot onderhoud.Wethouders van Verkeer  - Meeuwisse/Pille/Meulblok - gingen nooit inhoudelijk in op toelichtingen.Dorpswethouders - Alssema/de Goffau - spiegelden onoprecht aanpak en perspectief voor: m.b.t. het bijgestelde WVP (Alssema) en m.b.t. een procedure verbod vrachtverkeer (de Goffau).Dorpswethouder van der Reest en wethouder Meulblok wilden alleen een "kennismakingsgesprek": het mocht niet over inhoud/perspectief gaan en zij gingen niet inhoudelijk in op mijn brief daarover.In plaats daarvan zond men op 8 dec 2022 het 3e korte afwijzende burocratische Collegebesluit met ontkrachting vd diverse problematiek c.q. buurtdraagvlak en de (7e!) terugverwijzing naar de dorpsraad.Tevens een (10e!) verwijzing naar mogelijke aanpak tijdens groot onderhoud na 2027: 12 jaar uitstel! DORPSBESTUUR ARENDSKERKE Dorpsbestuur en haar werkgroep Verkeer verwezen mij/ons 8 x naar verantwoordelijke Goese inrichters.Dorpsbestuur en haar werkgroep verwezen 4 x naar elkaar i.v.m. hun bijgestelde WVP.Dorpsbestuur verbrak 2x de dialoog, liet 2x censuur toe van mijn artikel voor hun dorpsblad.Dorpsbestuur manipuleerde de WVP stemuitslag: WVP "totaal herzien" werd WVP "bijstellen".Het bijgestelde WVP kreeg wel 3 Zuidroute knelpunten : 1. vrachtverkeer 2. hard rijden 3. de stoepMen spiegelde ook procedure verbod vrachtverkeer Zuidroute voor en een buurtbijeenkomst daarover.Van beiden kwam niets terecht na een besloten achterkamer stadhuisoverleg met de Goffau, Pille en Feij.Over de inhoud/uitkomst van dit gesprek weigerde men (Goes&Dorp) info te geven! Ook niet via WOO. Na mijn protest tegen de 2e dorpsbladcensuur verbrak men ook de dialoog en verwees voor 8e keer naar Goes.Als extra ontmoediging suggereerde men kort daarop in het dorpsblad dat de WVP bijstelling nog niet zou hebben plaats gevonden en dat men WVP "actualisatie" gaat doen via koppeling aan een dorpsenquete.Deze schema's zijn ontleend aan mijn email archief over deze verkeersinrichtings kwestie.  
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VOORBESCHOUWING

Het nieuwe jaar 2023 is kort geleden begonnen en ik rond dit zwartboek af, en daarmee beëindig ik een  
periode van participatie m.b.t. de gedateerde verkeersinrichting van mijn buurt waar sinds de 80-er jaren 
van de vorige eeuw niets aan is gedaan door de verantwoordelijke inrichters van de gemeente Goes.  
Vanaf 2016 tot heden heb ik het voortouw genomen en aktief, met steun en deelname van de meerderheid 
van mijn buurtgenoten, getracht iets aan de verbetering van onze verkeers/leefomgeving te doen. *

           * Die omgeving is de z.g. 'Zuidroute' van het centrum van 's Heer Arendskerke (Torenring) : een smalle, afhellende, bochtige 
doorgaande weg ten zuiden van de mooie Petruskerk.   LINK: Torenring Arendskerke

 De 14 voornamelijk oude woningen, de meeste op gemetselde fundering, staan dicht op die weg waar het toenemende
lichte én zware haastige verkeer 'helling op' en 'helling af' in 2 richtingen mag rijden. Er is namelijk een hoogteverschil : 2mtr 
over 85 mtr = 2.4% hellingsgraad, en voor onze gevels slechts een smalle verwaarloosde hindernisstoep en parkeervakken, 
waardoor dat haastverkeer op 3.50 mtr langs komt. Bij uitwijken over lege parkeervakken komt zwaar verkeer zelfs binnen 2 
mtr voorbij. Resultaat: toenemende woningschade door bodemtrillingen in combinatie met inklinkende bodem (veen/klei)
De basisschool – in 2023 nieuwbouw en dan 'Integraal Kind Centrum' genoemd – grenst aan de Y-splitsing van de Zuidroute 
waar het lichte en zware verkeer 'helling af' naar toe , en zelfs op snelheid door kan rijden. Veel videobewijs met analyse 
toonde aan dat > 75% vd voertuigen hier met onveilige snelheid passeert! Er is geen veilige schoolzone , geen enkele 
waarschuwing dat men een basisschool nadert, geen waarschuwing over de hellingsgraad van 2.4%, geen afremmende 
maatregel, geen handhaving. Het aan mij herhaalde Politie standpunt: “de verantwoordelijke Goese inrichters moeten eerst hun 
werk doen”. Maar die inrichters hebben recent (08-12-2022) laten weten de 7 jaar van uitstel van aanpak met 5 jaar te verlengen!
Vanwege de smalle verwaarloosde hindernisstoep met diverse opstapstenen bij voordeuren is ook dagelijkse/strukturele uitsluiting 
van ouderen en fysiek beperkte mensen ontstaan, d.w.z. een ernstige inperking van mobiliteit. Een veilig en prettig 'ommetje' over 
dit mooie dorpscentrum is en blijft voor hen onmogelijk, en op korte termijn ook voor de bejaarde Zuidroute bewoners waarvan 
bijna de helft nu al 60+ is. Met rollator, rolstoel, kinderwagen of met een begeleider of hond(en) aan de lijn is die stoep een opgave 
en dus kiezen veel van die kwetsbare voetgangers voor de onveilige straat c.q. doorgaande weg waar men na een kort moment van 
bedriegelijke rust en schijnbare veiligheid verrast kan worden door het lichte en zware haastverkeer uit 2 richtingen. Ik heb talloze 
videobewijzen van bovengenoemde diverse problematiek op You Tube gezet en met het stadsbestuur en dorpsbestuur gedeeld, 
voorzien van analyse en voorstellen. De meerderheid van mijn buurtgenoten heeft 'geparticipeert' door deel te nemen aan:            
1. probleem inventarisatie  2. buurtpetitie  3. een 3e buurtpeiling m.b.t. voorstellen over konkrete aanpak.   LINK: 3 peilingen          
 De uitslagen van die 3 peilingen bevestigden dat er sprake is van diverse problematiek en dat die tevens buurtproblematiek is.
Bovengenoemde situatieve faktoren en de gedateerde inrichting die totaal niet meer aansluit bij de verkeersontwikkelingen 
sinds de 80-er jaren, veroorzaken die diverse verkeersproblematiek voor buurtbewoners en kwetsbare passanten.
Die diverse problematiek : 1. Onveiligheid 2. Geluidsoverlast 3. Trillingsoverlast 4. Woningschade 5. Uitsluiting. 

Mijn/onze participatie – d.w.z. betrokken zijn bij, en deelnemen aan besluitvorming over de noodzakelijke 
herinrichting – diende aldus een buurtbelang, een kwetsbare passantenbelang en tevens een dorpsbelang.
Wat dat dorpsbelang aangaat: ons unieke Zeeuwse historische groene dorpscentrum onthaasten en weer 
de traditionele, sociale en recreatieve funktie van dorpse ontmoetingsplaats herstellen door het lichte en
zware haastverkeer aan banden te leggen. Er was vroeger zelfs al een verbod voor vrachtverkeer maar de 
inrichters en het dorpsbestuur besloten de 'onnodige' verkeersborden in ons dorp te verwijderen.
Vooral onze mooie Zuidroute trekt steeds meer recreatieve fietsers en wandelaars aan en de meerderheid 
van de bewoners ervaart de bovengenoemde diverse problematiek in tegenstelling tot de bewoners van de 
5 woningen van de Noordroute. Dat heb ik vanaf 2019 met de 3 buurtpeilingen aangetoond waarvan zowel 
het gemeentebestuur van Goes, als het dorpsbestuur van Arendskerke alle kopieën hebben ontvangen.
Er is dus wel degelijk sprake van een buurtproblematiek en van buurtparticipatie, maar sinds 2019 kreeg ik
te maken met de defensieve en tamelijk politiek verstrengelde bestuurscultuur van 'Goes en Dorp” die er 
alles aan deed om deze verkeers/buurtproblematiek te individualiseren/formuleren als 'mijn' problematiek.
Dit isoleren van mij als lastige klokkenluider ging ook zelfs gepaard met indirekte en direkte censuur. 
Opvallend en veelzeggend is het feit dat in geen enkele korrespondentie van 'Goes en Dorp' werd gerefereerd 
aan de 3 peilingen. Alsof die niet hadden plaats gevonden. Blijkbaar is dat onwelgevallige informatie.
Via weigering van 2 van mijn ingezonden dorpsbladartikelen over deze kwestie werd zelfs een direkte vorm 
van censuur toegepast met absurde en zelf schofferende motivering. Ik ben dus als een dissident behandeld.
De werkwoorden die bij deze ontmoedigende en vervreemdende bestuurlijke afhandeling horen zijn:
traineren-zwijgen-verzwijgen-verdraaien-ontkrachten-voorspiegelen-uitstellen-gedogen-individualiseren-
censureren-isoleren-intimideren-verbreken   LINK: Werkwoorden afhandeling

LINK: Toelichting diverse problematiek

https://whistle-flute.com/downloads/Buurtpeilingen%20Zuidroute%20Compleet.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/TORENRING-FOTO%2BINFO-DEF.pdf
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        LINK: De versnelde bodemdaling en inklinking

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/nieuwe-kaart-laat-bodemdaling-in-nederland-zien
https://whistle-flute.com/downloads/Probleem%20Analyse%20Zuidroute%20Torenring-DEF.pdf


Naast verzwijging van feiten en inperking van mijn vrije meningsuiting en meningsvorming van dorpsgenoten
hebben de bestuurders van 'Goes en Dorp' vooral ook getracht de diverse problematiek te ontkrachten.
In korrespondentie, in dorpsblad, in PZC artikelen en in besluiten van het Goese College van B&W. *

          * Dit gebeurde ook t.a.v. de uitslag van de dorpsstemming over het oude WVP (19-11-2019) toen Kabboord een stemvoorstel 
deed: “WVP totaal herzien of bijstellen”. De uitslag werd “WVP totaal herzien” maar na 1 jaar werd die uitslag omgedraaid! 
Herman Bouma schreef in een dorpsbladartikel (jan 2021) dat hij door het bestuur was gevraagd het WVP bij te stellen!

 De toenmalige dorpssecretaris Raija de Vries-Alssema had dit eerder in notulen en dorpsblad voorbereid via de nodige 
mistige omschrijvingen met verzwijging van de stemming én de uitslag. In 2020 had ik haar en haar bestuur diverse keren 
schriftelijk om opheldering gevraagd maar kreeg die pas ten tijde van Bouma's artikel. Ook m.b.t. het besloten stadhuis-
overleg over deze kwestie (05-01-2022) wilde dit dorpsbestuur en gemeente Goes geen enkele informatie verstrekken!

         *  In de korte burocratische Goese Collegebesluiten wordt konsekwent alleen 'verkeersonveiligheid' genoemd en men tracht
daarin ook de buurtpeilingen en buurtproblematiek te ontkrachten met individualiserende formuleringen:                
16-12-2020 : 1e Collegebesluit m.b.t. 1e buurtpeiling. “uw meldingen”, “nogmaals naar uw situatie gekeken”,         
12-07-2021 : 2e Collegebesluit m.b.t. 2e buurtpetitie bewoners Zuidroute. “dat uw uiteenzettingen niet leiden tot gewijzigde
 inzichten van onze zijde.” (2 besluiten van het College van B&W van VVD-CDA-SGP/CU)
08-12-2022 : 3e Collegebesluit m.b.t. 3e buurtpeiling en mijn toelichtingen aan 2 wethouders van het nieuwe Goese College. 
“Uw wensen, en ook wellicht die van sommige van uw medestraatbewoners..”   (Email van het College van B&W van 
PVDA/GR.Links-Nieuw Goes-Partij voor Goes-SGP/CU)   LINK: 3 Collegebesluiten

          * 'Meerpettig' omdat ik uiteindelijk te weten kwam dat Herman Bouma vice voorzitter van de landelijke SGP/CU én fractievoorzitter 
vd Goese SGP/CU is geweest én voorzitter vd Adviesraad voor Goes. In 2016 wist ik niet van deze beleidsverstrengeling. Met hem 
had ik in 2016 al het nodige uitgewisseld en een gesprek gehad waarin hij, en een ander lid van zijn werkgroep, betwijfelden dat er
sprake was van verkeersproblematiek c.q. buurtproblematiek. Ik kreeg toen te horen dat ik de buurt maar eens moest peilen. 
Nadat ik dat in 2019 voor de 1e keer deed en het 1e buurtdraagvlak voor aanpak aantoonde en dit samen met toelichtingen en 7 
voorstellen aan hem en dorpsbestuur toezond hield men mij 3 maanden aan het lijntje en kwam ik te weten dat hij een negatief
advies aan Goes (CDA dorpswethouder Derk Alssema) had gegeven zonder mij/ons daarover in kennis te stellen! Derk Alssema 
verzweeg de relevante Zuidroute punten in zijn ambtelijk verslag m.b.t. zijn dorpsschouw en dorpssecretaris Raijade Vries 
Alssema kwam met een suggestief dorpsbladartikel waarin zij de buurtpeiling verzweeg maar wel indirekt ontkrachtte.

 De nieuwe dorpssecretaris (Bas de Schrijver) hervatte in 2021 de dialoog als lid van de verkeerswerkgroep,
en erkende ook het 3e Zuidroute knelpunt m.b.t. zwaar vrachtverkeer. Hij spiegelde samen met wethouder 
Joost de Goffau (CDA) een verbod vrachtverkeer (Zuidroute) voor, en verklaarde later zelfs dat Goes een 
procedure voor dat verbod was gestart maar hij kwam daar later in het dorpsblad weer op terug nadat hij
een besloten stadhuisoverleg had gehad. Goes gaat het verbod “opnieuw bekijken” (dorpsblad jan. 2022)
Maar er kwam in april 2022 een nieuw College en een besluit (08-12-2022): weer 5 jaar uitstel aanpak!        
Het dorpsbestuur, dat sinds 2018 onder leiding staat van voorzitter Kees Kabboord, en dat nauw verbonden 
is met de Goese fracties van CDA en SGP/CU die steeds onze 'dorpswethouders' leveren, blijft mij/ons op het 
verkeerde been zetten via mistige formuleringen * en voldongen feiten in haar dorpsblad, zonder echt 
transparant te zijn. Bovendien verwijst men steeds naar Goes en de Gemeente verwijst mij/ons weer terug.

Deze bewuste ontkrachtende ambtelijke formuleringen, en het eerder genoemde konsekwente dood zwijgen 
en 'onder de pet houden' van de 3 buurtpeilingen waarvan men alle kopieën in bezit heeft, roept het beeld 
op van een onbetrouwbare defensieve overheid die participerende burgers als tegenstanders ziet.
Goes heeft bovendien nagelaten die besluiten inhoudelijk te funderen en naast dit gebrek aan transparantie
was er geen enkele voortvarendheid m.b.t. aanpak terwijl die wel door wethouders en verkeerskundigen
voorgespiegeld werd, o.a. in 10 (!) schriftelijke vage verwijzingen naar aanpak tijdens z.g. 'groot onderhoud'.
Het recente 3e besluit c.q. bericht van het College boort ons perspectief weer voor 5 jaar de grond in.
Goes heeft aldus diverse behoorlijkheidsnormen geschonden zoals de Nationale Ombudsman die beschrijft. 
Het dorpsbestuur heeft na de nodige trainering en weerstand, en na het opstappen van Herman Bouma, 
de 'meerpettige' * voorzitter van haar werkgroep Verkeer, uiteindelijk in 2021 toch alle (3) hoofdknelpunten 
van de Zuidroute erkend voor opname in het bijgestelde oude dorpsverkeersplan (WVP 2013): 
1. hard rijden 2. vrachtverkeer 3. de stoep.    LINK: WVP 2013 en Bijgesteld WVP 2021 
Maar men lijkt de opname van de 3 Zuidroute knelpunten toch te gaan omzeilen omdat men in het dorpsblad 
van april 2022 suggereerde dat het WVP nog 'geactualiseert' moet worden o.a. via koppeling aan een nieuwe
dorpsenquete. Ik heb daar ook weer schriftelijk vragen over gesteld :  LINK: Update en WVP vraag 04-02-2023

In de nu volgende inleiding ga ik dieper in op bovengenoemde feiten die m.i. een schoolvoorbeeld schetsen 
van een defensieve, verstrengelde, niet transparante en onbetrouwbare bestuurscultuur die participerende 
burgers c.q. dorpsgenoten hebben ontmoedigd en van zich vervreemd.

https://whistle-flute.com/downloads/3%20BESLUITEN-GOES-MBT%201E%2B2E%2B3e%20BUURTPEILING-%20ZWARTBOEK.pdf
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Participeren is aktief en vrijwillig deelnemen aan de maatschappij of aan publieke besluitvorming en in die
laatst genoemde betekenis is het een vorm van inspraak m.b.t. besluitvormingsprocessen. 
Dit zwartboek gaat over dat laatste en is geschreven vanwege de jarenlange participatie ontmoediging t.a.v      
een verkeersinrichtingskwestie m.b.t. het dorpscentrum van 's Heer Arendskerke in de gemeente Goes.        
Dit zwartboek gaat ook over de verkeerskundige kanten maar is vooral een aanklacht tegen de defensieve 
en niet transparante afhandeling door het dorpsbestuur van 's Heer Arendskerke/Eindewege en het stads-
bestuur van Goes die hun participerende dorpsgenoten c.q. burgers vanaf 2016 aan het lijntje hebben 
gehouden, en ons in 2022 nog steeds met een uiterst vaag perspectief m.b.t noodzakelijke aanpak van een  
diverse verkeersproblematiek opzadelden, en 'mogelijke' aanpak weer 5 jaren vooruit hebben geschoven.

      LINK: Diverse problematiek       LINK: Hard rijden problematiek        LINK: Zwaar verkeer problematiek

Een diverse problematiek die ontstaan is vanwege een groeiend aantal kwetsbare passanten en toenemend 
licht en zwaar haastverkeer uit 2 richtingen op een gedateerde verwaarloosde 80-er jaren verkeersinrichting 
die smal, bochtig en afhellend (2.4%) is, met als gevolg:                                                      
1. Verkeersonveiligheid;  
2. Geluidsoverlast;  
3. Trillingsoverlast; 
4. Woningschade vanwege bodembewegingen (trilling) op inklinkende ondergrond van veen en klei; 
5. Uitsluiting en inperking van mobiliteit omdat oudere en fysiek beperkte dorpsgenoten zich niet veilig en     
    prettig kunnen verplaatsen en een 'ommetje' op hun mooie dorpscentrum vermijden. Vooral ook veel 
    buurtbewoners krijgen hier op korte termijn mee te maken omdat de helft ervan 60-70-80 plussers zijn! 

De genoemde bestuurders zijn in het bezit van toelichtingen en updates over die diverse problematiek die 
onderbouwd zijn met veel beeldbewijzen (foto/video), analyse en o.a. Europese/landelijke richtlijnen van
   het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2030)   die al sinds 2018 bij gemeenten zoals Goes bekend zijn.
Een van die richtlijnen is dat kwetsbare verkeersdeelnemers het kriterium moeten zijn bij (her)inrichting.
Daarom staat de 30-km zone tegenwoordig zelfs ter discussie: zeker m.b.t. straten die een doorgaande 
weg zijn en geen goed en veilig trottoir hebben zoals bij ons het geval is.   LINK:  Stoepproblematiek 
Omdat die bestuurders zelf 3 keer om buurtmeningen en voorstellen vroegen kregen zij tevens de uitslagen
van 3 buurtpeilingen die 3 keer aantoonden dat er t.a.v. de Zuidroute sprake is van een diverse problematiek, 
en dat het óók een buurtproblematiek is. De gemeente Goes blijft dat ontkennen en ontkrachten, o.a. via 3 
korte burocratische Collegebesluiten zonder transparante en gefundeerde onderbouwing en motivering.
Ook zond Goes 10 schriftelijke vage verwijzingen naar 'mogelijke' aanpak tijdens z.g. 'groot onderhoud'.     
Goes verwees mij/ons sinds 2016 ook 7 keer terug naar het dorpsbestuur en haar dorpsverkeersplan. (WVP)
Het dorpsbestuur en haar werkgroep Verkeer verwezen mij/ons in totaal 8 keer terug naar de gemeente 
Goes, maar namen na aanvankelijkeweerstand wel 3 van onze knelpunten op in hun 'bijgestelde' WVP (2021) 
Echter: in april 2022 suggereerde men in het dorpsblad dat de 'actualisatie' (= bijstelling!) nog zou moeten 
plaats vinden en dat men dat gaat doen via koppeling aan een nieuwe dorpsenquete. (zie verderop) 
Mijn/onze participatie m.b.t. besluitvorming over mijn/onze leef-, en verkeersomgeving kreeg dus te maken
met een niet transparante en zelfs onbetrouwbare bestuurscultuur die zich van mij/ons vervreemdde.
Die defensieve niet transparante bestuurscultuur en de toenemende vertrouwensbreuk en het vertrouwens-
verlies bij burgers komt regelmatig landelijk in het nieuws en m.i. is dit lokale verhaal een schoolvoorbeeld.
Sinds het uitspreken van bovenstaande troonrede zijn er ruim 8 jaren verstreken en zou je mogen verwachten 
dat de noodzaak voor zo'n 'participatiesamenleving' anno 2023 algemene erkenning heeft gekregen bij de
bevolking en vooral bij de bestuurslagen en instellingen van de Nederlandse overheid en semi-overheid.

https://whistle-flute.com/downloads/zwaar%20verkeer%202022-Totale%20Toelichting-DEF.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/De%20Stoep%20%26%20Mobiliteit%20ZUIDROUTE-OUDEREN.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/HARD%20RIJDEN%20ZUIDROUTE%20-%20UPDATE%20DEC-%202022%20-DEFINITIEF.pdf
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INLEIDING:  Over participatie t.o.v. een dienstbare of defensieve bestuurscultuur.                      Over feitelijkheid en wenselijkheid m.b.t. de inrichting van ons dorpscentrum.

https://whistle-flute.com/downloads/TORENRING-FOTO%2BINFO-DEF.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Probleem%20Analyse%20Zuidroute%20Torenring-DEF.pdf
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Met betrekking tot de burgers gaat dat m.i. zeker op: het aantal bewuste, mondige, participerende kritische 
burgers is eerder toegenomen dan afgenomen. Deze bewuste mensen doen wat van hen wordt verwacht:    
'verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar eigen leven en omgeving'. Veel mensen gaan zelfs nog verder   
en nemen verantwoordelijkheid voor het leven en de omgeving van anderen, meestal kwetsbare mensen. 
Ik zie mezelf als iemand die die twee uitingsvormen op diverse wijzen in de praktijk brengt/heeft gebracht:
in mijn baan als vakleerkracht bewegingsonderwijs in het Speciaal Voortgezet Onderwijs, in mijn muziekleven
en vooral ook in mijn dorp 'Arendskerke' waar ik sinds 1981 woon op de unieke Torenring, het dorpscentrum.
Dat heeft o.a. te maken met mijn opvoeding en achtergrond en de goede voorbeelden van mijn 2 grootvaders
die zich beiden sociaal maatschappelijk in hebben gezet t.a.v. ziekenverpleging, gehandicapten en ouderen-
zorg in Goes en omgeving: oprichting en bestuur St. Joanna ziekenhuis, Huize den Berg, Maria Terweel en het 
Wit-Gele Kruis.  Mijn initiatieven zijn bescheidener geweest maar in de kern ben ik ook een echte particpant,
en dan een die het initiatief neemt en die zijn nek uitsteekt en indien nodig anderen en omwonenden er bij 
betrekt zodat die mee participeren en ook gaan opkomen voor hun omgeving, leefbaarheid en veiligheid.
Met betrekking tot deze langslepende verkeerskwestie is dat zeker het geval geweest: ik heb het initiatief 
genomen en heb de meerderheid mijn buurtgenoten via diverse buurtbrieven en gesprekjes zover gekregen
om 3 keer aan een buurtpeiling deel te nemen c.q. te participeren. In de 1e plaats om zelf vast te stellen 
of de problematiek een individuele (mijn) problematiek was óf ook een buurtproblematiek. In de 2e plaats
omdat dorpse en stadse bestuurders mij 3x voorstelden om buurtinformatie en meningen te verzamelen en 
te overleggen. Ik heb dat via 3 buurtpeilingen gedaan en dat leverde 3x een buurtdraagvlak (Zuidroute) op.
Uiteindelijk hebben de bestuurders van 'Goes & Dorp' er alles aan gedaan om die peilingen, de uitslagen en
dus de buurtparticipatie en het buurtdraagvlak te ontkrachten of te verzwijgen! Hiermee bevestigden zij
wat een hoogleraar op TV zei : “het onder de pet houden van onwelgevallige informatie is de oude reflex

 van de verouderde bestuurscultuur”. Nogmaals: 'Goes & Dorp' vroegen zelf 3x om de buurtmeningen!
In dec. 2016 stelden 2 ex-leden van de werkgroep Verkeer (voorzitter H. Bouma en R. de Klerk) mij voor “om 
de buurt maar eens te peilen”. Zij betwijfelden dat er sprake was van diverse én buurtproblematiek. Omdat ik
 nooit over 1 nacht ijs ga heb ik meer beeldbewijzen verzameld en een gedegen probleemanalyse gemaakt.
De 1e buurtpeiling (juni 2019) : een probleeminventarisatie via 18 stellingen. Van de 5 woningen van de 
Noordroute kwam slechts 1 enquete terug met een lage gemiddelde score. Van de Zuidroute 10 ingevulde 
enquetes op 14 woningen. Die 1e verkeersenquete leverde een overduidelijk draagvlak op: de meerderheid 
van de bewoners erkende de noodzaak voor aanpak van een diverse problematiek rond 3 WVP knelpunten: 
1. hard rijden  2. vrachtverkeer  3. de stoep. (10 vd 18 items : score van 75% en hoger)  LINK: Top 10 1e peiling
De 2e peiling  (febr. 2021) was een buurtpetitie m.b.t. voorstellen aanpak vrachtverkeer en te hard rijden.   
Die peiling deed ik omdat (ex)wethouder Joost de Goffau schreef : “voorstellen die inhouden dat niet de hele
 Torenring verbouwd moet worden zijn nog altijd welkom.”   LINK: Buurtpetitie Zuidroute
Van de Noordroute kwam geen respons. Het was duidelijk dat men daar geen noodzaak voor aanpak ziet. 
Van de Zuidroute kwamen 10 retour waarvan 9 steun aan de petitie. (1 vd 14 woningen was niet bewoond)
De 3e buurtpeiling (dec. 2021) was op vraag van dorpssecretaris Bas de Schrijver vanwege een stadhuis- 
overleg (jan. 2022) over deze kwestie. Hij schreef me : “Mocht je vóór die tijd nog aanvullingen hebben 
namens de bewoners, op wat er al bekend is dan laat je dat maar weten!”  Hij, zijn bestuur en wethouders 
Pille/de Goffau en alle fracties van de Goese Raad kregen de uitslag en alle kopieën van deze peiling die over
 konkrete voorstellen voor aanpak ging. Deelname Zuidroute: 11 van de 14 woningen.  LINK: 3e buurtpeiling  
Geen enkele respons van de wethouders en enkel een kort bedankje van de dorpssecretaris die toen ook in 
de verkeerswerkgroep zat. Over de agenda en inhoud van hun besloten stadhuisoverleg wilden deze 
bestuurders niets prijsgeven, ook niet na mijn Wob/WOO verzoek. Ook de door de secretaris en wethouder 
voorgespiegelde procedure voor verbod vrachtverkeer Zuidroute en buurtoverleg daarover ging niet door.
Secretaris de Schrijver had dit wel telefonisch en schriftelijk voorgespiegeld.  LINK:  Emailuitwisseling 
Zijn dorpsbestuur ging nog een stapje verder in de participatie ontmoediging door in het dorpsblad van april  
2022 te suggereren dat de 'actualisatie' van het oude dorpsverkeersplan (WVP) nog niet zou hebben plaats 
gevonden, terwijl die WVP bijstelling al in jan. 2021 werd bekend gemaakt in het dorpsblad met daarin 2 
Torenring/Zuidroute knelpunten (te hard rijden en de stoep) waar later nog het vrachtverkeer aan werd 
toegevoegd. Vandaar die bovengenoemde voorgespiegelde procedure die volgens de dorpssecretaris gestart 
zou zijn maar die na mijn Wob/WOO verzoek aan gemeente Goes hierover niet eens bleek te bestaan!
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En dan in april 2022 dus de suggestie dat men de WVP 'actualisatie' nog moet doen via “koppeling aan een 
nieuwe dorpsenquete”.   LINK: WVP bijstelling in dorpsblad 2021     LINK: WVP actualisatie in dorpsblad 2022
Met de dorpssecretaris en zijn werkgroep had ik eerder al WVP uitwisseling gehad.   LINK: WVP kommentaar
Ook over de wenselijkheid en voorstellen m.b.t. een toekomstbestendig dorpscentrum.  LINK: Voorstellen
Maar het is nu dus mogelijk dat de 3 Zuidroute knelpunten tussen haakjes komen te staan en dat men de 3 
peilingen wil omzeilen met een dorpsenquete! Ik heb daar vragen over gesteld en geen antwoord gehad!       
April 2022 trad ook een nieuw Goes College aan: PVDA/Gr. Links – Nieuw Goes – Partij voor Goes – SGP/CU 
Er gloorde weer wat hoop op perspectief:  Zie de verkiezingsflyer met foto vanaf onze Zuidroute.  LINK:  Flyer
Maar dat College ging/gaat op dezelfde participatie ontmoedigende wijze verder als het vorige!

