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Onderwerp: Veiligheid Slotlaan (raadsinformatiebrief over rapport Megaborn)  
 
Wat zou het worden: een pittige bijeenkomst waarbij de degens werden gekruist of 
een gezapig vermijden van confrontaties? Het laatste was het geval bij deze 
bespreking  van de herinrichting van de Slotlaan. Dat kon ook niet anders, want - 
afgezien van de SP - hadden alle fracties de afgelopen jaren bij de centrumvisie 
gefaald om de bevolking serieus te nemen. De argumenten die je opwerpt krijg je 
dan als een boemerang weer terug. 

Veel vragen, weinig antwoorden 
Dus werden er voorzichtig vragen gesteld over van de rol van de raad, het principe 
van ‘shared space’, de verhouding met andere verkeersbesluiten, participatie, 
fietsstroken, parkeren, de busbaan, de benodigde kosten en de snelheid van de 
uitvoering van de voorgenomen aanpassingen. Eigenlijk best belangrijke vragen, 
maar deze werden meestal nogal vaag beantwoord. Zo zei wethouder Laura van 
Hoogstraten dat het principe van de ‘shared space’ inrichting van de Slotlaan in feite 
was losgelaten, maar indirect nog wel als uitgangspunt gold. De raadsleden slikten 
het al of niet voor zoete koek. De eerste zin was voor de VVD-fractie, de tweede zin 
voor GroenLinks. Beide fracties zitten immers in het college. 

Over participatie zei ze dat de ondernemers zouden worden betrokken bij een korte 
verkenning van een voorstel om minder gemotoriseerd verkeer over de Slotlaan te 
laten rijden, een stokpaardje van GroenLinks. Schoorvoetend werd toegezegd dat 
ook gekeken zou worden naar de effecten van een dergelijke maatregel. Als één ding 
de afgelopen jaren wel duidelijk is geworden is dat de Slotlaan een essentiële 
verbindingswegweg is tussen wijken en buurten. Dat is overigens iets anders dan 
een route voor sluipverkeer door Zeist heen. Maar een integrale verkeersaanpak 
wilde de wethouder niet toezeggen. Wat heeft zij de afgelopen jaren eigenlijk van 
het echec van de centrumvisie geleerd? Nooit van het waterbed effect gehoord? 

Mislukking centrumvisie 
De mislukte uitvoering van de centrumvisie werd in eerste instantie alleen door 
Karst Schuring van de PvdA genoemd. Enkele anderen sloten zich daarbij aan. Maar 
voor de meerderheid van de raadsleden was een ‘mea culpa’ een brug te ver. 
Wegkijken om lijfsbehoud? Hopen op betere tijden die gaan komen tegen beter 
weten in? “Wie dan leeft, wie dan zorgt” in plaats van “Wie dan leeft, nu zorgt”? Een 
zorgvuldige evaluatie van het proces en de resultaten van de centrumvisie is 
kennelijk te bedreigend voor onze lerende overheid. 



De wethouder voelde zich duidelijk niet senang. Ze stak letterlijk (maar niet 
figuurlijk) haar hand in eigen boezem, streek door heur haar en krabde in haar nek. 
Ze had het er moeilijk mee en kreeg kennelijk jeuk van het dossier. Sommige 
raadsleden zaten opzichtig te kauwen of te drinken alsof ze een hete aardappel 
wilden wegwerken. Dat non-verbale gedrag is wel interessant om naar te kijken. 
Met een videovergadering zie je iedereen die zijn camera heeft aanstaan. Zo krijg je 
beter in beeld wat er eigenlijk speelt. Sommigen sloten hun camera af als ze niet het 
woord voerden. Wel zo makkelijk want dan kun je gewoon jezelf zijn en even 
wegblijven van deze vertoning. 

Grondslag van het beleid 
Wat een baan zo’n wethouderschap: recht praten wat krom is zoals Laura de laatste 
twee jaar deed of moest doen. En nu