1. Door geen enkele inhoudelijke respons te geven op toelichtingen; (wethouders Meulblok/van der Reest)2. 
Door mij/ons in plaats daarvan een indirekt negatief antwoord te geven via uitzending Omroep Zeeland;
3. Door na mijn klacht een gesprek voor te stellen dat niet eens over inhoud en perspectief mocht gaan; 
4. Door op 08-12-2022 een kort burocratisch College besluit c.q. standpunt te zenden dat net als de 2 vorige 
    van het vorige College de diverse problematiek, de buurtproblematiek en het buurtdraagvlak ontkracht,  
    en ons toch al vage perspectief weer voor 5 jaar vooruit schuift met een 10e (!) verwijzing naar mogelijke 
    aanpak tijdens z.g. 'groot onderhoud'. Dat is m.i. burgervervreemding.   LINK: 10 Verwijzingen
    Geen transparantie, geen respect, geen perspectief, geen voortvarendheid: zie Ombudsman hieronder.    
De defensieve, niet transparante bestuurders van 'Goes & Dorp' hebben lak aan én last van buurtpeilingen.
Men heeft de buurtproblematiek voortdurend en gezamenlijk via individualiserende formuleringen ontkracht.   
Het zouden z.g. mijn problemen zijn: individualiserende formuleringen in Collegebesluiten, PZC en dorpsblad.
Het isoleren van een lastige klokkenluider is immers een veel gebruikte strategie, naast het gezamenlijke'onder
 de pet houden van onwelgevallige informatie' c.q. 3 buurtpeilingen, toelichtingen, konkrete voorstellen etc.
In het dorp liep ik nog tegen een andere vorm van 'censuur' aan: 2 van mijn ingezonden dorpsblad artikelen
over deze kwestie werden geweigerd op ongeloofwaardige en zelfs schofferende gronden.  LINK: 2x Censuur

Ik beschrijf dit hele participatie ontmoedigende proces ook per jaar (2016 – 2022) : vanaf pagina 21.
Helaas blijkt ook uit het dagelijkse regionale en landelijke nieuws dat zowel de direkte, eerste bestuurslaag 
(lokale overheden) als de centrale landelijke overheid nog niet echt in staat of bereid is om met klokken-
luiders, burgerinitiatieven en burgerparticipatie om te gaan. Dat is wellicht een van de redenen waarom 
opiniepeilingen in december 2022 aantoonden dat het vertrouwen in de overheid verder is gedaald.
Ook de Nationale Ombudsman heeft daar op gewezen.    LINK: Normen Nat. en Zeeuwse Ombudsman 
Diverse hoogleraren hebben op TV kritiek en zorg geuit over de verouderde bestuurscultuur die over de 
hoofden van burgers heen besluiten neemt en burgers in de kou laat staan en met een 'Omtzigtig' gevoel 
achter zich laat en van zich vervreemd zodat die burgers ofwel onverschillig worden of overlopen naar 
politieke populisten met extreme overtuigingen.  LINK: TV fragment met hoogleraar van Stekelenburg 
Die genoemde opiniepeilingen betreffen vooral de landelijke overheid en bestuurscultuur, maar die hogere 
en verre 'Haagse' bestuurslaag wordt gedragen en gevoed door de lagere lokale (semi)overheden/besturen. 
Het is een politiek maatschappelijk netwerk met wederzijdse beïnvloeding en als die 'lokale fundering' van 
dit 'bestuursgebouw' degelijk, betrouwbaar en volgens de behoorlijkheidsnormen en de normen/waarden 
van de democratische rechtstaat functioneert, dan staat dat hele overheidsgebouw als een degelijk huis.
En dan kan/zal die overheid respect en vertrouwen afdwingen bij burgers. Met name bij burgers, zoals wij,
die participeren en in interaktie gaan met (semi-) overheidsinstanties. Maar het kan ook al op dorpsnivo 
verkeerd gaan zoals in deze verkeerskwestie én eerder: in 2 vorige overlastkwesties toen ik ook opkwam 
voor de leefbaarheid en veiligheid van mijn buurt. Dat was al ver vóór 2014 en het uitspreken van boven-
staande troonrede, en dat had betrekking op 2 ernstige overlast incidenten vanwege het ontbreken van een 
goed evenementen protocol voor ons dorpshuis, en een over-enthousiaste nieuwe uitbaatster die (terecht) 
wat leven in de brouwerij wilde brengen. Dat protocol kwam er, en sindsdien was er geen overlast meer. 
Je zou dit dus een participatie succes kunnen noemen maar de weerstand ertegen was toen ook al sterk.
Die participatie – toen óók met steun van omwonenden –  was tevens mijn eerste teleurstellende ervaring 
met een defensieve doorverwijzingscultuur van diverse betrokken instanties.    LINK: Overlast Arendhuis
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https://whistle-flute.com/downloads/Verwijzingen%20-groot%20onderhoud-2016-2022-Gem%20Goes-Definitief.pdf


Die instanties stuurden mij van het kastje naar de muur – Mileudienst, Politie, Buro handhaving, Gemeente 
Goes, 2 dorpse besturen: St. Culturele Voorzieningen (dorpshuis) en St. Overlegorgaan (tegenwoordig St. 
Dorpsbelangen) en ik heb me daar toen kritisch over uit gelaten, o.a. in emails en via een dorpsbladartikel 
en een sarcastische raamposter omdat een beetje zwarte humor soms nodig is.   LINK: Raamposter
Dat is niet goed gevallen bij de dorpse bestuurders. Dit heeft m.i. ook de afhandeling van mijn latere (deze)
participatie m.b.t. deze verkeersinrichtingskwestie negatief beïnvloed omdat het dorpsbestuur nauw 
verbonden was/is met het Goese CDA en SGP/CU. De inrichtingsverantwoordelijke is de gemeente Goes,
en opvallend is ook dat wij steeds (dorps) wethouders aangewezen krijgen van CDA/SGP/CU. Toevallig...? 
Die nauwe banden werden in het dorpsblad benadrukt en deze politieke verstrengeling werd nog duidelijker 
toen ik ontdekte dat de toenmalige voorzitter van de werkgroep Verkeer (Herman Bouma), met wie ik vanaf 
2016 alles over deze verkeerskwestie uitwisselde, gelijktijdig voorzitter van de Adviesraad voor Goes was 
(2013-2018), en in 2010 zes maanden fractievoorzitter van SGP/CU was geweest. Een 2-pettige voorzitter dus.
(die informatie is ontleend aan 'Linked In' waar zijn profiel voor iedereen te zien was) Na het ontvangen van 
de uitslag vd 1e peiling en mijn dossier hielden hij en de vorige dorpssecretaris Raija de Vries-Alssema mij 3   
maanden aan het lijntje. Later bleek dat hij een negatief advies aan gemeente en dorpsraad had gegeven 
zonder mij in te lichten, en in het dorpsblad verscheen een suggestief dorpsbladartikel van de secretaris:
met indirekte en suggestieve toespelingen werden onze buurtmeldingen/wensen ontkracht.  LINK: Artikel
Ik heb dus niet alleen op 2 aparte fronten participatiestrijd moeten voeren maar vooral ook tegen 1 politiek
eenzijdig gekleurd 'machtsblok' dat gezamenlijk vanuit de achterkamers van dorp en stadhuis opereerde en
de buurtparticipatie en buurtpeilingen verzweeg of ontkrachtte, en niet transparante beslissingen nam: 
* door nooit echt inhoudelijk in te gaan op hetgeen via email/pdf  werd toegelicht en aangeleverd (video);
* door die beslissingen/besluiten als voldongen feiten te presenteren en niet echt inhoudelijk toe te lichten;
* door mij/ons steeds naar elkaar te verwijzen: in totaal 15 keer!    LINK: Verwijzingen 2016-2022

1. Dorpsbestuur : Niet transparante WVP besluiten o.a. m.b.t. de WVP stemming van 19-11-2019 en mb.t.
                                 de WVP 'bijstellingen' die vervolgens als voldongen feiten in het dorpsblad werden gezet; 
2. Stadsbestuur :  Niet transparante korte burocratische Collegebesluiten   LINK: 3 College besluiten Goes 
                                Het is ook opvallend te noemen dat ik vanaf 2016 alleen met dorpswethouders te maken    
                                kreeg van CDA (Derk Alssema/Joost de Goffau) en van SGP/CU (Andre van der Reest)
De 3 opeen volgende Goese wethouders van Verkeer gaven alleen respons via 3 korte Collegebesluiten. 
Zelf ben ik altijd transparant en inhoudelijk geweest en heb alles met feiten, cijfers, analyse en argumenten
onderbouwd. In de meeste gevallen kreeg ik laat of geen respons of korte dooddoeners of one-liners terug.
Ik weet dat het begrip 'probleem' c.q. 'werkelijkheid' relatief en persoonsgebonden is, maar de uitslag van 
de 3 buurtpeilingen zijn een feit. Het individualiseren en ontkrachten vd buurtdraagvlak is dus onterecht.   
Met deelname en steun van buurtgenoten kwamen 3 Zuidroute knelpunten in het dorpsverkeersplan (WVP).
In deze verkeersinrichtingskwestie heeft het dorpsverkeersplan een centrale rol, en dat WVP bevat een 
inventarisatie van de verkeersknelpunten van 's Heer Arendskerke/Eindewege waarover het dorpsbestuur 
met de gemeente Goes gaat 'onderhandelen'. Dat WVP wordt samengesteld door de z.g. werkgroep Verkeer:
in opdracht van het dorpsbestuur :  St. Overlegorgaan (St. Dorpsbelangen)
De eind-verantwoordelijke Goese verkeersinrichters verwezen al 7 keer schriftelijk naar dat bestuur en haar 
WVP dat onderdeel is van het Dorpsplan (Dorpsvisie) In het oude WVP van de z.g. 'Dorpsvisie 2013-2025' 
stond geen enkel knelpunt m.b.t. de Torenring.   LINK: WVP knelpunten 2013      LINK: Dorpsvisie 2013-2025
Vlak voor en na 2013 kwam Nederland uit een recessie en vanwege een groeiende economie en diverse 
dorpse ontwikkelingen – zoals 2 nieuwbouwwijken, 2 succesvolle horecazaken – nam het lichte en zware 
verkeer toe, en daarmee ook de verkeersdruk en een diverse verkeersproblematiek. Met name op plaatsen 
in ons dorp met een verouderde en/of verwaarloosde infrastructuur waar dat toenemende lichte en zware 
haast verkeer uit 2 richtingen komt. Zo ook op onze Zuidroute van de Torenring met een gedateerde en zelfs 
verwaarloosde 80-er jaren inrichting.   LINK: Toelichting vd diverse problematiek 
Vanaf 2013 ging ik in de rol van klokkenluider en deed vele meldingen bij wijkagent Kodde en bij de verkeers-
politie en zij kwamen bij mij thuis voor een gesprek en om naar mijn videobeelden te kijken.  LINK: Emails
Zij waren heel duidelijk: “De verantwoordelijke inrichters van Goes moeten eerst hun werk (inrichting) doen”.
Die voortvarendheids/behoorlijkheidsnorm heeft Goes al 7 jaar en recent weer voor 5 jaar overschreden.
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Jules Bitter
Typewritten text
 !



             B  mijn 3 buurtpeilingen die een bevestiging zijn van buurtdraagvlak voor de noodzaak van aanpak;
C  mijn door buurt gesteunde voorstellen voor korte termijn aanpak (low budget!) en lange termijn aanpak; 
2. Geen transparante en/of inhoudelijke motivering en fundering geven van besluiten/beslissingen:                  
    die in besloten overleg of tijdens z.g. 'bijpraatsessies' tot stand kwamen en het vermoeden van van een     
    verstrengeld beleid wekken t.a.v. een verborgen agenda m.b.t. de Torenring verkeersinrichting;3. 3.               
3  Dood zwijgen van, en nooit refereren aan de buurtpeilingen, maar die wél via indirekte formuleringen 

                  ontkrachten om het buurtdraagvlak onderuit te halen en de buurtproblematiek te individualiseren.      
                     "Goes & Dorp" deden dat gezamenlijk in korrespondentie, besluiten, dorpsblad en via de PZC artikelen.

4. Perspectief, aanpak en buurtoverleg voorspiegelen: m.b.t. WVP én een mogelijk verbod vrachtverkeer;        
5. Het WVP inzetten en gebruiken om mij/ons 15x heen en terug naar elkaar te blijven verwijzen:                        

Vanaf 2016 nam ik (weer) die 'verantwoordelijkheid' voor mijn omgeving en die van anderen, en begon als 
aktieve participant de diverse problematiek óók bij gemeente Goes en de verkeerswerkgroep van St Overleg-
orgaan aan te kaarten via emails met toelichtingen, You Tube beeldbewijzen en (inmiddels) 3 buurtpeilingen.
En dat was het begin van een lang en moeizaam proces van interaktie met de bestuurders van 'Goes & Dorp'.
Een tamelijk defensieve, verstrengelde, trainerende en niet transparante afhandeling tot op heden (2023) :
1. Naar elkaar verwijzen (Goes 7x en Dorp 8x) zonder ooit echt inhoudelijk en transparant in te gaan op :  
A  mijn probleemanalyse m.b.t. 3 WVP hoofdknelpunten: te hard rijden – vrachtverkeer – de stoep;

    zelfs de uitslag vd WVP-dorpsstemming (19-11-2019) werd verzwegen, gemanipuleerd, omgedraaid!          
Dit hele proces van participatie-ontmoediging en burgervervreemding beschrijf ik verderop uitvoeriger. 
Niet zozeer om mijn verkeerskundige gelijk te halen, maar vooral als feedback naar die bestuurders en als
tijdsdocument en als schoolvoorbeeld van een defensieve bestuurscultuur die burgers van zich vervreemd. 
Op het moment dat ik deze woorden schrijf is het het jaar 2023 net begonnen en rond ik dit zwartboek af. 
Precies 1 jaar geleden was ik dat al van plan maar ik besloot om de gemeenteraads verkiezingen van maart 
2022 af te wachten. De oude Coalitie (VVD-CDA-SGP/CU) stapte toen op en met de komst van de nieuwe 
Coalitie (PVDA/Groen Links-Nieuw Goes-Partij voor Goes-SGP/CU) leek er na 7 jaar participeren eindelijk 
weer kans op begrip en voortvarendheid m.b.t. aanpak, transparantie en bieden van perspectief.Maar na het 
toezenden van alle relevante hierboven genoemde documenten bleek dat deze Coalitie opexact dezelfde 
wijze voortgaat met participatie ontmoediging .  LINK:  Collegebesluit Goes  08-12-2022  Sinds 2016 was dat 
het 3e korte vervreemdende Collegebesluit. Wéér 5 jaar uitstel en problematiek gedogen: in totaal 12 jaar!      
Ondertussen lazen we in de PZC hoe men soms binnen korte termijn wensen van Goese stedelingen vervuld:   
* aanpak van vrachtverkeer (B.Ballot);  * aanpak in een wijk die al erfstatus + aanpak heeft (Ouverture);           
* een skatebaan opknappen, een pumptrack en urban parc : tesamen 1.3 miljoen euro.   LINK: Booming Goes 
Mijn kritiek met toekomstvisie op ons dorpscentrum: via FB pagina PVDA/Gr.Links.               LINK: Kritiek/Visie 
Er was nog kans op een stadhuisgesprek met wethouder Meulblok (Partij voor Goes) en de nieuwe dorps- 
wethouder van der Reest (SGP/CU): maar dat gesprek mocht uitdrukkelijk niet over inhoud/perspectief gaan! 
Niet zo verwonderlijk omdat beiden geen enkele inhoudelijke respons op mijn stukken hadden gegeven.          
Net als hun voorgangers die zich ook lieten 'souffleren' door verkeerskundige Hans Feij, die mij, samen met 
ex-wethouder Alssema, eerder al eens valse hoop gaf tijdens een stadhuisgesprek: ik moest “het voorstel van 
erfstatus eens wat verder uitwerken i.v.m. het WVP”.  Jazeker, uitgewerkt. Mijn participatie en 'verantwoor- 
delijkheid nemen voor mijn omgeving' zit erop. Bij buurtgenoten zag ik ook al de ontmoediging en onverschil- 
ligheid toenemen. Ik heb ze steeds via nieuwsbrief updates op de hoogte gehouden. Binnenkort de laatste!     
Het eindstadium van omgang met de verouderde, defensieve, niet transparante en zelfs onbetrouwbare 
bestuurscultuur is voor mij nu definitief bereikt. Geen begrip, aanpak, perspectief. Nóg 5 jaar uitstel erbij!        
Joost de Goffau, de ex-dorpswethouder, mailde me eens dat ik moest “ophouden met trekken aan een dood 
paard ”. Hij gaf zo een treffende definitie van deze starre bestuurscultuur en uiteindelijk is dat haar toekomst.
 Ik hoop er met dit zwartboek in ieder geval een bijdrage aan te leveren, en omdat dit een schoolvoorbeeld is 
van hetgeen de Nationale Ombudsman aan de kaak stelt zal ik dit ook met zijn organisatie delen. 
Ik moet ook wel: de Zeeuwse Ombudsman stopt in 2023: geldgebrek (€ 60.000) en de Zeeuwse Gemeenten 
keken toe. Weer een criticus minder. Goes schafte ook participatie platvorms voor direkte inspraak af:    we 
we mogen/moeten/kunnen nu 'online' en 'digitaal' met het hoge verre Goese stadhuis 'participeren'.                
Over de onderwerpen die Goes vooraf bepaald! Dat heet 'Goes Praat Mee': d.w.z. als je maar digitaal    
vaardig genoeg bent! Gegarandeerd nóg minder lastige critici en mondige meedenkers. 
Jules Bitter / Maart 2023
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Het dorpsbestuur verwees mij/ons 4x door naar de verantwoordelijke Goese inrichters en 2x naar haar werkgroep Verkeer. Men verschool zich ook achter de redactie van haar dorpsblad toen ik protest aantekende tegen de 2e weigering van mijn artikel over de noodzakelijk verkeers herinrichting van onze Zuidroute. Men verbrak 2x de dialoog en draaide de uitslag vd dorpsstemming t.a.v. het oude dorpsverkeersplan (WVP) om: WVP 'totaal herzien' werd WVP 'bijstellen'. In dorpsblad en notulen werd die stemming en uitslag eerst verzwegen en feitelijk onjuist omschreven door dorpssecretaris R. de Vries-Alssema. Ik vroeg diverse keren schriftelijk om opheldering maar kreeg die niet. Ruim 1 jaar later schreef H. Bouma (werkgroep Verkeer) in het dorpsblad dat men opvraag van het dorpsbestuur de WVP 'bijstelling' had gedaan! Ik zond een kommentaar op dat bijgestelde WVP waarin 2 Zuidroute knelpunten werden genoemd en dus erkend. Bouma stapte op en er volgde overleg met de nieuwe dorpssecretaris B. de Schrijver.Men erkende nu alle 3 Zuidroute WVP knelpunten: hard rijden - vrachtverkeer - de stoep. Deze secretaris en CDA wethouder de Goffau spiegelden ons zelfs een procedure verbod vrachtverkeer Zuidroute voor, en buurtoverleg daarover. Dat bleken zoethouders te zijn!Om de participatie ontmoediging nog kompleter te maken suggereerde men in het dorpsblad (april 2022) dat de WVP-bijstelling nog niet zou hebben plaats gevonden (!) en dat men die 'actualisatie' gaat doen via koppeling aan een nieuwe dorpsenquete. Het lijkt er dus sterk op dat men zo de 3 Zuidroute WVP punten én de 3 buurtpeilingen teniet wil doen via algemene vraagstelling(en) aan de dorpsbevolking die men via haar dorpsblad vaak eenzijdig, suggestief, onvolledig en onjuist hierover heeft geïnformeerd.Mijn vrije meningsuiting werd immers al 2x onmogelijk gemaakt en de meningen van de meerderheid van mijn buurtgenoten (de 3 buurtpeilingen) werden ook verzwegen of verdraaid: ook de publieke dorpse meningsvorming werd zo onmogelijk gemaakt.Ook op de FB pagina "Vrienden die 's Heer Arendskerke leuk vinden" (>500 leden)werd mij na een paar posts duidelijk gemaakt dat "de discussie gesloten" werd.De beheerder van die pagina zit in de dorpsbladredactie die mij al 2x censureerde. Ik moet helaas, na 7 jaar opkomen voor buurtbelang, publiek belang en dorpsbelang  (met steun en participatie vd meerderheid van mijn buurtgenoten), vaststellen dat ik m.b.t. deze kwestie ook op dorpsnivo te maken heb gehad met een niet transparante, defensieve, zelfs ook onbetrouwbare bestuurscultuur die zich van mij/ons vervreemd.De verkeerswerkgroep verwees 4x naar gemeente Goes. Men vroeg mij al in 2016 om 'de buurt eens te peilen' nadat ik beeldbewijzen en toelichting over de problematiekhad toegezonden. Vanaf 2019 kreeg men 3 buurtpeilingen die 3x buurtdraagvlak voor aanpak aantoonden, en legitieme realistische voorstellen voor korte én lange termijn aanpak. De werkgroep deed in 2020 een interne WVP-bijstelling en erkende uiteindelijkalle 3 Zuidroute knelpunten (zwaar verkeer-hard rijden-de stoep) maar kwam in 2022 met de suggestieve mededeling (dorpsblad)  dat de WVP 'actualisatie' (= bijstelling!) nogmoet plaats vinden?! Mistige formulering van achterkamerbeslissingen die over onze hoofden genomen zijn. Lees mijn laatste (zoveelste onbeantwoorde!) verzoek:  LINKDe redactie vh dorpsblad weigerde 2x mijn ingezonden artikel over deze dorpskwestie: over veilig en leefbaar dorpscentrum dat prettig en veilig toegankelijk is voor iedereen.Het dorpsbestuur schrijft op de website Wij Zijn Goes dat men via dit medium 'naar demeningen van dorpsgenoten vraagt'. Maar m.b.t. deze kwestie wilde men overduidelijk mijn/onze buurtmeningen censureren en de dorpsbevolking eenzijdig en zelfs onjuist informeren. De motivering voor 2x weigering en censuur was opmerkelijk:  LINK    Met OBS Schengehof (IKC) wisselde ik vanaf 2016 ook veel uit over de noodzaak van een veilige schoolzone vanwege hardrijders naar en langs de basisschool:        LINK1   LINK2 Ik deed ook een bijdrage hierover aan 'Goes Praat Mee' (online participatie) : LINK1   LINK2 Zowel team en m.r. én gemeente Goes verwezen mij naar het dorpsbestuur en WVP...Maar daarvoor - op 12 mei 2022 - was ik door dorpsbestuur naar Goes verwezen!          
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Maar ook de laatste oproep via deze flyer voor de dorpsvergadering van nov 2022 was tevergeefs: op 8 december zond Goes haar 3e ontmoedigende Collegebesluit.Weer 5 jaar uitstel aanpak erbij. In totaal 12 jaar uitstel aanpak 80-er jaren inrichting!    Op 16 januari 2023 viel het dorpsblad in de bus. Het dorpsbestuur maakte o.a. bekend dat de Lange Achterweg grotendeels herbestraat gaat worden en dat het aanwezige trottoir ook aangepakt gaat worden. Die straat heeft niet alleen al een breed trottoir maar ook diverse wegversmallingen en een verkeersdrempel. Opvallend 1: de dorpssecretaris woont er, en niet transparant is hoe deze beslissingen tot stand komen.Opvallend 2: de dorpsschouwmeldingen m.b.t. Zuidroute werden uit de schouwverslagen gehouden!Wij hebben vanaf 2016 steeds meldingen gedaan m.b.t. het schouwthema 'schoon-heel-veilig' !!De meerderheid vd Zuidroute bewoners vraagt al vanaf 2019 om aanpak en wij zitten met een  verwaarloosde smalle hindernisstoep die ouderen en fysiek beperkten de smalle bochtige, afhellende doorgaande weg op dwingt of doet wegblijven van de Torenring, hun mooie dorpscentrum.  
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                 De Lange Achterweg met drempel en diverse wegversmallingen                De verwaarloosde smalle                 en een breed trottoir dat er beter bij ligt als de Zuidroute stoep                  Zuidroute hindernisstoep
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Aan              : DB Overlegorgaan/Dorpsraad en leden werkgoep Verkeer
Onderwerp : Update verkeersinrichtingskwestie Zuidroute + WVP vraag
 
L.s.,
 
Ik heb u op 08-10-2022 een update gezonden. Daar is geen respons op terug gekomen. Op 12 
mei 2022 liet u weten ‘de discussie te beëindigen’, ondanks dat ik toegelicht had waarom ik het 
voortouw weer oppakte in deze kwestie die om buurtbelang gaat, belang van kwetsbare 
jonge/oude of fysiek beperkte verkeersdeelnemers, dorpsbelang van een dorpscentrum dat 
aanpak behoeft van een verwaarloosde 80-er jaren inrichting en dat dagelijks gedomineerd 
wordt door licht en zwaar haastverkeer.
Met uw ‘discussie-beëindiging verbrak u ook de dialoog met uw andere dorpsgenoten van de 
Zuidroute die 3 keer deelnamen aan een buurtpeiling waarvan de 1e op voorstel van de 
verkeerswerkgroep, de 2e op voorstel van wethouder de Goffau en de 3e op voorstel van 
secretaris de Schrijver.
https://whistle-flute.com/downloads/TOP%2010%201E%20BUURTPEILING.pdf 
https://whistle-flute.com/downloads/COLLAGE%202E%20BUURTPEILING%2BBESLUIT.pdf  
https://whistle-flute.com/downloads/COLLAGE-3E%20BUURTPEILING.pdf  
https://whistle-flute.com/downloads/Buurtpeilingen%20Zuidroute%20Compleet.pdf 
Of u deze update al of niet als een discussie wilt oppakken maakt mij niet veel meer uit. 
Maar m.i. bent u wel informatieplichtig: zie verderop. Als update wil ik u nog even feedback 
geven m.b.t. uw onbevredigende en ontmoedigende bestuurlijke afhandeling (en die van Goes).
In mijn vorige update wees ik u er o.a. op dat Goes weer royaal tegemoet was gekomen aan de 
wensen en verlangens van haar stedelingen: ruim 1 miljoen voor opknappen skatebaan + urban 
park + pumptrack op voorstel van fractievoorzitter Lucasse van SGP/CU: de partij van onze nieuwe 
dorpswethouder van der Reest. Een kleine groep skaters en 1 middenstander (Lux Boardshop 
Goes) die daar ondernemersbelang bij heeft (!) deden een petitie en binnen 3 maanden was het 
voor elkaar! Die SGP/CU fractie voorzitter liet mij/ons in 2021 weten dat men niet aan de wensen 
van alle Goese burgers tegemoet hoeft te komen. Daarvoor had hij ook al gewezen op het 
beperkte budget van Goes..
Wij – burgers c.q. dorpelingen van de Zuidroute - hadden goed onderbouwd een paar low 
budget wensen ingediend voor verlichting van door ons gemelde problematiek: korte termijn 
aanpak dmv een paar verkeersborden (desnoods eerst als proef!) 
1. eenrichtingsverkeer Zuidroute richting Vermetstraat 
2. verbod óf snelheidsmax 15 km vrachtverkeer. 
Nogmaals: vanaf 2019 hebben wij 3x een buurtdraagvlak voor noodzaak aanpak van de 
verwaarloosde 80-er jaren verkeersinrichting aangetoond.
Onze 3 hoofdknelpunten 1. het “te hard rijden” 2. “de looproute-zuid” én 3. het zware vracht-
erkeer en daarmee verband houdende problematieken waren erkend voor het door de 
werkgroep Verkeer in 2021 bijgestelde WVP. Uiteraard heb ik de volledige emailuitwisseling 
daarover (met Bas de Schrijver) en het ‘bijgestelde’ WVP (pdf) van de werkgroep Verkeer. 
T.a.v. ons WVP hoofdknelpunt vrachtverkeer werden ons tegen het einde van 2021 diverse zaken
voorgespiegeld door uw secretaris : 
1. Er zou een procedure verbod vrachtverkeer Zuidroute gestart worden en er werd door dhr de 
Schrijver zelfs 3x gezegd dat die al in gang was gezet door Goes. Bij mijn navraag (WOO-verzoek) 
bleek die procedure er niet eens te zijn en kort daarop lazen we in het dorpsblad dat Goes het 
opnieuw ging bekijken. Kort daarvoor (05-01-2022) had de secretaris/dorpsdelegatie een besloten 
stadhuisoverleg over de kwestie en dus over onze leef/verkeerssituatie maar ondanks diverse 
schriftelijke verzoeken wilde noch stadsbestuur noch dorpsbestuur daar informatie over geven! 
Een onwil m.b.t. transparantie.

https://whistle-flute.com/downloads/TOP%2010%201E%20BUURTPEILING.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Buurtpeilingen%20Zuidroute%20Compleet.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/COLLAGE-3E%20BUURTPEILING.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/COLLAGE%202E%20BUURTPEILING%2BBESLUIT.pdf
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Op 04-02-2023 zond ik deze tekst aan dorpsbestuur en haar werkgroep Verkeer : als feedback over hun defensieve, niet transparante afhandeling van deze verkeersinrichtingskwestie, én vooral als zoveelste (!) oproep en vraag om WVP duidelijkheid t.a.v. de 3 Zuidroute knelpunten.



2. Er zou een buurtoverleg over de kwestie komen, maar ook daar kwam niets van terecht.  
3. Uw secretaris had ook al in 2021 toegezegd dat hij namens u (dorpsbestuur/verkeerswerkgroep)
in gesprek zou gaan met o.a. het Klokuus i.v.m. het wekelijkse zware vrachtverkeer van leveranciers
dat hier soms binnen 2 mtr langs onze gevels komt en zowiezo altijd bodemtrillingen veroorzaakt 
(en gevaar en geluidoverlast). Ik heb dit recent op 23-01-2023 nagevraagd via email aan Klokuus en
kreeg op 27-01-2023 antwoord dat er geen gesprek heeft plaats gevonden! Inmiddels hebben we 
de sloop van de DEPA voor onze kiezen gehad (zware wagens met puin) en het begin van de 
nieuwbouw (oa zware betonwagens) en er komt nog meer DEPA overlast. Ook Goes werd ingelicht 
maar er was geen verbetering. Daar bovenop binnenkort sloop en nieuwbouw van IKC! 
Kunt u zich voorstellen dat de bewoners (meerderheid!) Zuidroute die 3x hoog scoorden m.b.t. 
vrachtverkeerproblematiek zich belazerd en in de steek gelaten voelen?
En daar bovenop kwam uw - dorpsbestuur en verkeerswerkroep – met deze verontrustende 
mededeling in het dorpsblad van april 2022: “Tenslotte is de Verkeerscommissie van plan om het
Verkeersplan, als onderdeel  van het Dorpsplan, te actualiseren. Dit stamt al uit 2013.  De 
actualisering daarvan zal gekoppeld worden aan de nieuwe dorpsenquete.”
Naar ons geen enkele toezegging na 7 jaar. Wel :
1. Die suggestieve ‘actualisatie’ (=bijstelling) zin in het dorpsblad : alsof er nog geen bijstelling 
van het oude WVP heeft plaats gevonden. Zie mijn legitieme vraag onderaan m.b.t. de 3 
Zuidroute WVP-knelpunten die in 2021 al erkend zijn! Een volstrekt legitieme vraag die ik al eerder 
via email aan u stelde: u heeft informatieplicht : wij hebben recht op transparantie over 
beslissingen over onze leef-verkeerssituatie en onze 3 WVP hoofdknelpunten.   
2. Bovengenoemde zoethouders m.b.t. de procedure en buurtoverleg en gesprek t.a.v. 
vrachtverkeer. Tesamen met alle andere feiten geeft dit m.i. een beeld (en gevoel) van 
onbetrouwbaar bestuur.
3. Uw besloten stadhuisoverleg met de Goffau, Pille en Feij (januari 2022) over onze leef-
verkeerssituatie : waar geen enkele informatie over werd verstrekt, zelfs niet na WOO verzoek aan 
Goes. 
4. Op dit moment wél wéér aanpak van de Lange Achterweg die al een verkeersdrempel heeft en
wegversmallingen. Daar ook  aanpak van het redelijk goede brede trottoir. Kom hier eens 
wandelen over onze verwaarloosde hindernisstoep en neem iemand mee met kinderwagen, 
rolstoel, rollator. Kom eens met fiets over de kinderkoppenstrook uitwijken voor een breed 
voertuig. Zie mijn video’s.
5. Poetsbeurten en onderhoud van de heg i.p.v. aanpak: sinds die ingekort is wordt er alleen maar
meer en nog harder helling op en helling af gereden! 2.4% hellingspercentage naar een 
basisschool. 
6. Weer (2e keer) dorpsbladcensuur op mijn artikel over deze kwestie waarbij u zich achter de 
redactie verschool terwijl u op de website WijZijnGoes schrijft dat u via uw blad/medium ‘naar de 
meningen van dorpgenoten vraagt’. Ook op de FB pagina ‘Vrienden die Arendskerke leuk vinden’ 
treed redactielid J. de Kok op als dorps-censuur-meester. Gevolg: inperken van mijn vrije 
meningsuiting en die van anderen (én selectief: over deze kwestie) en zo wordt ook publieke 
meningsvorming m.b.t. inrichting van ons dorpscentrum onmogelijk gemaakt. Alleen uw mening 
mag blijkbaar gelezen worden..
7. Dorpsschouwen waarin in verslagen niets over mijn/onze meldingen m.b.t. ‘schoon-heel-
veilig’ te lezen is. Ook dat verzwijgen (van onwelgevallige informatie) is een vorm van censuur. 
8. Doodzwijgen en nooit refereren aan de 3 buurtpeilingen In emails, brieven, dorpsblad, PZC 
artikelen is ook een vorm van censuur. Wel werden peilingen indirekt onderuit gehaald.
9. De recente dorpvergadering o.a. over verkeer zonder de dorpswethouder: want die stapte op 
na zijn leuke boodschap en ‘gratis’ rondje (sigaar uit eigen doos omdat we 10% meer belasting aan 
Goes gaan betalen). Ik had hem  - als belanghebbende en vertegenwoordiger van buurtgenoten - 
willen en moeten kunnen aan/toespreken. Voor hij weg ging kwam hij nog even herinneren aan 



zijn gespreksuitnodiging. Zie 10. Vandaar mijn geuite frustratie en vertrek toen! Lees wat die 
nieuwe Goese Coalitie in haar Coalitie akkoord schreef over participatie en kontakt met burgers.. 
Lees ook hoe de dorpen daarin terloops als aanhangsels van Booming Goes aan bod komen. 
https://whistle-flute.com/downloads/Coalitieakkoord%20Goes%202022-2026%2Bopmerkingen
%20Jules%20Bitter.pdf
10. Een kort burocratisch Collegebesluit c.q. standpunt via email (08-12-2022) met de boodschap
dat er wéér 5 jaar uitstel bijkomt(!). Vanaf 2016 dus al 12 jaar uitstel en geen perspectief! In die 
email ook de inmiddels bekende buurtdraagvlak ontkrachtende formulering en de vermelding van 
slechts 1 problematiek (verkeersonveiligheid). Met de namen van dorpswethouder van der Reest 
en wethouder Meulblok eronder, die beiden geen inhoudelijke respons gaven op mijn eerdere 
toelichtingen, en die via hun secretariaat een (show) gesprek voorstelden : dat gesprek mocht 
echter uitdrukkelijk niet over aanpak en perspectief gaan zoals ik had gevraag en toegelicht! Alleen
bedoeld als ‘kennismaking’en niet ‘op inhoud’!  Dit is ook een vorm van censuur door defensieve 
bestuurders. Na 7 jaar uitstellen en problematiek gedogen, 10 vage schriftelijke verwijzingen naar 
mogelijke aanpak tijdens z.g. groot onderhoud en 3 probleem individualiserende besluiten die in 
feite standpunten zijn en waartegen je niet in beroep kan gaan: alleen als klacht ontvankelijk. Zo 
zet je burgers buiten spel. Zo verzuur je de verhoudingen. Zo maak je goedwillende mensen 
opstandig. We mogen van de Goese ambtenarij ‘online’ participeren via ‘Goes Praat Mee’. 
Tenminste alleen over onderwerpen die het hoge verre Goese stadhuis vooraf bepaald en 
natuurlijk alleen voor de burgers die digitaal vaardig genoeg zijn.. 
Maar ook dat deed ik m.b.t. veilige schoolzone IKC..  https://whistle-
flute.com/downloads/UITWISSELING%20IVM%20IKC%20VEILIGE%20SCHOOLZONE.pdf  
De afhandeling? Ik had het kunnen weten. kort burocratisch antwoord met verwijzing naar... u (en 
dus naar uw WVP).

 
Gezien bovengenoemde ‘actualisatie’ mededeling in het dorpsblad zaaide u bovendien weer 
onzekerheid en vaagheid m.b.t. het dorpsverkeersplan waar Goes ons steeds en dus al 7 keer 
schriftelijk naar terug verwees. Vandaar nogmaals de legitieme vraag uitgaande van uw 
informatieplicht m.b.t. uw WVP beslissingen over onze leef-verkeerssituatie op de Zuidroute:
zijn/blijven de -  in feite sinds 2021 erkende - 3 WVP-knelpunten vd Zuidroute  (zwaar 
verkeer/hard rijden/de stoep) onderdeel van het bijgestelde/’geactualiseerde’ WVP? 

Deze bestuurlijke afhandeling van de Zuidroute kwestie is een schoolvoorbeeld van participatie 
ontmoediging en burgervervreemding. U werkt(e) daar aan mee.
Tot nu toe laat u uw dorpsgenoten van de Zuidroute in de steek en laat ons zitten met de door 
ons gemelde problematiek rond het vrachtverkeer, de stoep, de vele hardrijders.
 
En Goes zag dat het Goed was.. Hiermee werkt u óók mee aan de strukturele dagelijkse 
onveiligheid van een toenemend aantal kwetsbare wandelende en fietsende passanten die dit 
mooie schijnbaar veilige dorpscentrum opzoeken.
Wat als het binnenkort ‘goed’ fout gaat? Ik heb inmiddels weer een paar ‘bijna’ aanrijdingen gezien
bij de Y-splitsing. Gaan de bestuurders van Goes & Dorp dan weer naar elkaar verwijzen? Ik ben 
vanaf 2016 in totaal 28 keer (schriftelijk) door verwezen door instanties. Daarvan verwees u 
(dorpsbestuur/verkeerswerkgroep) mij 8 keer naar Goes en Goes 7 keer naar u. Ondertussen lezen 
we dat het vertrouwen van burgers in de overheid en bestuur weer verder is gedaald. Dat 
wantrouwen en die kloof begint meestal aan de basis op lokaal nivo. Helaas is dit mijn ervaring.

Jules Bitter 
(via email verzonden op 04-02-2023: aan overlegorgaan.arendskerke@gmail.com ) 

mailto:overlegorgaan.arendskerke@gmail.com
https://whistle-flute.com/downloads/UITWISSELING%20IVM%20IKC%20VEILIGE%20SCHOOLZONE.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/UITWISSELING%20IVM%20IKC%20VEILIGE%20SCHOOLZONE.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Coalitieakkoord%20Goes%202022-2026%2Bopmerkingen%20Jules%20Bitter.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Coalitieakkoord%20Goes%202022-2026%2Bopmerkingen%20Jules%20Bitter.pdf
Jules Bitter
Rectangle

Jules Bitter
Rectangle

Jules Bitter
Typewritten text
 !

Jules Bitter
Typewritten text
Ik heb tot 1 maart 2023 gewacht op een antwoord maar er kwam geen enkele respons terug!
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Al vanaf 2012 deed ik meldingen bij gemeente politie, wijkagent Koddeen Prins, en bij de verkeerspolitie. Eerstgenoemden kwamen ook bij onsthuis voor gesprek en om beelden te bekijken. Maar men verwees menaar de verantwoordelijke inrichters van gemeente Goes: "die zijn eerst aan de beurt" - "die moeten hun werk eerst doen".Ook H. Bouma vd werkgroep Verkeer vh dorpsbestuur verwees me toennaar Goes. Ik wisselde toelichtingen en beelden uit met verkeerskundigeD. Schoonen en vanaf 2020 met verkeerskundige H. Feij die ook een aan- zienlijke rol had in 3 Collegebesluiten en vage verwijzingen naar mogelijke aanpak bij toekomstig groot onderhoud. Ik kreeg er in totaal 10!  Vanaf 2019 t/m 2022 zond ik de toelichtingen, beelden, 3 buurtpeilingen,   voorstellen ook naar 3 wethouders van Verkeer (resp. Meeuwisse, Pilleen Meulblok). Geen van hen gaf echter ooit inhoudelijke respons!Via de z.g. dorpswethouders (* Alssema, * de Goffau en * van der Reest) werd uiteindelijk ook geen enkele aanpak bereikt. Wel valse hoop gewekt.Met name door Alssema/de Goffau wiens raadsfractie (CDA) regelmatig z.g. achterkamer "bijpraat sesssies" had met het bevriende dorpsbestuur.Het verwijzings schema op volgende pagina laat zien dat Goes mij/ons 7x terug verwees naar dat dorpsbestuur en haar WVP (dorpsverkeersplan) !* Alssema was met Feij aanwezig bij de dorpsstemming m.b.t. het oude WVP (19-11-2019) Zowel de stemming als de uitslag: WVP 'totaal herzien' werden uit het dorpsblad en notulen gehouden door dorpssecretaris R. de Vries-Alssema en na ruim 1 jaar openlijk omgedraaid in een dorpsblad artikel van H.Bouma vd werkgroep Verkeer. Het werd toch WVP 'bijstellen' !Alssema zei na die vergadering waar ik ook van mijn spreekrecht gebruik maakte: "Als u in het dorp geen gehoor vind komt u maar naar mij". Dat (show) stadhuisgesprek was op 14-01-2020. Bij binnenkomst kreeg ik al te horen dat D. Schoonen - de verkeerskundige met wie ik vanaf 2016 alles uitwisselde - "zich had laten vervangen" door H. Feij. Een kort moeizaam gesprek: vooral ontkenning en ontkrachting vd problematiek. Vanwege de WVP stemming waar beide heren bij waren ook show-perspectief: "Dat bied kansen" (Alssema) "U moet dat voorstel van erfstatus nog maar eens verder uitwerken". (Feij). Dat was onoprecht perspectief voorstellen gezien het korte burocratische 1e College besluit dat ik kort daarop via H.Feij kreeg en waar Alssema en Pille (verkeerswethouder) mee in hadden gestemd. Een besluit zonder transparante motivering met de zoveelste verwijzing naar groot onderhoud én het dorpsbestuur c.q. WVP. * Opvolger de Goffau schreef me dat low budget voorstellen "nog altijd welkom" waren maar gaf geen respons toen hij die van de meerderheid Zuidroute bewoners kreeg (buurtpetitie). Via H.Feij kreeg ik weer een (2e) Collegebesluit waarin met 1 regel alles wat tot dan toe was aangeleverd van tafel werd geveegd. Van PZC journalist R.Paardekam moesten we vernemendat dat besluit in de Goese Raad was behandeld. Daarna spiegelde de Goffau mij/ons nog eenprocedure verbod vrachtverkeer Zuidroute voor. Ook de nieuwe dorpssecretaris de Schrijverdeed dat en beloofde een buurtoverleg daarover, maar ook daar kwam niets van terecht!In plaats daarvan had hij met een delegatie vh dorpsbestuur een besloten stadhuisoverleg metde Goffau, Pille en Feij. Over de agenda en uitkomst wilde men niets prijs geven, ook niet namijn WOB/WOO verzoek! Ik vroeg ook tevergeefs info bij het dorpsbestuur en protesteerde tegen de 2e dorpsblad censuur, maar men verbrak de dialoog ('discussie'). Ook de 2e keer! In april 2022 suggereerde dat bestuur onder leiding van K. Kabboord in het dorpsblad dat deWVP bijstelling nog niet zou hebben plaats gevonden en dat men die 'actualisatie' (bijstelling!)gaat koppelen aan een nieuwe dorpsenquete. En Goes zag dat het Goed was... want zo kanmen gezamenlijk de noodzakelijke herinrichting voorkomen en in ieder geval weer uitstellen.* Opvolger van der Reest trad met verkeerswethouder Meulblok aan in april 2022.Zij gaven geen respons op toelichtingen, lieten Omroep Zeeland een boodschap aan Zuidroute bewoners afgeven: een indirekt negatief antwoord op mijn onbeantwoorde toelichtingen.Ik diende een klacht in en men wilde in gesprek gaan maar.. het mocht niet over inhoud enperspectief gaan! Ik zond nog een toelichting en er kwam een email met een (3e) Collegebesluit dat net als de vorige twee ontkennend en afwijzend was zonder transparante verduidelijking.En men gaf aan aanpak nog eens 5 jaar uit te stellen! Dat is participatie-ontmoediging en zo vervreemd het stadsbestuur zich nog verder van mij/ons: meerderheid bewoners Zuidroute.Ook de Goese Raadsfracties hebben hier aan bijgedragen: het bewijs staat in mijn archief.               te hoenonen "zich had laten vervangen".
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  LINK:  10 X GROOT ONDERHOUD     LINK:  7 X TERUG VERWIJZING   LINK:  NAAR DE 3 BESLUITEN       
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Recent (december 2022) werd in de media bekend gemaakt dat het vertrouwen van burgers in de over-
heid en politiek weer verder is gedaald. Dat heeft alles te maken met de schendingen van behoorlijkheids-
normen door defensieve bestuurders. De burgervervreemdende afhandeling m.b.t. deze participatie is er 
m.i. een lokaal schoolvoorbeeld van, maar het is uit het bovenstaande al duidelijk dat de dorpsbestuurders 
hier ook een grote rol in hebben gehad. Die hebben zich óók van mij/ons verwijdert door –  net als de 
bestuurders van het hoge verre Goese stadskantoor –  vooral over onze hoofden heen over onze leef-, 
verkeerssituatie te beslissen via niet transparant achterkameroverleg in dorp en stadhuis.

De bestuurders van 'Goes en Dorp' hebben mij en mijn participerende buurtgenoten 7 jaar aan het lijntje 
gehouden en onze buurtpeilingen en diverse meldingen en wensen m.b.t. de gedateerde 80-er jaren  

verkeersinrichting ontkracht of genegeert en onze burgerlijke participatie tegengewerkt en ontmoedigt.
 
Het gemeentebestuur van Goes deed dit o.a. via 10 vage schriftelijke verwijzingen naar mogelijke aanpak 
tijdens 'groot onderhoud', en via 7 terugverwijzingen naar het dorpsbestuur en haar verkeersplan (WVP).
Ons dorpsbestuur speelde dat verwijzingsspel mee en verwees mij/ons in totaal 8 keer terug naar Goes.
Het Goese College van B&W zond ook 3 korte burocratische afwijzende Collegebesluiten zonder degelijke
onderbouwing en met ontkrachting van de gemelde diverse problematiek en het buurtdraagvlak.
Men trachtte de gemelde diverse (buurt)problematiek te individualiseren via specifieke formuleringen in 
de besluiten en correspondentie, en te benadrukken en te suggereren dat het vooral mijn problematiek 
zou zijn. Ook werd er in besluiten en correspondentie nooit aan de buurtpeilingen gerefereert alsof die 
niet hadden plaats gevonden. Des te opvallender is dat het dorpsbestuur en haar verkeerswerkgroep dit 
ook konsekwent deed. Dit is een voorbeeld van 'het onder de pet houden van onwelgevallige informatie'.
 Een hoogleraar benoemde dit als 'de reflex van de verouderde bestuurscultuur'. (TV: Een Vandaag)
De Coalitie van CDA-VVD-SGP/CU (tot april 2022) zond 2 korte besluiten. Het College van PVDA/Gr.links- 
Nieuw Goes-Partij voor Goes-SGP/CU (vanaf april 2022) zond 1 kort besluit c.q College standpunt via een 
email op 08-12-2022. Daarin hebben de verantwoordelijke verkeersinrichters van Goes mij/ons laten 
weten dat er weer 5 jaar uitstel komt van aanpak van de gedateerde 80-er jaren verkeersinrichting. * 
* Dat betekent vanaf 2016 een periode van 12 jaar uitstel en gedogen zonder enige voortvarendheid m.b.t. aanpak 
van deze diverse verkeersproblematiek die via 3 buurtpeilingen als buurtproblematiek werd aangetoond.                
Extra frustrerend is het feit dat men ook in dat 3e Collegebesluit zowel de diverse problematiek als het buurtdraag- 
vlak voor aanpak in twijfel trok.  Ook in Kloetinge werden kritische burgers tegengewerkt:  LINK: Klachten Kloetinge 
Vanuit de z.g. behoorlijkheidsnormen zoals de Nationale (en voorheen ook Zeeuwse) Ombudsman die verwoorden in 
de 'behoorlijkheidswijzer', heeft gemeente Goes m.i. diverse behoorlijkheidsnormen geschonden.  LINK: Ombudsman 
Zowiezo een schending van de normen m.b.t. 'voortvarendheid tonen' en 'perspectief bieden' aan burgers.
Ook andere kernwaarden/normen zoals 'betrouwbaar zijn' en 'transparant zijn' werden geschonden en dit gaat ook 
op voor ons dorpsbestuur. Diverse keren is onoprecht perspectief/aanpak voorgespiegeld en ik heb die  'zoethouders' 
in mijn zwartboek beschreven. Diverse keren heeft gemeente Goes laat of helemaal geen respons gegeven op emails 
en toelichtingen en het idee gewekt dat wij dorpelingen 2e rangsburgers zijn.                                                                  
Vanaf 2016 – het begin van deze burgerparticipatie – is gaandeweg duidelijk geworden dat ik te maken had met een 
defensieve overheid i.p.v. een dienstbare. Een bestuurscultuur van 'Goes & Dorp' die mij als lastige tegenstander is 
gaan zien en behandelen omdat ik de legitieme principiële vragen bleef stellen die horen bij deze gezamenlijk 
tegengewerkte en ontmoedigde burgerparticipatie in onze democratische rechtstaat anno 2023 :
1. principiële vragen mb.t. deze verkeersinrichtingskwestie en mijn/onze dagelijkse leef-, verkeerssituatie;
2. m.b.t. die genoemde behoorlijkheidsnormen; 
3. m.b.t. de verstrengelde ontmoedigende bestuurlijke afhandeling. 

Mijn zwartboek over deze kwestie is het gevolg én het verslag van mijn jarenlange participatie t.o.v. 
deze niet transparante, defensieve en ook  politiek verstrengelde bestuurscultuur van 'Goes & Dorp' die 
mij als initiatiefnemer en klokkenluider trachtte te  isoleren van mijn deelnemende buurtgenoten. 
Opvallend is de overeenkomstige verstrengelde handelswijze van stad-, en dorpsbestuur: zie verderop 
de werkwoorden die van toepassing zijn op deze participatie ontmoedigende bestuurlijke afhandeling. 
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                               De verouderde bestuurscultuur aan het werk.                               Na deze samenvatting volgt de toelichting per jaar.
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Het dorpsbestuur en haar verkeerswerkgroep hebben mijn/onze particpatie al vanaf 2016 tegengewerkt 
en ontmoedigt en hebben van 2016 t/m 2022 in totaal 8 keer naar gemeente Goes door/terug verwezen.
Goes & Dorp” hebben tesamen 15 keer een heen er terug verwijzing gedaan! Van muur naar muur.
Het dorpsbestuur heeft mij/ons tot op heden (januari 2023) vooral aan het lijntje gehouden via het 
uitstellen en vaag houden van de z.g. 'bijstellingen' en formuleringen m.b.t. het dorpsverkeersplan (WVP).
Dat WVP is 'de zwarte Piet' c.q. 'troefkaart' waarmee gemeente Goes mij/ons steeds naar het dorpsbestuur
terug verwees en verwijst. Dat WVP dateert uit 2013 en was al rond 2016 aan herziening toe vanwege 
diverse dorpse ontwikkelingen die nieuwe verkeersknelpunten veroorzaakten: ook bij ons op de Zuidroute.
Op 19 november 2019 zag voorzitter Kees Kabboord (dorpsbestuur) zich genoodzaakt een WVP-stemming
te doen tijdens de algemene dorpsvergadering: 'WVP-totaal herzien of WVP bijstellen' was zijn voorstel.
De meerderheid koos  'WVP totaal herzien', maar er kwam geen totale herziening/herinventarisatie van 
WVP knelpunten. Uiteindelijk wel een omdraaiing van de democratisch tot stand gekomen stemuitslag! *

*Er volgde eerst een verzwijging en verhullende formulering van deze belangrijke WVP-stemming én uitslag door dorps-
secretaris Raija de Vries-Alssema: in het dorpsblad van januari 2020 en in haar intern, langs 'digitale weg', goedgekeurde 
notulen die pas in 2021 werden vrijgegeven. In het dorpsblad van januari 2021 schreef de voorzitter van de werkgroep 
Verkeer (Herman Bouma) dat het dorpsbestuur (St. Overlegorgaan) had verzocht om een WVP-'bijstelling'. Dit was dus een
openlijke, provocerende omdraaiing van de stemuitslag! Provocerend omdat ik in 2020 diverse vragen had gesteld n.a.v. 
het genoemde artikel van de dorpssecretaris. Ik had haar en haar bestuur ook diverse keren schriftelijk om de notulen 
verzocht maar niet gekregen. In Bouma's artikel werd dat bijgestelde WVP kort omschreven. Het was in de loop van 2020 
tot stand gekomen in de dorpse achterkamers. Zonder inhoudelijk overleg met mij/ons t.a.v. hetgeen ik en buurtgenoten 
hadden aangeleverd. Met medeweten van de toenmalige CDA dorpswethouder (Derk Alssema) die notabene bij de WVP-
stemming aanwezig was geweest met zijn verkeerskundige Hans Feij. Op 14 januari 2020 hadden beide heren mij tijdens 
een gesprek in het stadhuis nog gewezen op dat totaal te herziene WVP: “dat biedt kansen voor de Torenring” (Alssema) 
en Feij stelde me voor "het voorstel van erfstatus nog eens verder uit te werken met de buurt". Later zou de naamvan 
deze verkeerskundige op alle 3 de afwijzende korte Collegebesluiten komen te staan als kontaktpersoon. Van een fractie- 
voorzitter vernam ik (schriftelijk) dat de wethouders zich door verkeerskundigen laten 'souffleren', en dat resulteerde dus 
in de 3 korte probleem-, én buurtvlak ontkrachtende Collegebesluiten zonder goede en transparante motivering. 
Bouma's bijstelling kwam ook niet transparant tot stand: zonder enig overleg met bewoners Zuidroute. Ons hoofdknelpunt
(het vrachtverkeer) stond er niet eens in, wel de 2 andere Zuidroute hoofdknelpunten: 1. te hard rijden 2. de stoep. 
Ik verzocht om de complete bijstelling (pdf) en stuurde die na inzien terug met de nodige kanttekeningen. Daar kwam geen
enkele inhoudelijke respons op terug. Uiteindelijk stapte Bouma op en hervatte het dorpsbestuur de door hen én Bouma 
verbroken dialoog via de nieuwe secretaris. Inmiddels was er ook een nieuwe CDA dorpswethouder: Joost de Goffau.

Pas na mijn vele schriftelijke vragen en nog 2 buurtpeilingen met aangetoond buurtdraagvlak voor aanpak 
leken alle 3 Zuidroute knelpunten erkend te zijn voor het 'bijgestelde' WVP. De nieuwe dorpssecretaris Bas 
de Schrijver en dorpswethouder Joost de Goffau spiegelden zelfs schriftelijk en mondeling een procedure 
verbod vrachtverkeer voor, en er zou een buurtoverleg daarover komen. Van beiden kwam niets terecht! De 
procedure, die volgens de secretaris al in gang was gezet door Goes, bleek na mijn WOO-verzoek niet eens te
 bestaan. Het dorpsbestuur had begin januari 2022 wél een een besloten, niet transparant overleg in het 
Goese stadhuis : met de toenmalige wethouders de Goffau en Pille en verkeerskundige Hans Feij.
Over de inhoud en uitkomst wilde men geen enkele info verstrekken. Goes ook niet na mijn WOO-verzoek!  
In diezelfde maand verscheen een dorpsblad maar mijn ingezonden artikel was weer geweigerd, en dat was
al de 2e keer dat mijn vrije meningsuiting over deze kwestie werd belet, en hiermee ook de publieke(dorpse)
 meningsvorming over inrichting van ons dorpscentrum. Kort daarop (april 2022) suggereerde dit defensieve,
 niet transparante dorpsbestuur via haar dorpsmedium dat 'de actualisatie' van het WVP  nog zou moeten 
plaats vinden! (actualisatie = bijstelling) Men gaat deze (verhulde) 'actualisatie' (van Bouma's bijstelling!) 
'koppelen aan een nieuwe dorpsenquete'. Weer een zoveelste voldongen feit van niet transparant en in feite
 ook onbetrouwbaar bestuur dat mij/ons wéér op het verkeerde been zet: de eerdere WVP bijstelling en 
besluiten (o.a. de 3 Zuidroute knelpunten) lijken zo niet te bestaan of weer tussen haakjes te komen. Ik heb 
daar schriftelijk vragen over gesteld maar kreeg geen antwoord: men heeft 'de discussie' met mij beëindigd. 
Wanneer die dorpsenquete plaats gaat vinden werd tot op heden niet meegedeeld in het dorpsblad. 
Uitstellen en vaag houden is ook hier in het dorp het bestuursmotto. 
Maar in april 2022 kwam er ook een nieuwe Goese Coalitie en er gloorde weer wat hoop op aanpak. 



Ik zond een toelichting aan de nieuwe wethouder van Verkeer: Stan Meulblok (Partij voor Goes) en aan 
onze nieuwe dorpswethouder Andre van der Reest (SGP/CU) maar kreeg alleen ontvangsbevestigingen.
I.p.v. inhoudelijke respons kwam een indirekt afwijzend antwoord via Omroep Zeeland in een TV/radio 
uitzending over deze kwestie: “Het Goese stadhuis ziet vooralsnog geen reden tot aanpak op de Torenring”. 

Geachte heer Bitter, Wij willen graag duidelijk zijn over ons standpunt. Uw wensen, en ook wellicht die van sommige van uw 
medestraatbewoners, met betrekking tot inrichting van de Torenring zijn bij ons bekend. Wij zien, net zoals het vorige college, geen redenen
om de inrichting van de Torenring te wijzigen. Dit omdat wij geen problemen met betrekking tot verkeersveiligheid zien, anders dan in 
gemiddeld elke andere straat binnen de gemeente Goes zich voordoen. Het eerstvolgende moment om het te hebben over de inrichting van 
de Torenring is wanneer er ‘groot onderhoud’ is gepland. Dat is al jarenlang onze werkwijze: we moderniseren de straatinrichting op basis 
van wensen van bewoners en/of eigen inzichten. Dit onderhoud is in ieder geval niet gepland binnen de komende 5 jaar.
Verder staan we altijd voor u en iedereen open om nader kennis te maken en/of andere zaken te bespreken.
Namens het college van Burgemeester en Wethouders, Wethouder Stan Meulblok  Wethouder André Van der Reest

Dit betekent vanaf 2016 een periode van 12 jaar zonder enige voortvarendheid m.b.t. aanpak van de  
diverse verkeersproblematiek die via 3 buurtpeilingen ook als buurtproblematiek werd aangetoond. 
Extra frustrerend is het feit dat men óók in dit 3e Collegebesluit zowel het buurtdraagvlak voor aanpak als 
de diverse problematiek als ontkracht.  LINK: 3 Collegebesluiten

PVDA/Gr. Links-Nieuw Goes-Partij voor Goes-SGP/CU schreven hun ambities op:  LINK: Coalitie Akkoord   
Net als de vorige coalitie (CDA-VVD-SGP/CU) mooie woorden over het belang van participatie en het serieus 
nemen van burgerinitiatieven. De dorpen komen zijdelings ter sprake en duidelijk is dat het vooral over de 
belangen de de stad Goes en haar stedelingen gaat. LINK: Collage Booming Goes
Ik zond een brandbrief aan de fracties van deze nieuwe Coalitie maar alleen PVDA/Gr. Links kwam met een 
korte lauwe respons van Marco Eestermans.*   LINK: Brandbrief aan fracties   LINK: Brandbrief aan Meulblok

* Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam hij nog aanbellen en een poster afgeven over een duurzame toekomst: 
met daarop een foto vanaf onze Zuidroute! De toenmalige VVD wethouder van Verkeer (Cees Pille), die net als zijn voorganger 
Loes Meeuwisse nooit respons gaf op aan hen persoonlijk toegezonden toelichtingen, kwam ook stemmen winnen in ons dorp 
door wat vrijwilligerswerk te komen doen. Maar uiteindelijk mochten PVDA/Gr. Links en Nieuw Goes een coalitie samenstellen 
en toen dat eenmaal was gebeurt kregen we een wethouder van Verkeer (Stan Meulblok) van Partij voor Goes. Die partij had  
nooit respons gegeven op mijn toelichtingen aan de raadsfracties van Goes. De nieuwe dorpswethouder werd Andre van der 
Reest (SGP/CU) en zo kwam die partij van de vorige Coalitie, waar Herman Bouma nog fractievoorzitter was vóór hij voorzitter 
van de Adviesraad voor Goes werd (2013-2017), weer terug naar het dorp en dorpsbestuur. Deze wethouders gingen het beleid 
van hun voorgangers voortzetten m.b.t. de verkeersinrichtingskwestie, en ook de participatie ontmoedigende afhandeling.

Daarop zond ik op 18-10-2022 een klacht en een WOO verzoek aan Meulblok en op 21-10-2022 kwam een 
uitnodiging van het bestuurssecretariaat voor een stadhuisgesprek met de wethouders Meulblok, van der 
Reest en verkeerskundige Hans Feij. Ik zond op 24-10-2022 een email met bijlage: een samenvatting over 
de afhandeling tot dan toe en maakte duidelijk dat ik wilde komen praten over perspectief en aanpak.
In november kwam wethouder van der Reest naar zijn eerste dorpsvergadering in 's Heer Arendskerke, en 
dat was tevens de eerste vergadering sinds die van de WVP-stemming in 2019. Ik had een poster gemaakt 
en wilde weer van mijn spreekrecht gebruik maken want na de pauze kwam het dorpsverkeer aan bod. 
Maar voorzitter Kabboord liet al meteen weten dat de wethouder na de pauze weg zou gaan, en de SGP/CU
wethouder kwam dus alleen om punten te scoren voor gemeente Goes: de Gemeente gaat het Dorpshuis 
extra financieël steunen en de mogelijke sluiting vanwege energiekosten voorkomen. Na het applaus 
kondigde hij aan dat iedereen een gratis consumptie van de gemeente kon halen. Een sigaar uit eigen doos:
omdat we al in de PZC hadden gelezen dat Goes de gem. belastingen (2023) met bijna 10% ging verhogen. 
Vlak voor hij wegging kwam de wethouder me vertellen 'dat we toch eens een gesprek moesten hebben'.
Ik beaamde dat en ging er vanzelfsprekend vanuit dat hij mijn bijlage/brief gelezen had, en dat ik dus wilde 
komen praten over aanpak en perspectief: de verkeerskundige én wethouder Verkeer kwamen toch ook?
Er kwam weer een gespreksuitnodiging van het secretariaat. Na enige emailuitwisseling daarover waarin ik 
weer uitvoerig toelichtte dat ik wilde komen praten over aanpak en perspectief schreef dit secretariaat dat 
dit gesprek uitsluitend was bedoeld als kennismakingsgesprek en “niet als een gesprek op inhoud.”
Kort daarop (08-12-2022) kwam de onderstaande email met het College standpunt c.q. besluit. De tekst:

https://whistle-flute.com/downloads/2022-10-10_emailbrief-aan-Meulblok.pdf
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https://whistle-flute.com/downloads/3%20BESLUITEN-GOES-MBT%201E%2B2E%2B3e%20BUURTPEILING-%20ZWARTBOEK.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/BRANDBRIEF%20aan%20PVDA-Groen%20Links-Nieuw%20Goes-MAART%202022-ZWboek.pdf


Het dorpsbestuur deed ook weer verslag over verkeerszaken. Maar niets te melden m.b.t. de Zuidroute.. 
Ik had nochtans tijdens de laatste dorpsvergadering het een en ander gezegd, o.a. over de noodzaak van 
een veilige schoolzone. T.a.v. dat ene Zuidroute-probleem heb ik immers geparticipeert op de website 
'Goes Praat Mee'. Ik heb kort gesproken omdat van der Reest niet meer bij de bespreking van het verkeer 
aanwezig was. Wilde hij (net als Bouma indertijd) mijn spreekbeurt ontlopen? Tijdens de dorpsvergadering 
van 2019 sprak ik meer dan 10 minuten over de Zuidroute-kwestie en de afhandeling, en dit werd toen ook 
doodgezwegen in dorpsblad. Bouma stapte vlak voor mijn spreekbeurt op. Dit stond toen in de notulen:

“Een vd bewoners van de Torenring heeft een verkeersdossier aangelegd en vraagt aandacht voor de door 
hem geschetste problematiek. Hij heeft het dossier ook gedeeld met de Verkeerswerkgroep en met de 
gemeente.De wethouder zal nu op korte termijn een afspraak met hem maken om zijn klacht te bespreken.”

Deze werkwoorden zijn van toepassing op de tegenwerking en participatie ontmoediging 2016-2022: 

Traineren : laat respons of antwoord geven op toegezonden informatie en/of konkrete vragen.

Zwijgen : geen respons of antwoord geven op toegezonden informatie en/of konkrete vragen.

Verzwijgen : “onder de pet houden” en dood zwijgen van onwelgevallige informatie en feiten. 

Verdraaien : manipuleren van onwelgevallige informatie en feiten.

Ontkrachten : onderuit halen of afzwakken van onwelgevallige informatie en feiten. 

Uitstellen : van WVP besluiten en noodzakelijke en gevraagde korte/lange termijn aanpak.

Gedogen : door problematiek te ontkennen of te ontkrachten en aanpak uit te stellen.

Individualiseren : buurtproblematiek bewust ontkennen en individueel maken en omschrijven.

Censureren : vrije meningsuiting en publieke meningsvorming onmogelijk maken.

Dat was ook een individualiserende verwoording door dorpssecretaris de Vries-Alssema: "zijn klacht" 
In mijn zwartboek geef ik diverse voorbeelden van dit soort pogingen om het aangetoonde buurtprobleem 
en buurtdraagvlak te ontkrachten. De laatste stond in het 3e Goese Collegebesluit van 08-12-2022:
“Uw wensen, en ook wellicht die van sommige van uw medestraatbewoners, met betrekking tot inrichting 
van de Torenring zijn bij ons bekend.”  (Wethouders Meulblok en van der Reest)

Verbreken : van 'de dialoog' en/of 'de discussie' die in feite nooit een echte dialoog/discussie
                                          'op inhoud' was of mocht zijn.

Voorspiegelen : onoprechte of vage verwijzingen naar aanpak, een procedure of buurtoverleg.

Isoleren : van de klokkenluider/initiatiefnemer via verzwijgen ontkrachten buurtpeilingen. 

Intimideren : d.m.v. formulering in email van wethouder de Goffau (14-01-2021)

Terwijl ik deze samenvatting schreef op 16 januari 2023 viel het dorpsblad in de bus. 
Het dorpsbestuur deed verslag. O.a. dat een groot deel van de Lange Achterweg herbestraat gaat worden 
en dat men ook de stoep meteen mee gaat pakken. Het voldoet niet meer aan de gestelde kwaliteit!
(De dorpssecretaris in die straat en onze stoepmeldingen werden uit dorpsschouwverslagen gehouden!)  
Het dorpscentrum c.q. onze Zuidroute heeft een door meerderheid van de bewoners gemeld stoep-
probleem en wij moeten weer 5 jaar extra wachten op aanpak!? (zie Collegestandpunt/besluit hiervoor)
 

Al deze werkwoorden en handelswijzen komen in mijn zwartboek aan bod met voorbeelden/bewijzen. 
Naast de ontmoediging en vervreemding die dit veroorzaakt kun je enkele daarvan ook als vormen van 
bestuurlijk pestgedrag zien en helaas komt dit in veel andere bestuurslagen, instanties, en plaatsen voor.
Zo'n behandeling en afhandeling maakt burgers onverschillig, cynisch of duwt hen in de richting van 
politieke populisten en ondermijnt zo onze democratische rechtsstaat.   Jules Bitter / Maart 2023
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A   Kort na de opstelling van het dorpsverkeersplan (WVP 2013/2025) in 2013 komt Nederland       uit een economische recessie en neemt de verkeersdrukte en problematiek in en rond ons dorp      toe en dus ook op de Torenring  het dorpscentrum van 's Heer Arendskerke / gemeente Goes.B   Ik meld diverse verkeersproblemen bij de Politie d.m.v. emails en beeldmateriaal.  LINK: Emails Politie      Wijkagent (Kodde) en de verkeerspolitie verwijzen mij naar gemeente Goes :            T.a.v. handhaving stellen zij: "De verantwoordelijke verkeersinrichters zijn eerst aan de beurt"            Op (20-10-2016) meld ik ook 2 "bijna-raak" incidenten die ik zag (spelende kinderen) bij de                         toenmalige schoolleider  (Wim Reynhout) en zijn schoolteam van OBS Schengehof.        LINK: Email uitwisseling met OBS Schengehof      D   Verkeerskundige (Dennis Schoonen) van Goes verwijst mij naar de dorpsraad en het WVP.      Dat WVP is het oude dorpsverkeersplan uit de Dorpsvisie 2013-2025 : zie A        Hij verwijst ook naar "mogelijke aanpak tijdens toekomstig grootschalig onderhoud."      Van 2016 t/m 2022 deed Goes 10 schriftelijke vage verwijzingen naar "groot onderhoud":   LINKE   Het dagelijks bestuur van St. Overlegorgaan / St Dorpsbelangen (Dorpsraad) verwijst mij naar Herman      Bouma, voorzitter van haar werkgroep Verkeer die de knelpuntenlijst van het WVP in 2013 had gemaakt.       De Torenring - ons dorpscentrum - kwam echter niet voor in die verkeersknelpuntenlijst!      Dat zou pas in de loop van 2020-2021 gebeuren na een z.g. WVP bijstelling/actualisatie: LINK: WVP 2021F   Ik wissel emails/beeldbewijs uit met voorzitter Bouma en loop tegen ontkenning en individualisering vd 	             problematiek aan tijdens een gesprek (21-12-2016) met hem en een ander lid van de verkeers werkgroep      (Rinus de Klerk) De heren betwijfelden dus dat er sprake is van diverse verkeersproblematiek en dat dat            een buurtproblematiek is. Maar ze stellen dit voor : "U moet de buurt maar eens peilen."   LINK emails     Vanwege hun individualisering v/d problematiek dus een verwijzing naar mijn buurtgenoten.     Uit gesprekken met buurtgenoten weet ik al dat het niet alleen mijn problemen zijn dus ik ga die     buurtpeiling voorbereiden en eerst meer beeldbewijs verzamelen en een probleem analyse maken.            Op basis van hun individualisering verwijzen Bouma en de Klerk mij voorlopig ook naar Goes.     Ik ben me er op dat moment nog niet van bewust dat Herman Bouma 2 petten op heeft en voor-              zitter is van de Adviesraad Goes. ( maart 2013-december 2018) Dat is beleidsmatige verstrengeling. *     Bouma was eerder ook fractievoorzitter van SGP/CU Goes. Dat is tevens politieke verstrengeling.     Coalitie/College B&W Goes t/m april 2022 : CDA-VVD-SGP/CU (CDA dorpswethouders Alssema/de Goffau)        Vanaf april 2022: PVDA/Gr.Links-Nieuw Goes-Partij voor Goes-SGP/CU (SGP/CU dorpswethouder van der Reest)      G  2016 was dus al een frustrerende participatie-onvriendelijke verwijzings ronde met ontkenning     en 6 door verwijzingen. En ik was me nog niet bewust van de bestuurlijke/politieke verstrengeling tussen     "Goes & Dorp". Het CDA leverde 2 dorpswethouders (Alssema/de Goffau) en in het dorpsblad hebben we     kunnen lezen over de goede band en 'de regelmatige 'bijpraatsessies' met de Goese CDA-fractie.      In 2022 kwam SGP/CU wethouder van der Reest in die funktie. Wij van de regen in de drup! (Zie Bouma)    *  Die tamelijk eenzijdige politieke en beleidsmatige verstrengeling zou in de komende jaren steeds duidelijker worden.      Ik zou te maken krijgen met een sterk machtsblok dat onwelgevallige informatie zoals de 3 buurtpeilingen onder de pet hield,                  censureerde of ontkrachtte.  En vooral met heen en terug verwijzing tussen instanties/organisaties zoals die hieronder      afgebeeld staan : 2016 - 2022 in totaal 28 X : zie schema op pagina 3     Daarvan 15 x  heen en terug tussen de hoge Goese stadhuismuur de glibberige bestuurlijke dorpsmuur.
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A  In 2017 kan ik vanwege ernstige medische redenen geen tijd en energie in deze kwestie steken.            In 2018 begin ik weer met beeldbewijs te verzamelen en te analyseren en ik wissel dat uit met de      werkgroep Verkeer (Dvd's + You Tube's) maar Herman Bouma individualiseert de problematiek weer.     De 2-pettige voorzitter v/d verkeerswerkgroep is er van overtuigt dat het vooral mijn problematiek is.     Als voorzitter van de Adviesraad Goes diende hij met zijn adviezen het toenmalige Goese College     (CDA-VVD-SGP/CU). De CDA dorpswethouder (Derk Alsema) en zijn fractie hadden toen al regelmatige     interne "bijpraat sessies" met het dagelijks bestuur van St. Overlegorgaan dat in haar dorpsblad de goede            band beschreef die men met het CDA had. Nou dat hebben ik en mijn buurtgenoten geweten.     Vanaf 2019 - na de 1e buurtpeiling - zou dit hechte christen democratische bestuurlijke blok van "Goes &              Dorp" deze burger/buurt participatie blijven ontmoedigen en frustreren via een strategie van traineren,     negeren, verzwijgen, ontkrachten, individualiseren, censureren en verwijzen.   LINK: WerkwoordenB  Ook de Politie zend ik beeldmateriaal maar die geeft alleen 2 keer een bevestiging van ontvangst.     Later kom ik te weten dat men de bestanden niet mocht openen en dat de politieorganisatie er o.a.      digitaal ook niet op was berekend! De Politie geeft net als in 2016 indirekt weer een verwijzing naar de     Goese verkeersinrichters. Die moeten volgens de handhavers eerst hun inrichtingswerk werk doen.C  Dus ook de Goese inrichters (Afdeling Omgeving & Economie) krijgen mijn beeldmateriaal : Dvd+YouTube  D  Maar verkeerskundige Dennis Schoonen reageert wéér met een verwijzing naar het WVP en de dorpsraad     en net als in 2016 verwijst hij weer naar "toekomstig groot onderhoud" :       "Al eerder wisselden we van gedachten over de veiligheid Torenring. De situatie Torenring heeft niet de hoogste                    prioriteit; er is een verkeersvisie (WVP 2013) voor ’s-Heer Arendskerke en die visie is leidend. Voor wijzigingen,                       aanpassingen wil ik u in eerste instantie verwijzen naar de dorpsraad. Toekomstig groot onderhoud biedt kansen       om situaties (die niet op de prioriteitenlijst staan) aan te pakken."      Ik krijg het wel voor elkaar dat er een matrixbord op de Zuidroute mag hangen en uiteraard kan ik      nu ook gereden snelheden op video vastleggen. Die video's plaats ik vervolgens weer op You Tube.     Ook duidelijk beeldbewijs (HD+geluid) van 2 andere hoofd problematieken: vrachtverkeer en de stoep.     Maar vanwege die verwijzing naar dorpsraad ben ik dus weer terug bij het oude WVP en bij het bestuur      vd dorpsraad en haar werkgroep Verkeer onder leiding van Bouma, maar van hem en zijn WVP-werkgroep           verneem ik afgezien van een korte email niets meer.  LINK: Email correspondentie met Herman Bouma     E   Ik besluit om nog meer beeldmateriaal te verzamelen en dit te analyseren en te onderbouwen.     In mei-juni 2019 ga ik "de buurt eens peilen" (buurtonderzoek) zoals Bouma en de Klerk in 2016 al aan     mij voorstelden. Een probleem inventarisatie: verkeers-enquete met 18 stellingen die ik bij alle 19 woon-     huizen van de Torenring in de bus doe.  (14 huizen Zuidroute / 5 huizen Noordroute)    Omdat Goes steeds naar het WVP verwijst moeten onze Zuidroute verkeersknelpunten in het WVP komen.    Maar in 2019 zal de tegenwerking van de defensieve verstrengelde bestuurscultuur  juist toenemen!    Men gaat die onwelgevallige informatie onder de pet houden en indirekt in dorpsblad ontkrachten.    Voorzitter Kabboord gaat toestaan dat de WVP stemuitslag m.b.t. zijn stemvoorstel wordt omgedraaid.    Later zal een nieuwe dorpssecretaris dit "feit afdoen met: "dit is maar een dorpje en niet de 2e Kamer".
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    2019

    Géén van de buurtbewoners van de Torenring werd er bij betrokken of uitgenodigt om wat toe te lichten!

   

     
                  Later blijkt dat men die schouw van 2019 met als thema “schoon-heel veilig” bewust gebruikt om mijn

A  In juni deelde ik mijn Torenring Dossier : probleem analyse + alle kopieën vd buurtpeiling +  7 voorstellen. 

                   

     buurtonderzoek en het Zuidroute dossier te ontkrachten. Wethouder Derk Alssema noemt geen enkel

                  De 1e buurtpeiling peiling leverde een  “Top 10”  op: 10 v/d 18 stellingen hadden score van 75% en hoger. 

                          individualisering, censuur en verwijzing aan. Bouma zond korte emails met bedankjes en kompliment.
    Hij verwees me naar dorpsbestuur, gemeente Goes en naar de dorpsschouw van wethouder Alssema.  

                

                  Een duidelijk buurtdraagvlak voor aanpak van 1. zwaar verkeer 2. hardrijden 3. de stoep.   
                  Goes (verkeerskundige Schoonen/wethouders Alssema/Meeuwisse) Dorpsraad (secretaris de Vries-
                  Alssema) en werkgroep Verkeer (voorzitter Bouma) zond ik alle kopieën als onderdeel van mijn Torenring- 
                  Dossier 2019 (pdf). De 7 konkreet uitgewerkte voorstellen/suggesties waren puur bedoeld om zinvol over-
                  leg op gang te brengen. Later ging men enkele daarvan tegen mij en tegen herinrichting gebruiken door

  te suggereren dat ik/wij de Torenring zou willen laten verbouwen en zo "het dorpszicht" doen "ruïneren".  

            Opvallend : géén van de ontvangers refereerde aan het buurtonderzoek en ik liep tegen onkenning,   

     Ik had wat  foto-bewerkingen  gemaakt met foto's vd vernieuwde Slotstraat als beeldverduidelijking:
     LINK: Voorstellen Dossier 2019   : bekijk pagina 10: puur bedoeld als bijdrage aan zinvolle discussie.  

     Torenringknelpunt in zijn  schouwverslag  en Raija de Vries-Alssema (dorpssecretaris ) houd mij      
     3 maanden aan het lijntje met  excuus emails  en verrast mij/buurtgenoten met haar  dorpsbladartikel        
     (okt 2019) waarin zij punten uit mijn Torenringdossier indirekt onderuit haalt. Ik kom er ook pas later           
     achter dat Bouma een negatief advies aan Dorpsraad en Goes heeft gegeven zonder dit aan mij/ons te         
     melden! Een hoogleraar had het op TV over “de typische reflex van de defensieve oude bestuurscultuur" :
     "het onder de pet houden van onwelgevallige informatie."  Zie deze emails aan dorpsbestuur:  LINK: Emails
     Dit gezamenlijke traineren, verzwijgen, ontkrachten wees toen al in de richting van een verborgen            
     agenda m.b.t. de afhandeling van deze buurtparticipatie : men wil geen herinrichting vh dorpscentrum.

           B  De nieuwe wijkagent (Prins) verwijst mij naar de schouw van de wethouder waar hij bij aanwezig was. 

           C   Verkeerskundige Schoonen komt met zijn inmiddels 3e schriftelijke vage verwijzing m.b.t. aanpak tijdens 
                 z.g. “groot onderhoud t.z.t.” en er zullen daarna nog 7 van dit soort schriftelijke zoethouders volgen!               
                 Derk Alssema stelt mij een gesprek voor : dat "show gesprek" zal pas op 14 jan 2020 plaats vinden.

    Ik mag dan 30 min met hem en zijn verkeerskundige Hans Feij praten: zie het verslag bij bespreking 2020.     
          D   Secretaris de Vries-Alssema komt na bijna 3 maanden excuus emails(!) met een kort antwoord van haar          
                dagelijks bestuur (St. Overlegorgaan) waarin men individualiseert en mij met "mijn" diverse problematiek     
                 naar Goes verwijst terwijl ik middels de 1e buurtpeiling heb aangetoond dat het een buurtproblematiek is.

    Tevens verwijst zij mij naar Bouma's wergroep : maar die heeft mij gemeld dat er geen urgentie is en heeft   
    ondertussen een negatief advies aan Goes uitgebracht zonder mij/ons in kennis te stellen!

    Op 19-11-2019 is de algemene openbare dorpsvergadering van St Overlegorgaan en uiteraard ga ik 
    van mijn democratische spreekrecht gebruik maken. Lees op de volgende pagina wat er gebeurde...
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  Vanwege die genoemde bestuurlijke afhandeling gebruik ik mijn spreekrecht tijdens de algemene dorps-     
  vergadering (19-11-2019) die over het verkeer gaat. Ik richt me kritisch tot Overlegorgaan en Derk Alssema.  
  Opvallend: vlak ervoor verlaat Herman Bouma voorzitter v/d verkeerswerkgroep de zaal. Een uit-vlucht?
  Na mijn speech komen meer dorpelingen met verkeersknelpunten. Voorzitter Kabboord besluit een WVP-  
  stemming te  houden en doet dit letterlijke stemvoorstel: “WVP totaal herzien óf “WVP bijstellen”.                       
  De meerderheid kiest “WVP totaal herzien” en je zou mogen verwachten dat er een nieuwe transparante      
  her-inventarisatie van WVP knelpunten ging komen. Maar dat zou niet gebeuren want men ging deze WVP-
  stem uitslag “creatief” herformuleren d.w.z. manipuleren. Eerst in het dorpsblad:   LINK: Artikel jan. 2020
  “Er wordt dan ook besloten om te gaan werken aan een update van het dorpsplan, waarbij naast de 
  werkgroep Verkeer ook enkele dorpsgenoten betrokken kunnen worden.” (Raija de Vries-Alssema)    
  Ik vraag diverse keren schriftelijk om de notulen van die vergadering maar krijg die niet: ik moest wachten 
  tot die concept-notulen waren goedgekeurt en op internet kwamen. Pas op 16-02-2021 kreeg ik bericht!
  Dat late goedkeuren deed men intern langs “digitale weg” vanwege de Covid maatregelen en de meeste   
  deelnemers aan de WVP stemming werden hierover niet ingelicht! Digitale dorpse achterkamers dus. 

  Naast het feit dat deze secretaris en haar dagelijks bestuur hiermee de WVP stemming én de stemuitslag
  verzwegen en de feiten manipuleerden in de richting van de latere interne en niet transparante achterkamer 
  WVP bijstelling, suggereerde men tevens dat hard rijden het enige verkeersprobleem in het dorp zou zijn 
  en ontkenden dus weer de diverse Zuidroute problematiek waarvan men de bewijzen in bezit had: 
  uitslag 1e buurtpeiling - het dossier met probleemanalyse – 7 uitgewerkte voorstellen – You Tube video's. 
  Bovendien verzweeg men de kern van mijn spreekbeurt en hiermee maakte men ook de meerderheid van 
  de participanten van de Zuidroute monddood! Mijn speech en naam werden in die notulen ook verzwegen: 
  “Een bewoner van de Torenring heeft een verkeersdossier aangelegd.” Ik heb zeker 15 minuten gesproken. 
  Lastige klokkenluiders moet je immers isoleren en hun boodschap doodzwijgen. Andere namen werden wel 
  genoemd: o.a. Johnny de Kok. Die vroeg wat burgerparticipatie nu precies inhield. Dat maakte veel duidelijk 
  want hij zat toen al in de dorpsbladredactie met Raija de Vries-Alssema en hij zou kort daarop én in 2022 
  mijn artikel weigeren,  én als beheerder van de FB pagina 'Vrienden die 's Heer Arendskerke leuk vinden' 
  zou hij daarna ook 'de discussie beeindigen' toen ik een paar berichten had geplaatst.
  

  Er zal ook een interne en niet transparante WVP bijstelling (!) plaats vinden in de loop van 2020 !
  Herman Bouma zal dat later openlijk zo aan de dorpsbevolking laten weten via zijn dorpsbladartikel :
  "Door het bestuur van het overlegorgaan is gevraagd, mede naar aanleiding van bijeen komsten, 
   het dorpsverkeersplan bij  te stellen."  (Herman Bouma/januari 2021)  Zie toelichting 2021
  
  Dus ruim 1 jaar na de WVP stemming was de openlijke en ook provocerende omdraaiing van de democra- 
  tisch tot stand gekomen WVP stemuitslag een feit! En weer met een slimme verwijzing naar het bestuur.   
  Inderdaad: de "bijstelling" kwam van het Overlegorgaan want secretaris Raija de Vries-Alssema heeft dit 
  met haar formuleringen en verzwijging van de stemming en de stemuitslag in het dorpsblad voorbereid 
  (januari 2019) en deed dit ook in haar definitieve notulen van die dorpsvergadering van 19 nov 2019.   
  “Er wordt dan ook besloten om te gaan werken aan een update van het dorpsplan, onderdeel verkeer en 
  dat bekeken gaat worden wat er mogelijk is om het hard rijden tegen te gaan.”  LINK: Notulen 19-11-2019
  Ik tekende diverse keren protest aan en vroeg om opheldering en verwittigde de Goese raadsfracties en 
  het College van B&W over deze ondemocratische gang van zaken. Maar de secretaris verwees mij weer   
  terug naar Bouma's werkgroep en Goes liet het verder koud! Volgens het CDA was het democratisch proces
  correct verlopen... De Goese Raad kijkt weg! Als dit nu eens de uitslag van een raadsstemming betrof? *
* De volgende dorpssecretaris (Bas de Schrijver) liet mij in 2021 weten dat ik niet zo over formuleringen moet vallen: 
   "dit is maar een dorpje en niet de 2e Kamer".  Op dorpsnivo mag je dus sjoemelen met een democratisch verkregen 
   stemuitslag van een dorpsvergadering?! In april 2022 zal hij en zijn bestuur zelfs in het dorpsblad suggereren dat 
   het WVP nog "geactualiseert" (bijgesteld!) moet worden en dat men die bijstelling van het verkeersplan gaat
   koppelen aan een nieuwe dorpsenquete. Dat was een zoveelste misleidende en mistige formulering: 
   men vermeed nu de term “bijstelling” te gebruiken die Bouma wel openlijk en provocerend in zijn artikel schreef. 
   Daarom gebruik ik in mijn titelpagina de uitdrukking over "de glibberige dorpsmuur". 

https://whistle-flute.com/downloads/Dorpskrant_jan_2020-WVPstemming-verzwijging.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Notulen%20Dorpsvergadering%2019-11-2019.pdf
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  Lees verder hoe die gesloten en autoritaire bestuurscultuur burgers en dorpsgenoten van zich vervreemd 
  en achterlaat met "een Omtzigtig" gevoel van frustratie en verontwaardiging én strijdbaarheid.

  Maar afwijkende meningen en buurtpeilingen van kritische dorpelingen zijn dus niet welkom!   
  Mijn vrije meningsuiting was dus niet mogelijk en hiermee belette men ook de pluriforme meningsvorming
  (dorpsbevolking) en dat herhaalde zich ook in april 2022!  Zie verderop.

  Lees over het individualiserende en ontkennende Collegebesluit van 16 december 2020.

  Vanwege de onbevredigende ondemocratische afhandeling schreef ik een kritisch aktikel 
  en zond dat op 28 november 2019 aan Johnny de Kok en zijn redactie.   LINK: Artikel 
  Maar men weigerde dit te plaatsen.   LINK: Dorpsbladcensuur
  Als reden gaf de redactie o.a. op dat het "te persoonlijk" was en over mijn "persoonlijke belang" ging!
  Dat was volgens de redactie ook de mening van de werkgroep Verkeer die ook in mijn dossier toch had 
  kunnen lezen dat ik opkom voor:  

  Net zoals mijn 1e buurtonderzoek en Zuidroute dossier werd verzwegen was er dus weer geen plaats voor 
  mijn buurtaktie, buurtpeiling en toekomstvisie op de verkeersinrichting van ons dorpscentrum!
  Men isoleerde de lastige kritische dissident en belette pluriforme meningsvorming en vrije meningsuiting.
  Dorpssecretaris Raija de Vries-Alssema maakte deel uit van de redactie en censureerde mij dus weer! 
  Het wrange was wel dat St. Overlegorgaan/St. Dorpsbelangen op de website Wij Zijn Goes schreef dat 
  men via haar dorpsblad naar de meningen van dorpsgenoten vraagt...":    LINK: Wij Zijn Goes

               Dat laatste slaat uiteraard vooral op mijzelf omdat ik vind dat ik deze bestuurscultuur moet bestrijden en    
  ontmaskeren zodat er nu en later lering uit getrokken kan worden. 
  Maar bij de meeste burgers die zo'n behandeling ondergaan zal die bestuurscultuur oogsten wat ze zaait:     
  onverschilligheid en burgerlijke vervreemding en dat is een aantasting van de democratische rechtsstaat.

  Tjeenk Willink (adviseur van de Staat) op TV : "de betonrot in de bestuurscultuur”. (Een Vandaag/2022)        
  Dat ging over Den Haag maar m.i. begint dat al aan de basis.. o.a. in 's Heer Arendskerke en Goes.
  Ik kan via mijn emailarchief aantonen hoe vaak ik de Goese raadsfracties heb ingelicht over de bestuurlijke
  afhandeling, hoe vaak er geen respons terug kwam en hoe vaak er uit korte antwoorden bleek dat men
  wegkeek en dat dus een gezond politiek dualisme ontbrak. Goes is vooral met Goes bezig en heeft mij/ons
  duidelijk als 2e rangs burgers behandeld. 

  Lees over de verdraaiing en omdraaiing van de uitslag van de dorpsstemming over het verkeersplan. (WVP)

  Lees over het show-gesprek (14-01-2020) met wethouder Derk Alssema en verkeerskundige Hans Feij.

  1. Buurtbelang i.v.m. onveiligheid, geluids/trillingsoverlast, toenemende woningschade. Vanwege de          
     stoep is er ook geen veilige/prettige mobiliteit voor de buurtbewoners waarvan de meeste 50-70+ zijn.
  2. Publiek belang i.v.m. onveiligheid fietsers/wandelaars en uitsluiting van kwetsbare passanten;
  3. Dorpsbelang i.v.m. het prettiger, veiliger toegankelijk en duurzaam inrichten van ons dorpscentrum.        
       "Persoonlijk belang"?!  Dat was een schofferende, stigmatiserende en individualiserende opmerking. 

  Met deze toelichting loop ik vooruit op de volgende pagina's want de WVP formuleringen spelen een  
  cruciale rol omdat gemeente Goes er steeds naar terug verwijst als ik door Overlegorgaan/Dorpsbestuur 
  naar Goes ben verwezen. Een verstrengelde bestuurscultuur van traineren, verzwijgen, manipuleren,
  censuur, achterkamer besluiten en heen en terug verwijzen. 
  
  Lees  nu verder en huiver en begrijp hoe en waarom de oude defensieve verstrengelde bestuurscultuur 
  van "Goes & Dorp" burger(s) / dorpsgenoten van de "burocratische stadsmuur naar de glibberige dorps-
  muur" stuurde en o.a. het WVP daartoe als troefkaart misbruikte.
  
  Lees meer over de censuur en totaal ongegronde weigering van mijn 1e dorpsbladartikel.

https://whistle-flute.com/downloads/Ingezonden-ARTIKEL-DORPSKRANT-28Nov2019-def.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/wijzijngoes-stoverlegorgaan-info-oa%20dorpsblad.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/1e%20%2B2e%20WEIGERING%20artikel%20dorpsblad-collage%2Bteksten.pdf
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                  datum/tijd maar ik werd toch onverwachts door hem opgebeld en aangesproken vanuit de steeds
                  toegepaste individualisering van de problematiek. Maar ik leg daarna ook wéér schriftelijk uit dat het 

                  Maar de Goffau wilde wel in gesprek met mij gaan. Ik vroeg uitdrukkelijk schriftelijk om een vastgestelde     

       

     niet alleen om mijn persoonlijke verkeersproblemen en belangen gaat maar om die van de buurt én die 
     van het groeiende aantal kwetsbare oudere/jonge verkeersdeelnemers en passanten.

     Onoprechte mondelinge zoethouders want op 16-12-2020 komt een afwijzend College besluit met een
     een zoveelste verwijzing naar de dorpsraad en haar WVP en naar mogelijk groot onderhoud. (zie E)
     Als kontaktpersoon staat Hans Feij bovenaan vermeld. Hij mocht ons met een paar regels afserveren.  

         

  Ik kreeg dus óók in 2020 te maken met verstrengelde en verwijzende bestuurlijke tegenwerking, maar    

     Men neemt een loopje met transparantie en informatieplicht aan burgers die legitieme vragen stellen...     
 

     na de vergadering van 19-11-2019 zei: “Als u in het dorp geen gehoor vind komt u maar naar mij.”
     Op het einde van dat teleurstellende (show)-gesprek, vol ontkenning van de diverse problematiek die
     ik met deelname van de meerderheid van mijn Zuidroute buurtgenoten via mijn dossier had verstrekt, 
     verwees Alssema mij naar het "nieuwe" "bijgestelde" WVP : "Dat biedt kansen voor de Torenring".
     Verkeerskundige Feij voegde er aan toe dat ik het erfstatus voorstel nog maar  verder moest uitwerken.

 
C  Op 14-01-2020 had ik een gesprek met Derk Alssema en verkeerskundige Feij omdat Alssema mij

     Ik zet me juist in voor buurtbelang, kwetsbare passanten belang en dorpsbelang!   LINK: Weigering 

     niet  transparant! Er staan gelukkig wel 2 Zuidroute knelpunten in : hard rijden en de gedateerde stoep.
     Maar de formulering is onvolledig en zelfs gedeeltelijk onjuist. Bovendien staat de problematiek    
     van het zware verkeer niet vermeld (!) terwijl Bouma al lang via het Zuidroute dossier op de hoogte 

                  is dat dat zware verkeer, net als het te hard rijden en de smalle slechte stoep de hoogste buurtscore had!

     In de loop van 2020 wordt ook het oude WVP door Bouma's werkgroep bijgesteld: intern en dus zeker 

D  In de loop van 2020 wordt de nieuwe CDA wethouder-dorpsmediator Joost de Goffau ingewijd in het dorp.
     Hij doet een onaangekondigde dorpsschouw met ambtenaren (o.l.v. vd verkeerswerkgroep)       
     Als ik de Goffau via WOB om info vraag krijg ik die niet: er zou geen schriftelijke rapportage van zijn!?      

         Dit zal later nog eens eens gebeuren m.b.t. een Wob verzoek t.a.v. zijn stadhuis overleg van 05-01-2022 
                  met zijn collega Cees Pille en dorpsbestuur. Ook dat was een achterkamer overleg. Geen transparantie!

                  Ik zal pas op 13-06-2021 een kopie van dat bijgestelde (!) WVP krijgen en er kommentaar op geven.
       LINK: WVP 2021 + Kommentaar        

  had vanwege misinformatie onterecht een direkte familiale verstrengeling (Alssema's) genoemd. 

B   Dezelfde secretaris schrijft in het dorpsblad over de algemene dorpsvergadering van 19-11-2019: 
     zij verzwijgt dat er een WVP stemming heeft plaats gevonden en verzwijgt ook de uitslag daarvan :
     "WVP totaal herzien". In plaats daarvan de verhullende misleidende omschrijving dat het dorpsplan een 
     "update" gaat krijgen. Zie ook de vorige pagina's waarin ik deze manipulatie en omdraaiing van de 
     WVP-stemming al toelichtte. Ik vroeg in 2020 maar liefst vier keer schriftelijk om duidelijkheid m.b.t. 
     de notulen t.a.v. deze belangrijke WVP stemming. Maar tevergeefs: de Vries-Alssema stuurde weer      

A   Zoals ik hiervoor al beschreef werd mijn ingezonden artikel voor het dorpsblad van jan. 2020
      geweigerd, o.a. door secretaris de Vries-Alssema en men baseerde die censuur op de reeds 
      eerder toegepaste individualisering van de problematiek: "Dit gaat over de moeiten die u (o.a.) 
      hebt met het verkeer in uw directe woonomgeving. U geeft uitgebreid verslag van wat u allemaal 
      hebt gedaan en hoe het er bij u voor de deur aan toe gaat." En zoals ik al gewend ben ook wéér een   
     verwijzing naar gemeente Goes: "De werkgroep verkeer en het Overlegorgaan hebben ook aangegeven 
     dat het m.n. gaat om uw persoonlijke belangen en dat zij hierin niet kunnen meegaan, maar dat u dit
     met de gemeente zelf dient op te nemen."  Wéér een vorm van censuur en een ongefundeerde bewuste
     ontkenning vd buurtproblematiek, vd uitslag van het 1e buurtonderzoek en van het buurtdraagvlak.
     Tevens een schofferende opmerking van de werkgroep Verkeer over mijn z.g. "persoonlijke belangen" ?!

excuus-emails en wethouder Derk Alssema wilde niet aan mijn Wob verzoek voldoen want het        
Overlegorgaan zou "niet verbonden zijn aan de gemeente Goes". Pas na ruim 1 jaar (16-02-2021) kon ik die 

     belangrijke notulen downloaden! In 2019 verzweeg de wethouder mijn gemelde Zuidroute schouw-      
                  punten in zijn ambtelijke verslag dat ik via Wob verzoek kon inzien en de dorpssecretaris verzweeg 

     toen mijn 1e buurtonderzoek en haalde punten daarvan indirekt onderuit in het dorpsblad.             
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 E  Als ik vervolgens een toelichting met vragen aan het College van B & W zend komt er een kort besluit

    In totaal dus 3 buurtpeilingen met een buurtdraagvlak voor korte/lange termijn aanpak , maar dit             
    Goese korte burocratische besluit laat zien dat de verstrengelde bestuurscultuur van Goes & Dorp het
    al kort na de 1e buurtpeiling eens was. Ontmoediging van burgerparticipatie 2.0 !  Burger vervreemding.

    De voldongen WVP-feiten zet Bouma in zijn dorpsbladartikel van januari 2021 met de provocerende       

         van 4 one liners met een verwijzing naar Dorpsraad, en dus indirekt naar het WVP!
 Bovendien de zoveelste vage verwijzing naar mogelijke aanpak tijdens het z.g. “groot onderhoud” 

       genoten te isoleren. Zoiets doet men met dissidenten in dictaturen, maar anno 2022 in Goes/Arendskerke.
     Daarom heb ik steeds buurtbrief updates gedaan en de meerderheid deed ook in 2021 mee aan 2 peilingen.
 

Provocerend na al mijn vragen hierover waar ik i.p.v. antwoorden alleen uitstel-excuses op kreeg.      
    Ook geen respons van wethouders Pille en de Goffau en burgemeester Mulder op toelichtingen/vragen.
    Ik kan al deze feiten en beweringen staven via mijn archief dat alle correspondentie bevat.      

     Men schrijft dat dat nog niet bekend is maar via een Wob verzoek kom ik te weten dat dat groot onder-      
     houd pas in 2027 gaat plaats vinden: 2 wegvakken op de Torenring. Niets over aanpak of onderhoud
     van de verwaarloosde smalle stoep met hindernissen (opstap stenen) die extra onveiligheid en ook 
     uitsluiting veroorzaakt voor ouderen/fysiek beperkten.      LINK: De Stoepproblematiek
     Hieronder dat korte burocratische College besluit van 16-12-2020 dat in de eerste regel al onkennend is 
     omdat men alleen "onveiligheid" als probleem noemt én omdat men het heeft over "uw meldingen" 
     en daarmee dus ook de buurt problematiek ontkend. (individualisering : isoleren die klokkenluider!)
     De bestuurders van "Goes & Dorp" zullen tot in 2022 doorgaan met het ontkennen of afzwakken van de
     diverse buurtproblematiek en nooit en te nimmer worden mijn buurtpeilingen genoemd in korrespondentie.
     Alsof ze niet bestaan of hebben plaats gevonden! In combinatie met het individualiseren en het weigeren 
     van mijn dorpsbladartikelen is dit een gezamenlijke strategie om mij van mijn buurt en de andere dorps-          

    mededeling dat zijn werkgroep door het Overlegorgaan is gevraagd om "het verkeersplan bij te stellen".
    Na een jaar nu dus een openlijke omdraaiing van de WVP stemuitslag via het dorpsblad!  LINK: Artikel

Jules Bitter
Typewritten text
Alleen mijnmeldingen? KLIK LINK 

Jules Bitter
Typewritten text
     Alleen onveiligheid?   KLIK LINK

https://whistle-flute.com/downloads/Buurtpeilingen%20Zuidroute%20Compleet.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/DE%20STOEP%20PROBLEMATIEK%20ZUIDROUTE-DEF.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/ARTIKEL-WVP-BOUMA-JAN2021%2Bmijncommentaar.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Probleem%20Analyse%20Zuidroute%20Torenring-DEF.pdf
Jules Bitter
Typewritten text
 !



    Op 21-05-2021 schrijft hij: "Op verzoek van het bestuur van het Overlegorgaan hebben wij het Verkeersplan     
    geupdate. Daarin zijn en de verkeerssituatie op de Torenring en de looproute opgenomen. Deze update              
    maakt onderdeel uit van de besprekingen met de gemeente Goes. De gemeente is uiteindelijk verantwoor-       
    delijk voor de beoordeling van de genoemde punten en of deze moeten gaan leiden tot aanpassingen."             
    De verantwoordelijkheid m.b.t. de WVP “update” schuift hij dus af op Overlegorgaan/Dorpsraad terwijl die      
    juist steeds naar Bouma's werkgroep verwijst. En zijn verwijzing  naar de verantwoordelijkheid van Goes is       

  
    "Het laat jou natuurlijk onverlet om gesignaleerde verkeersoverlast bij de gemeente Goes te melden." 
    Het hoofdprobleem vd Zuidroute (zwaar verkeer: zie Top 10 2019) staat ook niet in zijn "bijgestelde" WVP!       

                 kijken blijft staan. Eveneens zijn eventuele suggesties die behelsen dat niet de hele Torenring verbouwd
    moet worden nog steeds van harte welkom." Op 13-02-2021 krijgt hij die van 9 van 13 woningen Zuidroute: 

    mij/ons naar Goes en hij doet alsof Zuidroute bewoners alleen “verkeersoverlast” hebben gemeld:                     

     tegen te gaan."  Dat is feiten bewust onjuist en onvolledig weergeven want de belangrijke WVP stemming        
    én de stemuitslag werden  immers verzwegen! Bovendien de suggestie dat "het hardrijden"  het enige              
    verkeers dorpsprobleem is terwjl ik tijdens mijn spreekbeurt vlak voor de stemming ook de problematiek         
    benoemde van het zware verkeer, de stoep (en het te hard rijden) waarvan deze secretaris en haar bestuur      
    toen al 3 maanden in kennis waren gesteld middels de 1e buurtpeiling en mijn komplete dossier van 2019.      
E  Op 17-02-2021 reageert Bouma negatief op de buurtpetitie die ook naar de Goffau en Pille is verzonden:           
    (zie 2.) "In onze update van het dorpsverkeersplan hebben wij de aandachts- en knelpunten in ons dorp           
    benoemd. Naar aanleiding van ons artikel in de dorpskrant zijn er verder geen aanvullende reacties meer          
   gekomen." Hij refereert niet aan de buurtpetitie en verzwijgt onze "aanvullende reacties"! Hij verwijst   

                 overwogen in overleg met dorpsraad en aanwonenden." Goes blijft zich dus weer verschuilen achter de  
    dorpsraad en Bouma's verkeerswerkgroep die ook steeds naar elkaar blijven verwijzen!   
B  In dezelfde email van  14-01-2021 schrijft de Goffau: "Mijn aanbod om ter zijner tijd naar verbeteringen te
 

A  Goes komt weer met 2 verwijzingen naar “groot onderhoud”. Het aantal verwijzingen daarnaar is nu 8 !      
    Jacco Houmes geeft antwoord op mijn WOB:  in 2027 "mogelijk"(!) "grootschalig  onderhoud" dwz 50%         
    oplappen van 2 straatdelen. Dezelfde dag (14 jan 2021) bevestigt door de Goffau: hij gebruikt "eventueel": 
    dus aanpak niet eens echt zeker! ("wanneer de Torenring aan grootschalig onderhoud onderhevig is")               
    ("of er eventueel aanpassingen gedaan kunnen worden.")  Hij volgt het College besluit van 16 dec 2020:            
    "Pas wanneer spake is of wordt van grootschalig  onderhoud (dat nu niet is gepland) kan dit worden  her-

    Digitale achterkamertjes! Door Covid geen openbare dorpsvergaderingen. Weg inspraak en tegenspraak!          
    Weer maanden aan het lijntje gehouden door de dorpsregenten en overvallen met de voldongen feiten. 
    Ondertussen heeft Bouma's werkgroep ook het WVP intern “ge-update” = bijgesteld! Geen transparantie!        
D  In jan. 2021 schrijft Bouma n.l. een dorpsbladartikel over het "nieuwe" WVP: "Door het bestuur van het            
     Overlegorgaan is gevraagd om, mede naar aanleiding van bijeenkomsten, het verkeersplan bij te stellen."       
     Een openlijke omdraaiing van een democratisch verkregen stemuitslag! Maar met een slimme verwijzing          
     naar het Overlegorgaan (Dorpsraad) van voorzitter Kees Kabboord die ons op 19-11-2019 de letterlijke              
     stemkeuze gaf  "WVP totaal herzien of bijstellen" . Zijn bestuur had dus besloten de democratisch                       
     verkregen uitslag “WVP totaal herzien” om te draaien d.m.v. manipulatieve misleidende formuleringen:           
     eerst in het dorpsblad  als “update van het dorpsplan” (jan 2021). Later ook in de definitieve notulen van         
     secretaris Raija de Vries-Alssema : "Er wordt afgesproken dat gewerkt zal gaan worden aan een update            
     voor het dorpsplan, onderdeel verkeer en dat bekeken gaat worden wat er mogelijk is om het hardrijden          
    

   2021

                 een buurtpetitie om 2 low budgetmaatregelen  = pag 3 t/m 5 van deze link. 
    Een petitie m.b.t. zwaar verkeer en te hard rijden. Wethouders (de Goffau/Pille) geven geen respons!                
    Op 13-05-2021 verstuur ik die petitie weer: weer geen respons! Op 20 mei 2021 naar het secretariaat:                
    de petitie krijgt zaaknr Z21.083568 en is doorgestuurd naar verkeerskundige Hans Feij.  
    Op 16-07-2021 PZC nieuws van journalist Rob Paardekam: het is in de Goese raad besproken+afgewezen!          
    De Goese ambtenarij heeft mij/ons daarover niet ingelicht. Ik vraag hierover diverse keren schriftelijk
    opheldering, o.a. brief aan Hans Feij: weer geen antwoord!!  Pas op 01-08-2022 krijg ik dit Collegebesluit!         
C  In jan. 2021 doe ik het inmiddels 4e verzoek om duidelijkheid omtrent de notulen m.b.t. de WVP-stemming.    
    16-02-2021 : schrijft het Overlegorgaan dat die inmiddels definief zijn : intern en "digitaal goedgekeurt".           
    Als belanghebbende en deelnemer aan deze belangrijke WVP stemming werd ik niet ingelicht!                             

    een extra verwijzing.  Video over deze defensieve, niet transparante verwijzingscultuur!        SCHEMA

https://whistle-flute.com/downloads/Buurtpeilingen%20Zuidroute%20Compleet.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Aan%20dhr%20Hans%20Feij%20-%2029%20juni%202021.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/ARTIKEL-WVP-BOUMA-JAN2021%2Bmijncommentaar.pdf
https://youtu.be/AOkgVlXnvUk
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    Als medio oktober 2021 zijn 1e dorpsbladartikel verschijnt lees ik dat hij de dorpsbevolking wijs maakt dat  
    zwaar verkeer het enige probleem is voor “een groep bewoners van de Torenring”. Hij verzwijgt de andere   
    buurtproblematieken die hij al lang in bezit had: uitslag buurtpeilingen/WVP kommentaar/video's/pdf's!     

   alle kopieën vd 3e buurtpeiling m.b.t. konkrete voorstellen voor aanpak korte en lange termijn.        
   Ik krijg alleen een bedankje en ook beide wethouders geven weer geen respons! Als ik diverse keren               

    Met deze verzwijging en onjuiste en eenzijdige voorstelling van zaken herhaalt zich een oud patroon.             

          G    Op 20-07-2021 dus 1 dag later krijg ik onverwachts visite van Bas de Schrijver: de nieuwe secretaris van
    Overlegorgaan die ook in de verkeerswerkgroep zit. Ik laat hem binnen omdat ik altijd voor dialoog ben.       
    Hij verteld dat er een kentering is en dat Bouma is opstapt. Hij gaat zijn best doen “maar kan niets beloven”.
    Daarna email ik diverse keren : o.a. toelichting m.b.t. de 16 verwijzingen vanaf 2016 en ik maak duidelijk      

    Op 13 november 2021 zegt hij tijdens een telefoongesprek 3x dat Goes een procedure verbod vracht-             
    verkeer Zuidroute is begonnen. In een email op 8 dec 2021 vraagt hij om aanvullingen van de buurt i.v.m.      
    zijn stadhuisgesprek met wethouders de Goffau en Pille. Op 29 dec 2021 zend ik hem die aanvullingen:         
                  

    schriftelijk (o.a. Wob verzoek) info vraag over de agenda en de uitkomst van het stadhuisgesprek krijg  ik       

 

 

    van de secretaris te horen dat het “goed is verlopen”. (voor wie?) De Wob beslissing: “geen info want alles   
    is mondeling gegaan.” Wéér een intern en besloten achterkamer overleg! Geen enkele transparantie!           
    In januari 2022 zal blijken dat die genoemde procedure helemaal bestaat! Zie bespreking van 2022.
                                            Link email korrespondentie met secretaris de Schrijver    

F  Op 13-06-2021 krijg ik eindelijk Bouma's "bijgestelde WVP" (pdf). Buurt-hoofdprobleem zwaar verkeer 
    staat er niet eens in! Wél een zinnetje met een voorbehoud en een verwijzing naar Overlegorgaan: 
    "Het is wel de versie die wij aan het bestuur hebben verzonden, in de verwachting dat dit ook zo door het 
    bestuur is of wordt overgenomen." Bouma maakt ook duidelijk dat "we niet nader meer tot elkaar komen". 
    Overlegorgaan schreef eerder ook soortgelijke zin: men verbreekt dus eenzijdig de kommunikatie.
    Op 28-06-2021 schrijf ik weer een zeer uitgebreid kritisch verslag aan Overlegorgaan en Bouma : 
    ik beschrijf het hele proces vanaf 2016 met de 16 heen-en-weer-verwijzingen. Ik krijg geen reactie terug!
    Op 09-07-2021 een kortere brief met de konkrete en volstrekt legitieme vragen die ik op 28 juni al stelde.
    Ik krijg weer geen antwoord. Ik ervaar dit als minachting voor bestuurlijke transparantie en participatie.
    Op 19-07-2021 laat ik buurtposters printen: bewoners van 10 woningen Zuidroute hangen ze voor het raam.
    Er zal immers weer een dorpsschouw plaats vinden met de wethouder. Ik zet ook “rollator challenge” klaar
    voor wethouder Joost Goffau. Ik plaatste al eerder een een verkeersmannetje met vlag: "Shakie".
    Het wordt een hele drukke verkeersdag en ik heb veel video beelden gemaakt. Maar vreemd genoeg – 
    of juist veelzeggend –  de schouw gaat niet door! Joost de Goffau had afgezegd... Ik werd niet ingelicht! 
    Terwijl men mij had gezegd dat men ging aanbellen voor een gesprek met de wethouder!     

    dat ik eerst WVP-duidelijkheid wil over de exactie en definitieve formuleringen m.b.t. de Zuidroute.
    Net als bij de vorige seceretaris de Vries-Alssema ook bij deze secretaris dit patroon: geen inhoudelijke  
    respons of antwoorden op konkrete vragen en voorstellen die ik ook namens de buurt stel en indien.             

https://whistle-flute.com/downloads/Emails%20Bas%20de%20Schrijver%20-Overlegorgaan-DEFINITIEF.pdf
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Tussen 1 okt 2021 en 19 nov 2021 had ik een email uitwisseling met Carla Jansen (directeur OBS Schengehof) Ik vraag haar bestuur en MR en schoolteam om stellingname en deelname mbt verkeersvisie van ons dorpscentrum en veilige schoolzone. Op 19 nov krijg ik en vrij kort teleurstellend antwoord met een verwijzing naar Overlegorgaan en Gemeente Goes. Ondanks dat krijg ik later een uitnodiging van IKC en GoesPraatMee om voorstel in te dienen. Kopieer deze link naar Pdf over deze hele uitwisseling:
https://whistle-flute.com/downloads/Email%20Corresp-OBS%20Schengehof-1okt2021-19nov2021%2Bmijn%20bijdrage%20aanGoesPraatMee.pdf 
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LINK:  naar kortesamenvatting van mijnparticipatie/ uitwisselingmet OBS-IKC Schengehofen Goes Praat Mee.NlLINK:  BezwaarschriftRVV-2020-0916/D20-171584m.b.t. 1e Collegebesluit enbehandeling door ambtenarenLINK: Afhandeling bezwaar-schrift via dhr R. Caljouw van gemeente Goes: email/brieven
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      Er werd dus een bepaalde hoop gewekt omdat ons gedateerde dorpscentrum zo'n inrichting verdiend,          
      maar het openen van de link naar deze flyer maakt duidelijk dat vooral Goese stedelingen hun zin kregen!

      verkeerskundige". ,,Zij staan wel open voor wat wij voorstellen."  Maar wat die voorstellen waren hield        

      problematiek en het buurtdraagvlak) Hij deed ook deze vage, niet bepaald transparante uitspraak: 
     “We hebben daar een goed gesprek gehad met de wethouders Joost de Goffau en Cees Pille en een     

    2022 

A   De schending van behoorlijkheidsnormen ging door mbt transparant zijn-perspectief bieden-kommunikatie. 
      Op 02-01-2022 zond ik de uitslag vd 3e buurtpeiling naar wethouders Pille en de Goffau en burgemeester
      Mulder maar kreeg hier geen enkele inhoudelijke respons op! Men negeerde wederom een buurtdraag-
      vlak voor noodzaak aanpak : deze peiling ging over konkrete voorstellen en deed ik omdat de secretaris 
      van de dorpsraad schriftelijk vroeg of er nog “aanvullingen van de buurt” waren i.v.m. zijn gepland gesprek  
      met wethouders Pille en de Goffau : 5 jan 2022/stadhuis Goes. Dat werd een besloten achterkamer overleg!
      Ik had de 3e peiling op 29-12-2021 al naar deze secretaris verzonden. Ik kreeg alleen een kort bedankje. 
      Op 03-01-2022 zond ik die uitkomst ook met toelichting naar alle Goese raadsfracties: geen  respons! 
      Het was inmiddels verkiezingstijd (gemeenteraadsverkiezingen) en de VVD wethouder  (Cees Pille) die net    
      als zijn voorganger Loes Meeuwisse nooit respons gaf, kwam wat vrijwilligerswerk doen in het dorp. 
      De VVD  verkiezings flyer stuurde ik daarom retour voorzien van kommentaar.  
      De PVDA/GROEN LINKS flyer was voorzien van een foto van onze Zuidroute! Over een duurzame toekomst..

      Op 05-01-2022 was het stadhuis overleg (2 wethouders en de delegatie dorpsraad) maar ik heb hiervoor
      al aangegeven dat men ondanks diverse schriftelijke verzoeken (o.a. Wob) geen info wilde verstrekken!
      Ik kwam via een ander Wob verzoek ook te weten dat de voorgespiegelde procedure m.b.t. verbod    
      vrachtverkeer Zuidroute helemaal niet bestond. De dorpssecretaris had tijdens telefoongsprek 3x gezegd      
      dat die procedure was gestart door Goes. In het januari dorpsblad en in een PZC artikel (22-01-2022)              
      ontkrachtte hij het buurtdraagvlak vd 3e buurtpeiling door dit over mij te zeggen: “Hij zegt te spreken 
      namens  meerdere mensen van de Torenring-zuid.” ( individualiseren en afzwakken van de diverse buurt-     

B   Ook de onjuiste berichtgeving en het individualiseren van deze diverse buurtproblematiek ging door.

      men geheim en zelfs mijn Wob verzoek om transparantie mbt inhoud/uitkomst vh gesprek was tevergeefs.  
      Deze vage zin schreef hij erover in het dorpsblad: “Bij de gemeente wordt gekeken of het verbod op   
      vrachtverkeer op deze route weer ingevoerd kan worden."... De PZC hoofdredacteur Wim Adriaansens
      kreeg op 17-01-2022 ook  alle info over deze kwestie : de probleem analyse incl. 3 buurtpeilingen die het
      bestaan van diverse verkeersproblemen als buurt-, passanten-problematiek bewezen, maar hij schreef dit: 
      “Jules Bitter is één van bewoners van de Torenring-zuid. Hij voert al jaren actie om het zwaar verkeer op 
      dat gedeelte van de Torenring te verbieden. Hij wil dat het verbodsbord, dat er tot 2011 altijd heeft 
      gestaan, weer terug komt. Hij heeft, naar eigen zeggen, tot drie keer toe een buurtonderzoek gehouden 
      waaruit blijkt dat de meeste bewoners van de Torenring-zuid snel actie willen zien.” “Naar eigen zeggen”?!  
      Voer ik al jaren actie om alléén zwaar verkeer hier te verbieden?! Dat is onjuiste en onvolledige informatie. 
      Ook dorpssecretaris de Schrijver ontkrachtte de diverse problematiek in het eerder genoemde dorpsblad-
      artikel door alleen “veiligheid in de verkeerssituatie op de Torenring-zuid” als knelpunt te benoemen en       
      alleen over onveiligheid i.v.m. zwaar verkeer te schrijven en niets over het te hard rijden, de uitsluiting  
      mbt de stoep en de geluids/trillingsoverlast met toenemende woningschade door het zware verkeer. 
      
C    Ik liep wéér tegen dorpsblad censuur aan : ook mijn 2e ingezonden dorpsblad artikel werd geweigerd!
      Vanwege deze herhaalde systematische verzwijgingen en ontkrachtingen door Goes, St. Overlegorgaan 
      én onjuiste berichtgeving in de media (dorpsblad en PZC) kwam ik als participant op een absoluut nulpunt 
      en besloot afstand te nemen. Ik maakte dit in de laatste week van januari bekend aan alle partijen: 
      de buurt en de bestuurders van Goes en Dorp. Maar ik besefte ook dat ik inmiddels wel wat had bereikt: 
      in het bijgestelde WVP waren immers 3 Zuidroute knelpunten opgenomen en de werkgroep Verkeer 
      erkende de problematiek van het “te hard rijden”, “de looproute-zuid” (stoep) en later ook die van het 
      zware vrachtverkeer omdat het dorpsbestuur de procedure voor een verbod met Goes had besproken.
      Ik besloot om het ook samen te vatten via een ingezonden dorpsbladartikel met als titel:
      “Veilig en prettig verplaatsen, verblijven en wonen op een duurzaam ingericht dorpscentrum.” 
      Dit artikel wilde ik via het dorpsblad van april 2022 met de dorpsbevolking delen.

https://whistle-flute.com/downloads/2022-01-17_email%2Bbijlage-aan-paardekam-adriaansens.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Artikel%20dorpsblad%20-%20Jules%20Bitter%2028%20jan%202022-mbt%20WEIGERING-def.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/VVD%20VERKIEZINGSFOLDER-RETOUR%2BKOMMENTAAR%20-MRT2022.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/PVDA-GROEN%20LINKS-FLYER-2022%2Bkommentaar%2BBOOMING%20Goes%20Collage.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/2022-01-02_email%2Bbijlage-aan-Pille-deGoffau-3e%20Peiling.pdf
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      mij te isoleren van mijn buurt en andere dorpsgenoten, maar ik heb mijn buurtgenoten steeds goed op de
      hoogte gehouden via mijn buurtbrieven en updates. Die censuur is vooral ook een belemmering van vrije   

      belangen"nastreefde! Dorpssecretaris Raija de Vries-Alssema zat toen in de redactie. Bij de 2e weigering gaf 

      Hiermee ondermijnde men democratie want met deze censuur smoorde men ook de meningsuiting van          
      mijn buurtgenoten waarvan de meerderheid 3x deelnam aan buurtpeilingen waarvan de 1e en de 3e peiling  

      Dat blijkt ook uit de konsekwente verzwijging van de buurtpeilingen door de bestuurders van Goes & Dorp

    

      
                                         

        
                     

 

      dat een dorpsgenoot zijn mening over inrichting van ons dorpscentrum met de dorpsbevolking kan delen!      

     dat ik weer "in de (Toren) Ring" stapte. Ik deelde die brief met raadsfracties/wethouders van Goes en met    

  

     de passanten en de kwetsbare oude en jonge verkeersdeelnemers én over het dorpsbelang van een duur-       

   

      men deze omschrijving: “de dorpskrant is niet bestemd voor deze zaken”. Maar in die editie van april 2022    

      meningsuiting in het dorpsmedium van St. Overlegorgaan/Dorpsbelangen dat op de website Wij Zijn Goes
      schrijft dat men in het dorpsblad naar de meningen van dorpsgenoten vraagt!  
      Bij de 1e weigering gaf men o.a. als reden op dat het artikel “te persoonlijk” zou zijn en dat ik "persoonlijke   

     Maar waarom mij dan voorstellen om "de buurt eens te peilen" (1e peiling) en te vragen of er nog "aan-   
 

 het Overlegorgaan. Ik kreeg alleen van Marco Eestermans (PVDA/Gr. Links) een korte reactie. 

       Overlegorgaan/Dorpsbelangen. De 2e peiling deed ik omdat wethouder de Goffau schreef dat low budget     
       voorstellen nog altijd welkom waren. Maar het is duidelijk dat de 3 uitkomsten niet in goede aarde vielen.     
         

 vullingen van buurtgenoten zijn"? (3e peiling) Opvallend is het feit dat de dorpssecretaris nu niet meer deel

      De redactie kreeg dit op 28-01-2022 maar mailde op 01-02-2022 dat men het artikel niet ging plaatsen:
      “De dorpskrant is niet bestemd voor deze zaken en wellicht kun je bij het Overlegorgaan meer bereiken 
      aangezien zij nauwe contacten hebben met de gemeente Goes.”  Weer een verwijzing en dit was                 
      de 2e keer dat ik tegen censuur aanliep en dat mij onmogelijk werd maakt iets over deze kwestie met de   
      dorpsbevolking te delen.  In januari 2020 was dit ook al gebeurt en nu weer!    Link naar 2x censuur
      Net als het individualiseren kun je deze overduidelijke censuur ook als een poging en strategie zien om      

uitmaakt van de redactie. Het dorpsbestuur denkt zich zo te kunnen verschuilen achter de colofon die stelt
dat de redactie zonder opgaaf van redenen een artikel kan weigeren. Maar dit blad is haar medium!            

     De dorpsbevolking kon alleen kennis nemen van de meningen van dit orgaan m.b.t. deze kwestie !
     Mijn ingezonden artikelen gingen over ons Torenring Zuidroute buurtbelang, het publieke belang van      

     zaam en veilig en toekomstbestendig dorpscentrum. Dat zijn zaken die in het dorpsblad thuis horen.

     Al met al had ik genoeg redenen om dit allemaal in 2 buurtbrieven (15 febr / 22 april 2022) toe te lichten   

      stond wél een artikel van 4 pagina's over het prive-leven van ex-secretaris Raija de Vries-Alssema: 
                 

 redactie en het dorpsbestuur. Men koos er voor om zich achter de redactie te verschuilen en te gaan        

      een interview over haar verhuizing, gezin, het werk van haar man etc. Die "zaken" zijn toch "persoonlijk"!
      Een overduidelijk bewijs dat deze redactie met 2 maten meet. Natuurlijk tekende ik protest aan bij de

     verwijzen i.p.v. inhoudelijk en transparant te reageren: men verwees naar de dorpsblad colofon die zegt  
      dat de redactie artikelen mag weigeren. De dorpsblad redactie heeft hier dus de macht om te voorkomen       

      notabene werden gedaan op voorstel waren van resp. de werkgroep Verkeer en de secretaris van St.  

      in alle korrespondentie en 3 schriftelijke Collegebesluiten/standpunten. Een gezamenlijke verzwijgstrategie. 
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Opvallend was ook het feit, dat vlak na de weigering van mijn dorpsbladartikel (over de noodzaak tot eentoekomstbestendige en duurzame herinrichting van ons verwaarloosde dorpscentrum) een bekende engewaardeerde dorpsgenoot in het stadsblad van Goes (Samenspel) mocht verklaren dat "de kerkring van 's Heer Arendskerke behouden moet blijven". Toevallig?  Link Tegenspel via SamenspelDe vorige dorpssecretaris suggereerde eerder al op een indirekte wijze in het dorpsblad dat herinrichting of aanpak tot "ruïneren van het dorpzicht" zou leiden en de vorige voorzitter van de werkgroep Verkeerschreef dat "deze infrastruktuur nu eenmaal bij het dorpskarakter hoort". En nu de dorpsgenoot met fotoop onze Zuidroute via het stadsblad. "Goes & Dorp" lijken samen op te trekken en hun media te gebruiken omde verwaarloosde en verouderde inrichting in stand te houden. Ondanks 3 buurtpeilingen met draagvlak! Daarom op 9 maart 2022 een email hierover aan raadsfracties Goes en de 2 wethouders (Pille/de Goffau)Tevens op 10 en 15 maart 2022 : We Transfer bericht met link naar Update Zuidroute Torenring Maart 2022Download bewijs   Geen respons van Pille en de Goffau, maar die zagen hun ontslag al aankomen.Op 17 maart 2022 werd bekend via PZC dat PVDA/Groen Links en Nieuw Goes overtuigend de gemeente-raadsverkiezingen hadden gewonnen. Ik stuur een felicitatie-email + brandbrief bijlage   (email 19-03-2022)aan de fracties van PVDA/Groen Links en Nieuw Goes. Geen respons. Geen best voorteken!
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      D  In maart 2022 verdwenen CDA en VVD uit het Goese College en de winnaars – PVDA/Groen Links en Nieuw
           Goes  – formeerden een nieuw College met Partij voor Goes en SGP/CU. Er ging dus een andere politieke       

            Weer werd het dorpsblad gebruikt voor manipulatie van feiten via listige WVP formuleringen.
           Er had op zijn minst moeten staan dat de bijstelling van 2021 nog verder bijgesteld gaat worden via die
           enquete. Bij mij ging de alarmlamp branden: probeert men op deze manier de 3 buurtpeilingen te omzeilen en
           te over-rulen en daarmee de 3 Zuidroute knelpunten die in feite al erkend waren na de bijstelling van Bouma?!
           Ik deelde dit vermoeden schriftelijk met buurtgenoten, stadsbestuurders en dorpsbestuurders en nu ik deze
           zwartboek update (dec 2022) maak is er nog geen enquete geweest en nog steeds geen WVP duidelijkheid!
           Op 08-05-2022 zond ik ook een email met bijlage m.b.t. het zware verkeer omdat dit onvermindert doorging 
           (o.a. sloop DEPA gebouw) en zowel de voorgespiegelde procedure t.a.v. een verbod én het beloofde buurt-
           overleg niet door gingen. Daarop kwam weer geen respons, ook niet van de werkgroep Verkeer! 
   
     E    Inmiddels werd bekend dat Stan Meulblok (Partij voor Goes) wethouder voor o.a. Verkeer werd, en Andre van 
           der Reest  (SGP/CU) onze nieuwe dorpswethouder. Voor mij al een tegenvaller omdat Meulbloks partij nooit
           respons had gegeven op emails/toelichtingen. Is dat soms een exclusieve partij voor Goese stedelingen?
           En tegenvaller nr 2 was de toegewezen dorpswethouder van de SGP/CU van de oude Coalitie en haar College.
           Met voorzitter Lucasse (SGP) had ik immers al de nodige teleurstellende email uitwisselingen gehad. 
           In juni kwam er een coalitie akkoord 2022-2026  waarin de belangen van de Goese stedelingen de boven-
           de boventoon voerden en de dorpen zijdelings ter sprake kwamen. En daarna werd al snel via allerlei PZC-
           berichten duidelijk dat men door ging met “Booming Goes”. (Uitspraak van ex wethouder Joost de Goffau)
           Ik zond op 05-07-2022 een toelichting aan alle Goese fracties en kreeg o.a. dit opvallende antwoord van SGP
           (dhr Lucasse): “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.”
           Het nieuwe College B&W zou kort daarop vooral de dure verlangens van Goese stedelingen gaan inlossen:
           zie deze kritische collage. Wij, dorpelingen van de Zuidroute hadden low budget wensen en deden voorstellen
           omdat de Goffau in 2021 schriftelijk verkondigde en voorspiegelde dat die "nog steeds welkom" waren. 
           Daarna hadden wij via de 3e buurtpeiling nogmaals redelijke wensen/voorstellen ingediend. Weer tevergeefs.
           Maar Goes bleef ons dus ieder perspectief onthouden en onze buurtparticipatie en peilingen negeren!
           Het nieuwe College ging mij/ons zelfs een indirekte boodschap afgeven via Omroep Zeeland !

           wind waaien? Marco Eestermans (PVDA/Groen Links) was immers persoonlijk een flyer met foto vanaf onze
           Zuidroute komen afgeven met deze tekst:  “Samen voor een sociale en duurzame toekomst”  Hoopgevend...
           Voor mij nog een reden te meer om op 28-03-2022 nogmaals aan dorpsbestuur duidelijk te maken dat ik 
           mijn aktie voor herinrichting/herwaardering van ons dorpscentrum ging voortzetten. Ik vroeg in die email
           ook weer om WVP duidelijkheid. Geen respons. Daarna via een aangetekende brief op 05-04-2022  *
          * Pas op 12-05-2022 kwam een email met formele tekst:  zonder WVP duidelijkheid en met de mededeling dat men 
            “de discussie” met mij beëndigde en met de zoveelste verwijzing naar het Goese stadhuis. De dorpsregenten verscholen zich
            in hun tekst achter mijn eerdere besluit om pas op de plaats te maken. En via dit makkelijke defensieve excuus verbraken 
            zij de dialoog met mij én mijn buurtgenoten. Dat deden zij op 16-02-2021 ook al en toen ook met verwijzing naar Goes.
            Die van mei 2022 was de 5e keer en maanden later zal Goes terug verwijzen n.a.v. mijn bijdrage voor het IKC (zie verderop)

           Hoe glibberig de dorpsmuur is bleek ook (weer) in het april dorpsbladartikel van dit listige dorpsbestuur.         
           Het WVP kwam ter sprake en men durfde nu zelfs te suggereren en te formuleren dat de WVP bijstelling nog
           niet zou hebben plaats  gevonden: “Tenslotte is de Verkeerscommissie van plan om het Verkeersplan, als
           onderdeel  van het Dorpsplan, te actualiseren.  Dit stamt al uit 2013.  De actualisering daarvan zal 
           gekoppeld worden aan de nieuwe dorpsenquete.”  (*) 
           (*) Het woord bijstelling werd nu bewust vermeden: welke dorpeling dacht nog aan het dorpsblad artikel van dhr Bouma
             in januari 2021, waarin hij de WVP bijstelling beschreef en verklaarde dat hij die deed op verzoek van het dorpsbestuur?
             Zie de toelichting van 2020 en 2021 met de eveneens listige “actualisatie” formuleringen in dorpsblad/notulen m.b.t. de WVP
             stemming waarvan de uitslag uiteindelijk werd omgedraaid! In Bouma's bijstelling stonden aanvankelijk  2 Zuidroute punten: 
             hard rijden en de stoep. Na het vertrek van die meerpettige voorzitter erkende men eindelijk ook het 3e knelpunt (het zware
             vrachtverkeer) en de nieuwe dorpssecretaris en (ex-)wethouder de Goffau spiegelden zelfs een verbodsprocedure voor en 
             een buurtbijeenkomst. Maar ook toen werden de Zuidoute bewoners op het verkeerde been gezet. En nu dus weer!
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           de verkeerswerkgroep een email op 08-10-2022 met pdf bijlage "afhandeling door Goes - update okt 2022"

           Ik deelde dit ook op de FB-pagina “Vrienden die 's Heer Arendskerke leuk vinden”. (ruim 500 leden)
           Ik plaatste dit bij “discussie” maar beheerder (J. de Kok) die als redactielid van de dorpskrant al 2
           van mijn ingezonden artikelen weigerde ging nu ook weer over tot censuur van de dorps dissident.
           Deze discussie mocht niet plaast vinden en werd door hem “gesloten”. Weer een defensieve aktie.
           Een discussie en uitwisseling m.b.t. een visie op ons dorpscentrum werd ook hier onmogelijk gemaakt.
           M.b.t. mijn 2e dorpsbladartikel daarover schreef zijn redactie : ”deze zaken horen niet thuis in het dorpsblad”.
           Deze zaken horen dus ook niet op zijn FB pagina thuis. En het dorpsbestuur zag uiteraard dat het goed was...
           In 's Heer Arendskerke duld men geen andere waarheid of visie en geen kritiek en is een kleine club de baas
           onder leiding van voorzitter Kees Kabboord. Vanwege de "Booming Goes" uitgaven zond ik zijn bestuur en     

           Maar zoals gewoonlijk: geen antwoord terug van dit defensieve dorpsbestuur. 

      H  Ik publiceerde via Zeelandnet 2 video's over deze kwestie. (aug 2022)  Zuidroute Verkeer voor Dummies   
            Zes jaar participatie ontmoediging     Beide video's ook op YouTube-Jules Bitter-Videos                                         

           Na eerst wat meldingen dat men mijn “idee” had ontvangen en gezien kwam het korte antwoord  van Goes:       
          “We gaan bouwen op een bestaande locatie. De verkeerssituatie ter plekke verandert daarmee dus niet. 
           Het spreekt voor zich dat verkeersveiligheid rondom de school een blijvend punt van aandacht is voor de gemeente,             
           Albero en Kibeo. De verkeersveiligheid wordt meegenomen in het gehele ontwerp voor het nieuwe IKC en de directe             
           omgeving. Hierover zullen we ook met Stichting Dorpsbelang ’s-Heer Arendskerke in gesprek blijven. (26-09-2022)
           Weer een vaag burocratisch antwoord met terug verwijzing naar het dorpsbestuur dat mij op 12-05-2022
           naar Goes had verwezen met de mededeling dat men “de discussie” beëindigde. Participatie ontmoediging! 
           2016-2022: in totaal 15 keer tussen de glibberige dorpsmuur en de hoge stadsmuur heen en terug verwezen.
           LINK naar de volledige email uitwisseling i.v.m. IKC en veilige schoolzone     LINK naar korte samenvatting   

       F  Via het nieuwe online participatie platform Goes Praat Mee leverde ik ook een bijdrage m.b.t. het IKC * :
           de bouw van de nieuwe basisschool. Dit IKC – Integraal Kind Centrum – grenst immers aan de Zuidroute en
           via zowel de 1e als de 3e buurtpeilingen gaf de meerderheid vd Zuidroute bewoners te kennen dat er i.v.m.
           hard “helling af” naar en door de Y-splitsing langs de school vliegen een veilige schoolzone moet komen.
           Ik leverde op 14-07-2022 de nodige toelichtingen en beeldbewijzen en videolijsten:
           LINK naar mijn bijdrage m.b.t. IKC en noodzaak veilige schoolzone

       *  Opmerking t.a.v. online participatie: Goes wilde af van de bestaande inspraakorganen. Het moest nu allemaal online.
            Zo gaan/kunnen alleen de digitaal vaardige burgers “meepraten” m.b.t. onderwerpen: die gemeente Goes bepaald!
             In augustus 2022 werd ook bekend dat de Zeeuwse Ombudsman er mee stopte: hij en zijn organisatie kwam € 60 000,-
             tekort en blijkbaar vonden de gemeenten het nu wel genoeg geweest! Uitkleding en inperking van burgerrechten!
             Ook deze feiten passen in dit zwartboek over een defensieve bestuurscultuur die zich verder van burgers verwijdert.
             Link naar PZC artikel over verdwijnen van de Zeeuwse Ombudsman    Maar 2022 was nog lang niet voorbij! 
                
       G  Diverse emails/toelichtingen/vragen waarop geen respons komt. Een TV-Radio uitzending : Omroep Zeeland.  
            14-07-2022 email aan de fracties van de nieuwe Coalitie i.v.m. de teleurstellende email uitwisselingen die ik
            met dhr Lucasse van SGP/CU had die onze nieuwe dorpswethouder leverde. Ik kreeg geen respons.
            In deze email refereerde ik ook aan de email van 05-07-2022 waarop ook geen respons was gekomen.
            Ben ik voor die stadsraad ook al een lastige dissident? Zijn dorpelingen in Arendskerke 2e rangs burgers? 
            18-07-2022 email aan deze fracties m.b.t. een verkeersmaatregel die in het dorpsblad stond terwijl dat
            specifieke verkeersknelpunt niet in het oude en bijgestelde WVP staat. Ik kreeg geen respons.
            28-07-2022 die email ook naar het dorpsbestuur en haar verkeerswerkgroep want “Goes & Dorp” treffen dus
            onderlinge regelingen en verwijzen mij/ons t.a.v. onze knelpunten heen en weer! Weer geen antwoord.
            Men heeft immers met dissident Bitter "de discussie" beëindigd. Men hoeft niets meer te verantwoorden?
            01-08-2022 had ik een toevallige ontmoeting op straat met Mark van Leyden en collega van Omroep Zeeland.
            Hij toonde interesse in deze Zuidroute kwestie en er kwam een TV-Radio uitzending op 13-08-2022.
            En daarin hoorden we via de kommentaarstem "dat het Goese stadhuis vooralsnog geen noodzaak ziet tot
            aanpak". Dat was dus het indirekte korte antwoord van het nieuwe Goese College op al mijn toelichtingen, 
            de 3 buurtpeilingen, de voorstellen en de hier boven genoemde emails! Is dat de nieuwe bestuurscultuur?
            Het hoge verre Goese stadhuis ging dus gewoon verder met participerende dorpelingen te ontmoedigen.
            LINK naar de uitwisseling met Omroep Zeeland en de TV-Radio uitzending

https://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/34171/VERKEER_ZUIDROUTE_TORENRING_ARENDSKERKE_VOOR_DUMMIES.html
https://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/34211/6_jaar_participatie_ontmoediging.html
https://www.youtube.com/channel/UCt6D7KhS-V4d3510psZZvYg/videos
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https://goespraatmee.nl/ideas/een-veilige-schoolzone-onderdeel-van-betere-verkeersinrichting-torenring-zuid
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https://whistle-flute.com/downloads/SAMENVATTING-UIT%20EMAILS-OBS-GOESPRAATMEE-DEF.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/2022-10-08-email%20aan%20overlegorg%2Bwerkgroep.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Afhandeling%20door%20Goes-%20Update%20Oktober%202022.pdf
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14859878/jules-wordt-weleens-moedeloos-maar-blijft-strijden-voor-een-veilige-torenring
https://whistle-flute.com/downloads/2022-07-14-email-aanCoalitiefracties%2Bemailuitwiss-met-Lucasse.pdf
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             nog steeds niet over perspectief gaan! Omdat ik altijd transparant ben geweest deed ik nog een poging om    

           een zinvol gesprek en omdat ik daarin ook achtergronden, drijfveren en de essenties m.b.t. deze Zuidroute    

                In bovengenoemde uitnodiging voor een stadhuisgesprek stond: “Echter, u dient dit zuiver en alleen als          
              kennismaking te zien en niet als een gesprek op inhoud. Eén en ander is u door André van der Reest ook          

             Daarom had ik bij die korte 1e ontmoeting op 18-11-2022 geantwoord dat ik een gesprek zag zitten.             
             Konklusie: ik werd weer op het verkeerde been gezet en na 6 jaar mocht het nog niet over inhoud en dus ook

        I   Op 10 okt 2022 email aan Stan Meulblok (Partij voor Goes) de nieuwe wethouder Verkeer die net als zijn         

             toe te lichten waarom ik alleen kon/wilde komen praten als het wel over inhoud en perspectief zou gaan.

   

              als zodanig voorgesteld op 18 november.”  (Email 01-12-2022 : secretariaat College B&W)            Echter: 
              de wethouder was voor zijn vertrek op mij af gestapt en heeft wel gezegd dat we eens in gesprek moesten    
              gaan maar niet expliciet dat zo'n gesprek "zuiver en alleen alleen als kennismaking” bedoeld zou zijn en niet
              over inhoud zou mogen gaan! Bovendien ging ik er (terecht) van uit dat hij, Meulblok en Feij inmiddels mijn  
              toelichting(en) over de noodzaak van perspectief hadden gelezen, hetgeen je toch zou mogen verwachten.   

              voorgangers Loes Meeuwisse en Cees Pille niet op mijn emails, brieven en toelichtingen reageerde.

   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   
   
  

  

              Ik dien een klacht in i.v.m. negeren van mijn email met toelichting van 5 juli 2022 en ik doe 2 verzoeken:
              (Wob/WOO) + bijlage met toelichting m.b.t. aanpak van 2 kruisingen. ('Z22.130781' / 'Z22.130782') *
          * Pas op 2 dec 2022 kreeg ik brief met 2 antwoorden t.a.v. de 2 Wob/WOO via M.Otte. Maar op de brief stond       
                vermeld dat het om 'Z22.130782' gaat. Het antwoord m.b.t. de kruising Wissekerkseweg is begrijpelijk, maar het        
                antwoord m.b.t. de kruising Noordweegseweg niet: omdat er alleen staat dat “deze aanpak al jaren bestaat”.             
                Ik had Meulblok uitdrukkelijk gevraagd om info over de besluitvorming van die aanpak omdat die niet voorkomt in   
                het dorpsverkeersplan van de Dorpsvisie 2013-2025.

 Helaas ook weer geen respons van de wethouder! Ik zond weer email op 12-12-2022 :  LINK: Email  aan dhr Otte
 De aanpak vd Noordweegseweg was al voor het WVP van 2013 beslist en gedaan. Maar hoe was dat beslist?  

            Omdat in die laatste toelichtings-Pdf van 2 december 2022 alle essenties staan m.b.t. die voorwaarde voor 

           kwestie heb omschreven, plaats ik die volledige toelichting op de volgende 6 pagina's, en onderaan deze
           zoveelste brandbrief heb ik ook het korte burocratische antwoord van dit nieuwe Goese College gezet.
           In feite het 3e College besluit met ontkrachting van de buurt -, én diverse problematiek. Typisch Goes...   

              Op 21 okt 2022 kwam een uitnodiging voor een stadhuis gesprek: met Meulblok, van der Reest en hun 
              verkeerskundige Hans Feij. Met laatst genoemde had ik i.v.m. mijn IKC bijdrage over een veilige schoolzone 
              ook al in gesprek kunnen gaan maar heb toen uitvoerig toegelicht dat ik eerst duidelijkheid en antwoord 
              wilde m.b.t. mijn toelichtigen die ik aan Meulblok en van der Reest en hun fracties had gezonden. 
              Ik had daarin ook toegelicht dat er nog steeds geen WVP duidelijkheid was m.b.t. de Zuidroute! (zie hiervoor)
              Omdat er tot dan toe geen enkele respons van die wethouders was gekomen legde ik in mijn antwoord op
              de uitnodiging (gesprek op 1 of 9 dec 2022) nogmaals uit dat ik nog steeds geen duidelijkheid had, ook niet
              over wat Hans Feij in jan 2022 met de dorpsdelegatie had besproken tijdens besloten achterkameroverleg.
              Ik doe zelfs de moeite om weer een toelichting als pdf bijlage mee te zenden en stel daarin dat ik die
              duidelijkheid moet hebben om me goed op dat gesprek te kunnen voorbereiden en dat ik na 6 jaar uitstel,
              ontkenning en doorverwijzing alleen wil komen praten over perspectief.
              Maar er kwam weer geen transparantie en het secretariaat van de wethouders zond weer een uitnodiging.
              Ondertussen was er op 18 nov 2022 een dorpsvergadering geweest waarin van der Reest kwam vertellen dat 
              Goes de sluiting van het dorpshuis (Arendhuis) ging voorkomen. Hij ging ons zelfs trakteren... *  
              
           * Een ideale binnenkomer en introductie voor een nieuwe dorpswethouder. Voorzitter Kees Kabboord kondigde vooraf aan 
                dat de wethouder niet bij het programma na de pauze kon zijn. Dat ging o.a.over het verkeer... Wat jammer nou. Toevallig?
                Ik deed nog een korte kritische interruptie tijdens Kabboords verhaal. Na het applaus vanwege zijn goede boodschap over 
                het dorpshuis deelde dhr van der Reest nog mee dat iedereen een gratis consumptie van Goes kreeg. Een sigaar uit eigen 
                doos want de week ervoor lazen we in de PZC dat we in 2023 bijna 10% meer belasting aan Goes zouden gaan betalen! 
                Al met al een succesvergadering voor de verstrengelde bestuurlijke geestverwanten van Goes & Dorp, en tijdens het uitdelen
                van mijn flyers kreeg ik van een van hun vrienden nog te horen dat ik “gemene dingen over mensen had gezegd”. 
                Deze defensieve bestuursclub lijkt er dus in geslaagd om mij te isoleren en als negatieve dorps dissident neer te zetten.
                Ze hebben dan ook alles uit de kast gehaald dat heb ik hiervoor al bewezen en ik heb hun goede trouwe vriend nog beleefd
                geantwoord dat ik kritische dingen over bestuurders heb geschreven en vooral veel messen in mijn rug heb gekregen van 
                een onbetrouwbaar achterkamertjes bestuur. Dat dit ook in samenwerking met deze SGP/CU dorpswethouder door ging 
                zoals met CDA dorpswethouders Alssema/de Goffau, zou kort daarop blijken uit hetgeen hieronder te lezen is.

https://whistle-flute.com/downloads/2022-10-10_emailbrief-aan-Meulblok.pdf
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Geachte wethouders Meulblok en van der Reest en verkeerskundige Feij,

Helaas kreeg ik van u (nog) niet de gevraagde duidelijkheid en transparantie waar ik 2 keer vriendelijk 
en dringend schriftelijk om verzocht i.v.m het mogelijk en noodzakelijk gesprek over perspectief. 
Ook m.b.t. Wob van 10 okt. j.l. 'Z22.130781' en 'Z22.130782' kreeg ik tot op heden geen duidelijkheid.

Als u mijn toelichtingen heeft gelezen dan weet u dat t.a.v. deze kwestie te maken kreeg met een 
struktureel gebrek aan transparantie en openheid bij dorpse/stadse bestuurders en er is na 6 jaar nog 
steeds geen voortvarendheid, perspectief en echte oplossingsgerichtheid getoond. Wel 2 korte 
probleem ontkennende collegebesluiten via dhr Feij en vooral veel heen en terug verwijzingen tussen 
Goes en Dorp en 9 vage schriftelijke toespelingen over mogelijke aanpak tijdens groot onderhoud. 
Terwijl ik steeds met open vizier en vooral transparant kommuniceerde over deze kwestie en de 
kernpunten ervan vaak en uitvoerig heb verwoord, toegelicht, en met beelden en analyse heb 
onderbouwd. T.a.v. “kennismaking”: ik heb dus al zeer veel relevante kennis en informatie laten zien 
en prijsgegeven. Van mezelf en niet onbelangrijk, ook informatie en meningen van de meerderheid van
mijn buurtgenoten via de uitkomsten van de 3 buurtpeilingen

Jules Bitter  

Op 1 december j.l. las ik in de email van het secretariaat B&W dat het voorgestelde stadhuisgesprek 
niet bedoeld is “als een gesprek op inhoud”, maar “zuiver en alleen als kennismaking”.
Om “zuiver en alleen als kennismaking” naar het stadhuis te komen lijkt me, gezien al hetgeen vanaf 
2016 is voorgevallen, en gezien al hetgeen ik al met het Goese stadhuis heb gedeeld, een weinig 
zinvolle exercitie als het wéér niet over inhoud en perspectief gaat.
Gaan we het dan over onze hobby's hebben? Excuus voor dit sarcasme maar u weet inmiddels waar dit
vandaan komt. En bovendien: zo'n gesprek leid onherroepelijk tot inhoudelijke zaken, en daarvoor heb
ik eerst duidelijkheid van uw kant nodig. Maar u geeft dus op voorhand aan dat het niet over inhoud 
moet/zal gaan. Begrijpt u mijn dilemma? Belangrijker nog: begrijpt u mijn wantrouwen naar 
bestuurders? Ik ben bezig aan een zwartboek over de afhandeling van deze kwestie.

Ik heb u bovendien in mijn recente toelichting m.b.t. een mogelijk gesprek laten weten dat ik op 
14-01-2020 een stadhuisgesprek heb gehad met dhr Alssema en dhr Feij, hoe dat verlopen is en hoe ik 
dat ervaren heb als een show gesprek. En de feiten liggen er: sindsdien is er immers geen enkel 
perspectief geboden. Wel de 2 bovengenoemde Collegebesluiten zonder inhoudelijke argumentering, 
en met ontkenning en steeds heen en terug verwijzing tussen de stadsmuur en de dorpsmuur. 
Op 12 mei j.l. weer een doorverwijzing naar Goes en verbreking van de dialoog door dorpsbestuur en 
op 26 september j.l. weer een een terugverwijzing naar de dorpsraad met een vaag antwoord met 
i.v.m. mijn bijdrage in “Goes Praat Mee”. Dat is participatie ontmoediging en burger vervreemding.

Ik hoop dat u mij kan/wil begrijpen en ook hetgeen ik hierbij voorstel vanuit het bovenstaande.
Kennis maken? U wilt mij beter leren kennen? In de Pdf bijlage geef ik nog wat meer achtergrond 
informatie over mezelf en mijn drijfveren, en over inhoudelijke kernpunten m.b.t. deze kwestie, 
vooral ook omdat ik dit niet allemaal in een kort kennismakings gesprek zou kunnen vertellen.
 
In feite is dit ontleend aan de inleiding van mijn zwartboek en dit is m.i. de meest relevante 
(kennismakings) informatie die ik u kan geven. M.b.t. kennismaking en informatie over u als 
bestuurders/wethouders weet ik al veel en met dhr Feij heb ik al 2 keer kennis gemaakt. (dorpshuis 
2019/stadhuis 2020) 
Mocht u na dit gelezen te hebben mij nog willen uitnodigen voor een gesprek over inhoud en vooral 
over perspectief, dan zal ik daar graag op ingaan en dat kan op de door u geplande datum 9 dec. a.s. 
Met vriendelijke groet,

https://whistle-flute.com/downloads/DE%203%20BUURTPEILINGEN%3DCOLLAGE%2BKOMMENTAAR.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Verwijzingen%20-groot%20onderhoud-2016-2021-Gem%20Goes.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/BESLUITEN-GOES-MBT%201E%2B2E%20BUURTPEILING-def.pdf
https://goespraatmee.nl/nl-NL/ideas/een-veilige-schoolzone-onderdeel-van-betere-verkeersinrichting-torenring-zuid
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Verantwoordelijkheid nemen voor voor mijn eigen leven en omgeving kreeg ik al als kind met de pap-
lepel ingegeven toen ik opgroeide in Goes. Mijn beide grootvaders hadden dat daar toen al gedaan : 
Willem Bitter haalde ondanks veel weerstand op eigen initiatief de eerste ziekenverplegers naar Goes. 
Dat waren zusters uit Maastricht die hier thuisverpleging kwamen doen bij iedereen die dat nodig had.  
Hij was later betrokken bij de oprichting en bouw van St. Joanna, het eerste katholieke ziekenhuis op de 
Bevelanden dat de naam kreeg van zijn eerste vrouw Joanna Bitter-Kien. Mijn andere opa Antoon van 
Opstal was ook betrokken bij de thuisverpleging: hij zat in het bestuur van het Wit Gele Kruis en hij zat 
ook in het bestuur van dat St Joanna ziekenhuis en was betrokken bij de oprichting en bouw  van Maria 
Terweel en Huize den Berg. Toen het ziekenhuis bijna failliet ging werd hij benoemd als penning-meester, 
en het ook bij protestanten geliefde ziekenhuis werd weer financieel gezond en zou later fuseren met het
Bergzicht ziekenhuis. Uiteindelijk is dat nu ADRZ Goes geworden.

Sociaal-maatschappelijk engagement is mij dus niet vreemd en ik noem hier toch even een paar zaken 
die mijn leven zo zin hebben gegeven: ik ben vanaf 1980 bewust als “gymleraar” d.w.z. vakleerkracht 
bewegingsonderwijs, in het Voortgezet Speciaal Onderwijs gaan werken. Tijdens mijn HBO (CALO) 
opleiding in Arnhem werkte ik al als vrijwilliger met gehandicapten in de bekende instelling het Dorp. 
Naast mijn drukke schoolbaan werkte ik mee aan een aantal muzikale en journalistieke projecten voor de
VPRO. (muziek etnologisch en historisch: m.b.t. Bretagne en Ierland en m.b.t. Zeeland: Nehalennia). 
Ik was ook verantwoordelijk voor de geluidsopnamen van de 4 laatste veerboten van de Westerschelde
in opdracht van St. Antropodium. Hiermee werd de 1e prijs behaald bij de Franse radio (France1)
Ik gaf ook fluitlessen en workschops en maakte een audio-visuele methode (eng+-ned) voor de Ierse 
fluitmuziek. Ik deed als fluitist mee aan het benefietconcert voor slachtoffers van de Tsunami (2004) in 
theater de Mythe in Goes, en kort daarop organiseerde ik het eerste Celtic benefiet Festival in Rilland. 
Dat bracht meer als 10 000 euro op voor hulp aan Congolese weeskinderen. Daarnaast heb ik nog vele 
andere pro-deo muziekconcerten gegeven. Via mijn vrouw Eva Lacoste hielp ik ook kansarme meisjes 
(Philippijnen) aan studie en baan. Vanaf 2000 had ik ook tijd en was ik namelijk 80-100% afgekeurt 
vanwege een auto-ongeluk waarbij ik van achteren aangereden werd door bestuurder die het 
rode/oranje licht niet zag of negeerde. Ik weet dus goed wat het is om verkeersslachtoffer te zijn..

En hoe zit het dan met mijn “verantwoordelijk nemen voor mijn omgeving” d.w.z. m.b.t. 's Heer 
Arendskerke waar ik al meer dan 40 jaar woon op de Torenring? Nu, ik durf hier te stellen dat ik dat 
gedaan heb, maar ik moet er helaas bij vernoemen dat ik hierbij de nodige weerstand, tegenstand en 
zelfs intimidatie heb moeten ondervinden. Ik licht dit toe omdat het opkomen voor mijn leefomgeving  
en die van buurtgenoten en voor kwetsbare oude en jonge dorpsgenoten en passanten nog een extra 
beladen voorgeschiedenis heeft. Voordat ik mijn participatie m.b.t. deze verkeersinrichtingskwestie 
bespreek wil ik eerst ingaan op een paar gebeurtenissen of beter gezegd ernstige incidenten die mij 
noopten op te komen voor mijn leefomgeving en die van mijn buurtgenoten. Ik doe dat omdat ik toen al 
tegen een defensieve en door verwijzende bestuurscultuur van “Goes en Dorp” aan ben gelopen, waarbij
men de door mij gemelde  incidenten (ook al) individualiseerde , d.w.z. tot mijn persoonlijke 
problematiek maakte. T.a.v. deze Torenring Zuidroute verkeerskwestie is dat ook maar al te vaak gedaan. 

Jules Bitter
Typewritten text
Pdf bijlage vd email van 02-12-2022 aan dhr Meulblok, dhr van der Reest, dhr Feij. Ter "kennismaking" en ter informatie m.b.t. deze kwestie. 



Dat bewuste en vaak gezamenlijke individualiseren is een veelgebruikte defensieve taktiek van instanties 
om klokkenluiders te isoleren/stigmatiseren als lastige kritische onaangepaste eenlingen. Sociaal 
psychologen benoemen dit als pestgedrag en dit gebeurt veelvuldig in combinatie met negeren, dood 
zwijgen en censureren. Mijn vrije meningsuiting over deze kwestie werd mij 2 keer onmogelijk gemaakt 
in het dorpsblad en het dorpsbestuur gebruikte haar medium om de dorpsbevolking eenzijdig en zelfs 
ook onjuist over deze kwestie te informeren. Dat is het onder de pet houden, verdraaien of onmogelijk 
maken van publicatie van onwelgevallige informatie, en een hoogleraar benoemde dit laatste als “de 
reflex van de verouderde defensieve bestuurscultuur.” Die bestuurscultuur is de laatste jaren veelvuldig 
onder vuur gekomen, en dat is terecht vanwege de nodige schendingen van behoorlijkheidsnormen zoals
die beschreven staan door de Nationale Ombudsman.  
Die schendingen komen niet alleen op landelijk nivo voor maar juist ook vaak op lokaal nivo. Toen ik 
diverse keren protest aantekende tegen de manipulatieve formuleringen in dorpsblad en notulen en de 
daaruit voortvloeiende openlijke omdraaiing van de WVP stemuitslag, kreeg ik van het dorpsbestuur 
geen uitleg maar deed de secretaris het mondeling af met “dit is een maar dorpje en niet de 2e Kamer”.
Een democratisch tot stand gekomen stemuitslag omdraaien als die tegenvalt, en vrije meningsuiting
onmogelijk maken als iemand een andere mening (en buurtmeningen!) over inrichting van ons 
dorpscentrum met de dorpsbevolking wil delen is aantasting van de democratische rechtsstaat. En als dit
al aan de basis en op dorpsnivo kan plaast vinden is het juist ondermijning van democratie.
En dan zijn er er ook nog de schendingen van behoorlijkheidsnormen i.v.m. de verkeerskundige kant. 
In mijn/ons geval door de lokale overheid van Goes die m.b.t. deze kwestie de verantwoordelijke en m.i. 
nalatige verkeersinrichter is en niet transparant en voortvarend is en perspectief blijft onthouden. Helaas
ook het dorpsbestuur, en beiden trokken m.b.t. deze kwestie opvallend gezamenlijk en eens-gezind op. In
mijn zwartboek geef ik voorbeelden van die verstrengeling die in de richting wijst van een gezamenlijk 
doel en geheime achterkamer agenda: de gedateerde inrichting in stand houden.
(waarom weigeren de bestuurders van Goes en Dorp transparant te zijn over hun besloten stadhuis-
overleg van januari 2022: daarin werd o.a. over deze kwestie gesproken!) Ben ik te wantrouwend?
De meerpettige Herman Bouma (voorzitter verkeerswerkgroep en gelijktijdig voorzitter Adviesraad voor 
Goes en ex-voorzitter SGP/CU) schreef me dat “deze infrastruktuur nu eenmaal bij het dorpskarakter 
hoort”. Dorpssecretaris Raija de Vries-Alssema die ook verantwoordelijk was voor de manipulatieve 
formuleringen over de WVP stemuitslag, hield ons net als dhr Bouma 3 maanden aan het lijntje na de 1e 
buurtpeiling en kwam toen met een indirekt en suggestief dorpsbladartikel en schreef o.a. over 
“ruïneren van het dorpszicht”. Kort na de weigering van mijn dorpsblad artikel over “een veilig en 
duurzaam ingericht dorpscentrum” mocht een bekende dorpsgenoot met foto vanaf onze Zuidroute in 
het stadsblad Samenspel verkondigen dat “de Kerkring behouden moet blijven”.

Als je dit en de bovengenoemde tegenwerkingstaktieken bij elkaar neemt kan zelfs een leek begrijpen 
waarom ik schrijf en spreek over participatie ontmoediging, burgervervreemding, over de hoge verre 
stadhuismuur en de glibberige dorpsmuur, over de  achterkamertjes van het dorp en het stadhuis waar in
besloten overleg besluiten werden/worden genomen over onze leef-, verkeerssituatie. 
Dit is al 6 jaar aan de gang en is dus niet alleen een verkeerskwestie maar ook een principekwestie.

Als dat niet zo opvallend en struktureel was gebeurt in deze 6 jaar (2016-2022) was mijn zwartboek 
niet geschreven en nodig geweest als schoolvoorbeeld van “hoe-het-niet-moet” m.b.t. de 4 
kernwaarden van behoorlijkheidsnormen en behoorlijk bestuur:

1. open-duidelijk-transparant;
2. respectvol;  
3. betrokken-oplossingsgericht-voortvarend-perspectief biedend;
4. eerlijk-betrouwbaar

Maar al vóór mijn inzet m.b.t. deze verkeerskwestie kreeg ik er zogezegd op dorpsnivo al mee te maken.



In noem hier 2 incidenten waarbij het aan de Torenring grenzende dorpshuis (Arendhuis) betrokken was, 
en dat had o.a. te maken met het ontbreken van een duidelijk protocol bij evenementen, en een 
enthousiaste nieuwe uitbaatster die ook haar ervaring nog moest opdoen. Toen dat protocol er na mijn 
buurtakties eenmaal kwam, was er geen overlast meer. Ik heb me in november 2022 dan ook ingezet 
voor het behoud van ons belangrijke dorpshuis. 
Maar bij mijn toenmalige aktie vanwege die 2 incidenten moest ik de nodige strijd leveren met het 
dorpsbestuur: St. Overlegorgaan (Dorpraad) en bestuur van St. Culturele Voorzieningen (Arendhuis)   
Dit heeft de verhoudingen  verzuurt, maar waarom moest ik tegen dit defensieve bestuur aanlopen?  Het
betrof  immers 2 ernstige incidenten m.b.t. de leefomgeving alhier:

1. Een zeer luidruchtig feest met harde live-muziek met de deuren open, lege bierflessen op straat, 
dronken schreeuwende kerels voor het Arendhuis die tegen de kerkheg aanplasten. Nadat ik (als 
enige) mijn beklag had gedaan bij de uitbaatster ontstond er buiten een voor mij bedreigende 
situatie en werd o.a. gevraagd waar ik woonde.

2. Het onaangekondigde zware vuurwerk om 01.15 uur voor het Arendhuis als afsluiting van een 
bruiloftsfeest: de andere dag lag de doos met de 100 lege patronen nog op straat.

Ik nam dus “verantwoordelijkheid voor mijn omgeving” en maakte beide keren een buurtbrief/petitie en 
kreeg steun van buurtgenoten. Helaas moest ik toen ook al ervaren dat ik van het kastje naar de muur 
werd door verwezen: mileudienst-politie-handhaving-gemeente-dorpsraad.
Ik heb deze defensieve burocratische doorverwijzende afhandeling van de vuurwerk kwestie toen d.m.v. 
een sarcastische raamposter in beeld gebracht maar deze vorm van zwarte humor werd mij niet  in dank 
afgenomen door de de dorpsbestuurders. Het toenmalige bestuur van St. Overlegorgaan schreef in haar 
dorpsblad dat ik het bestuur van het Arendhuis in diskrediet had gebracht. Maar dat bestuur verschool 
zich achter deze flauwe redenering: het is op straat gebeurt en het gebeurde na het feest en wij hadden 
er dus niets mee te maken qua aansprakelijkheid. Maar uiteindelijk leverde het wel degelijk wat op: er 
kwam een evenementen protocol voor Arendhuis en er was sindsdien geen overlast meer. (Daarom 
voerde ik in nov. 2022 aktie voor het behoud van ons Dorpshuis: op Facebook en via flyers)
Maar niet alleen voor dorpsbestuur, maar ook voor anoniem gebleven dorpsgenoten was ik een lastpak 
die “de lol” van anderen bedierf: na mijn aktie m.b.t. dat zware nachtelijke vuurwerk werd bij ons op de 
oprit een z.g. Cobra tot ontploffing gebracht. Met schade tot gevolg. Ik leverde het bewijs aan de politie. 
Enige tijd later werd  's nachts een makelaarsbord dat elders was weg gehaald (“Te Koop”) tegen onze 
gevel gezet als intimiderende “boodschap”. Opkomen voor buurtbelang en dorpsbelang? Pas maar op.
Verantwoordelijkheid nemen en engagement? Vóór die 2 incidenten had ik rond 2008 ook een aktie 
ondernomen m.b.t. de omgevallen monumentale kastanjeboom bij de Petruskerk. Ik nam kontakt op met
het kerkbestuur en via het inschakelen van een bevriende boomchirurg bleef die bijzondere boom op zijn
plaats en werd niet in stukken gezaagd.
Rond 2010 gingen “sportieve” automobilisten en motorrijders in de vroege avonden, 's nachts en in de 
weekenden hun gang in en rond het dorp. Op een middag hield ik op de Lange Achterweg 2 jonge racers 
tegen die ik van verre hoorde aankomen. Zij waren met 2 auto's al diverse keren over de Torenring en 
door die straat gevlogen. Ik stond met fiets op straat en maakte ze bewust van het gevaar.
Ik deed in die tijd veel meldingen bij wijkagent Kodde en bij de verkeerspolitie. Zij kwamen bij mij thuis 
naar beelden kijken maar zeiden dat de inrichters van Goes eerst hun werk moeten doen.. 
En vanaf 2012 bleef ik weer mijn nek uitsteken, d.w.z verantwoordelijkheid nemen voor mijn leefomge-
ving en die van anderen m.b.t. het verder groeiende lichte en zware haastverkeer dat hier op een 
gedateerde 80-er jaren verkeersinrichting voorbij komt, vanuit 2 richtingen, dicht op oude gevels op 
gemetselde funderingen op inklinkend veen en klei, over een smalle doorgaande weg die in feite een 
bochtige helling is (2.4% hellingsgraad!) naar een onbeveiligde Y-splitsing bij de basisschool. 
Vanaf 2012 (na de economische recessie) vanwege dat toegenomen lichte en zware haastverkeer dus 
een nieuwe en zelfs dagelijkse aantasting en bedreiging van onze leefomgeving, onze woningen, en 
toenemende verkeersonveiligheid omdat de verkeersinrichting niet meer voldoet, omdat er veel meer 



konflicterende verkeersbewegingen zijn vanwege het terechte succes van het Klokuus en de Panhoeve.  
Én omdat er geen handhaving is. Een toenemende verkeersonveiligheid voor een toenemend aantal 
jonge en oude kwetsbare passanten. Volgens een richtlijn van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
(SPV 2030) moeten kwetsbare verkeersdeelnemers het kriterium zijn bij (her)inrichting. Dit was al in 
2018 een Europese en landelijke richtlijn die via SVP 2030 naar alle gemeenten is gegaan. 
Daarna en recent is ook zelfs de 30-km zone ter discussie gekomen (o.a. in de 2e Kamer) met name 
t.a.v. straten/doorgaande wegen waar geen veilig en prettig voor iedereen toegankelijk en begaan-
baar trottoir aanwezig is. Dat is hier op de Zuidroute het geval! Komt u de rollator-challenge eens 
doen. Wethouder de Goffau durfde het niet aan op de schouwdag
En dan is er nog een belangrijk punt dat pleit voor aanpak: de dagelijkse uitsluiting van ouderen en 
fysiek beperkten. De gedateerde 80-jaren smalle verwaarloosde hindernisstoep veroorzaakt niet 
alleen extra onveiligheid doordat mensen met rollator, rolstoel, fysiek beperkten de doorgaande weg 
opgaan waar ze na een paar minuten van schijnbare rust en schijnveiligheid verrast kunnen worden 
door licht/zwaar haastverkeer zonder dat er fatsoenlijke uit-wijkmogelijkheid is. Die 
kinderkoppenstrook bij de heg is ronduit onveilig en je moet geluk hebben dat je vluchtruimte hebt 
tussen geparkeerde auto's of op leeg parkeervak. Veel van die kwetsbare mensen komen hier niet 
meer: vermijdingsgedrag. In feite is dit uitsluiting van het vertrouwde mooie dorpscentrum en dus 
uitsluiting van veilige en prettige mobiliteit! Anno 2022. Maar in de nabije toekomst gaat dit ook op 
voor veel van de huidige Zuidroutebewoners: bewoners van 6 van de 14 huidige woningen zijn 60+ 70+
en 80+. Wij willen veilig en prettig de deur uit kunnen. 

Maar wat ik de nodige keren te horen kreeg van Goese wethouders en verkeerskundigen: “er gebeurt 
daar nauwelijks iets” (de Goffau) – “er is toch nog niets gebeurt” (Alssema) – “het verkeer op de 
Torenring overschrijdt geen norm” “De intensiteit is te laag” (verkeerskundigen). 
Wat die intensiteit aangaat hier een vergelijking. Als burgers en bewoners worden we door bestuurders 
van stad en dorp aangespoort om maatregel(en) te nemen i.v.m. inbraak. Men kwam hier zelfs kijken.
Intensiteit aan inbrekers? Wellicht 1 per maand? En het aantal inbrekers op de verkeerswet hier?
Uit mijn vele waarnemingen en beeldbewijzen en analyse daarvan weet ik dat hier per etmaal tussen de 
150 en 250 voertuigen rijden waarvan momenteel zo'n 50% de 30-km norm overschrijdt: met name 
“helling af” naar de basisschool!  You Tube – Jules Bitter – Videos. En u hoeft geen maatregel te nemen?
Ik heb stads-, en dorpsbestuurders ook video-lijsten daarvan gezonden met beschrijving en analyse van  
verkeersbewegingen op de Zuidroute. Ik heb genoeg beeldbewijs van “bijna aanrijdingen” bij de school 
en hoe fietsers en wandelaars (met rollator, rolstoel of kinderwagen!) moeten uitwijken voor het lichte 
en zware haastverkeer. Ik en andere buurtbewoners hebben aantoonbare woningschade en ook daarvan 
heb ik beeldmateriaal geleverd. De uitsluiting van ouderen en fysiek beperkte mensen is een feit. 
Maar “er gebeurt daar nauwelijks iets” en de verantwoordelijke inrichters van Goes “zien vooralsnog 
geen reden tot aanpak”. Dat laatste moesten we via Omroep Zeeland vernemen op 13 augustus j.l. ! 
Een indirekte boodschap van het hoge verre Goese stadhuis, terwijl alle Goese fracties en de nieuwe 
wethouder van Verkeer en onze nieuwe dorpswethouder al in het bezit waren van mijn uitgebreide 
toelichtingen en de uitkomst van 3 buurtpeilingen die aantoonden dat het niet alleen mijn problematiek 
is maar buurtproblematiek, passantenproblematiek en in feite dorpsproblematiek t.a.v. ons dorpshart. 
Het 1e ontkennende Collegebesluit van 4 regels begon zo: “Naar aanleiding van uw meldingen over 
verkeersonveiligheid etc....”   Uw meldingen? Mijn buurtgenoten participeren ook! Zelfs 3 keer.
Alleen verkeersonveiligheid? Als kontaktpersoon stond dhr Feij vermeld. Ook bij het 2e besluit dat nog 
korter en bondiger de ontkenning duidelijk maakte: aan de Goese Raad (ik kreeg het na 2 jaar te zien) 
Goes geeft nooit inhoudelijke respons. Gaat nooit in op het punt van de uitsluiting en de woningschade. 
Ondertussen lezen we dat de dure wensen van Goese stedelingen in vervulling gaan (Urban Parc en 
Pumprack. En wij gaan bijna 10% meer gemeentebelasting betalen! We lezen dat het opknappen van het 
oppervlak van een verwaarloosde en weinig gebruikte Goese skatebaan blijkbaar belangrijker is dan onze
verwaarloosde smalle stoep die een inbreuk is t.a.v. de eerder genoemde richtlijnen m.b.t. SPV 2030 en 
m.b.t. uitsluiting en het recht op veilige en prettige toegankelijkheid en verplaatsing buiten de deur. 

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


En we lazen nog meer.. Het dorpbestuur zette ons weer buitenspel en op het verkeerde been door op 12 
mei j.l. de dialoog te verbreken, en door kort daarvoor in het dorpsblad aan te kondigen dat de voor-
gespiegelde procedure verbod vrachtverkeer “opnieuw door Goes bekeken gaat worden”, terwijl eerst 
herhaaldelijk werd gezegd en geschreven (dorpssecretaris) dat die al in gang was gezet. Ook over de 
voorgespiegelde buurtbijeenkomst lazen we niets meer. En als extra partcipatie ontmoediging suggereer-
de men in het dorpsblad dat de WVP bijstelling nog niet heeft plaats gevonden en dat men die 
“actualisatie” gaat koppelen aan een nieuwe dorpsenquete! Wederom mistige formuleringen: waarom 
stond er niet gewoon WVP bijstelling. Herman Bouma maakte dat in janauri 2021 al zo bekend en schreef
dat hij die bijstelling deed op verzoek van St. Overlegorgaan. (dit was trouwens de openlijke omdraaiing 
van de WVP stemuitslag in het dorpsblad: 1 jaar na de stemming die als uitslag had WVP totaal herzien)
Het lijkt er nu sterk op dat men de 3 reeds WVP erkende knelpunten van de Zuidroute – vrachtverkeer, te
hard rijden en de stoep –  wil omzeilen en zo onze 3 buurtpeilingen over-rulen door een algemene 
dorpsenquete onder het motto dorpsbelang gaat voor buurtbelang. Ik heb hier ook om transparantie en 
duidelijkheid gevraagd maar men heeft op 12 mei 2022 “de discussie” met mij beëindigd en mij voor de 
zoveelste keer in 6 jaar tijd naar Goes door verwezen. Betrouwbaar bestuur? Werkt Goes hier aan mee?

Ik ben bezig aan het laatste hoofdstuk/jaar (2022) van mijn zwartboek en uiteraard wacht ik nog af wat 
de bestuurders van “Goes & Dorp” gaan doen. Wat is er mis met dringend buurtverzoek om een totaal 
gedateerd dorpscentrum met een paar maatregelen en wat herinrichting te veranderen in een duurzaam
veilig en leefbaar dorpshart dat veilig en prettig toegankelijk en begaanbaar is voor iedereen? 

Tot slot nog een paar citaten die ook betrekking hebben op mijn/onze participatie.
 
“Gemeenten geven in meerderheid (tweederde van de respondenten in dit onderzoek naar de 
staat van het bestuur geeft dat te kennen) aan dat de praktijk daarmee verschilt van het eigenlijk 
gewenste doel van burgerparticipatie, namelijk de ‘bevordering van de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers”.
“Het vernieuwen van maatschappelijke participatie vraagt juist om het versterken van 
tegenbinding in de openbare ruimte en de dwarsverbinding naar kwetsbare (groepen) burgers. 
De grootste uitdaging is echter gelegen in het verwelkomen van maatschappelijk initiatieven die 
niet altijd gladjes ‘passen’ in het beleidsperspectief van beleidsmakers.” 
(Rapport / Dorps- en wijkraden in Nederland – onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties)

Jules Bitter / 1 december 2022

Jules Bitter
Typewritten text
Maar ook deze toelichting hielp niet om het mogelijke gesprek op inhoud en over perspectief te krijgen: 1 dag voor de door secretariaat geplande datum (9 dec 2022) kreeg ik onderstaande email. 

Jules Bitter
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        J  Ook dit College wil dus niet inhoudelijk en transparant met mij in geprek over verlichting vd  problematiek.
           Net als het dorpsbestuur ontwijkt en vermijd men een transparante inhoudelijke dialoog over perspectief.
           Dit is al sinds 2016 het geval en al eerder heb ik dit in een klachtenschrift duidelijk gemaakt op 20-01-2021 
           LINK: RVV-2020-0916/D20.701584   = is versie voorzien van kommentaar.       
           Nu dus nog steeds een schending van de behoorlijkheidsnorm m.b.t. voortvarendheid en perspectief bieden.
           Als kernwaarden van behoorlijk overheidsoptreden noemt de Nationale Ombudsman o.a. “oplossingsgericht”
           en “open en duidelijk” d.w.z transparant zijn. Tevens “respectvol” zijn en “eerlijk en betrouwbaar”.
           Ik verwijs hier nogmaals naar de z.g.  behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman
           Ook via dit College “besluit” vinden m.i. weer schendingen van behoorlijkheidsnormen plaats: 
           1. Wederom geen enkele transparante inhoudelijke onderbouwing zoals in de 2 vorige besluiten/stadpunten;
           2. Wederom individualisering en ontkrachting van de 3 x gemelde diverse buurtproblematiek: 
           Terwijl men alle kopieën van  de 3 buurtpeilingen  in bezit heeft durft men dit zo te formuleren! 
           "Uw wensen, en ook wellicht die van sommige van uw medestraatbewoners....etc"      De 3 uitslagen in beeld
           Deze individualiserende en buurtdraagvlak ontkrachtende formulering is een belediging en schoffering van 
           mijn c.q. onze (meerderheid Zuidroute bewoners) participatie.            
           3. Wederom de bewuste verzwijging en botte ontkenning van de door buurt gemelde diverse problematiek :
           "Dit omdat wij geen problemen mbt verkeersveiligheid zien,...etc" 
           In de 2 korte  College besluiten  vh vorige College werd ook alleen “verkeersonveiligheid” genoemd,
           en men verklaarde zelfs dat het alleen mijn meldingen waren: “uw meldingen over verkeersonveiligheid ..”
           Terwijl de meerderheid van de bewoners 3 x gemeld hebben dat er er naast verkeersonveiligheid ook sprake is
           van uitsluiting ouderen/fysiek beperkten, van geluids/trillingsoverlast en van toenemende woningschade!
           Terwijl men in bezit is van  de uitgebreide toelichting en analyse van deze diverse problematiek 
           De bewoners van de Zuidroute  worden weer afgescheept met een paar korte en o.a. onjuiste ambtelijke
           formuleringen met ontwijking van de andere gemelde hoofdproblemen m.b.t vrachtverkeer en de stoep.
           Gezien alle bovengenoemde stukken die men in bezit heeft en waarvan ik o.a. de downloadbewijzen en 
           schriftelijke ontvangstbevestigingen heb, is dus sprake van bewuste verzwijging en ontwijking en dus van
           onder de pet houden van onwelgevallige informatie waarvan een hoogleraar op TV zei dat het de reflex is
           van de verouderde defensieve bestuurscultuur die niet naar betrokken participerende burgers wil luisteren.           
          4. Wederom een zoveelste vage verwijzing naar mogelijke aanpak tijdens toekomstig “groot onderhoud”. 
          Dit was de 10e en dit is pure ontmoediging van participerende burgers!  LINK: 10 Vage verwijzingen
          “Het eerstvolgende moment om het te hebben over de inrichting van de Torenring, is wanneer er 'groot onderhoud' is gepland. 
             Dat is al jarenlang onze werkwijze: we moderniseren de straatinrichting op basis van wensen van bewoners en/of eigen 
             inzichten. Dit onderhoud is in ieder geval niet gepland binnen de komende 5 jaar.”
            Met deze burocratische gladde ambtelijke formulering verwees men mij (!) indirekt ook naar mijn
           buurtgenoten (“ bewoners” en hun wensen in 2027). Alsof die hun wensen niet al gemeld hadden! 
           In 2022 was dit de 2e terugverwijzing naar het dorp. Het dorpsbestuur verwees me op al op 12 mei naar Goes.
           Op 04-02-2023 zond ik dat bestuur een update en zoveelste verzoek om WVP duidelijkheid.  LINK : Update
           Men had immers in het dorpsblad van april 2022 geschreven dat men het WVP nog moet 'actualiseren' !
           Ik vroeg het bestuur van voorzitter Kabboord uitdrukkelijk of de 3 eerder erkende Zuidroute knelpunten 
           onderdeel zijn c.q. blijven van het in 2021 bijgestelde WVP.  (informatieplicht/transparantie!)
           Ik kreeg geen respons/antwoord dus op 1 maart 2023 publiceerde ik dit zwartboek:   You Tube    Zeelandnet
           Tevens informeerde ik mijn buurtgenoten weer via een buurtbrief.

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/infomateriaal/No%20Behoorlijkheidswijzer%20juni%202019.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Buurtpeilingen%20Zuidroute%20Compleet.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/BUURT%20ENQUETE-ZUIDROUTE-DEC%202021-KOMPLEET.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/BEZWAARSCHRIFT-JJMBitter-RVV-2020-0916D20.701584%2Bmijn-opmerkingen-def.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/DE%203%20BUURTPEILINGEN%3DCOLLAGE%2BKOMMENTAAR.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/BESLUITEN-GOES-MBT%201E%2B2E%20BUURTPEILING-def.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/Probleem%20Analyse%20Zuidroute%20Torenring-DEF.pdf
https://whistle-flute.com/downloads/10%20Verwijzingen%20-groot%20onderhoud-2016-2022-Gem%20Goes.pdf
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https://whistle-flute.com/downloads/2023-02-04-aan-overlegorgaan-ivm-wvp%20actualisatie.pdf
https://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/34688/ZWARTBOEK_ZUIDROUTE_TORENRING.html
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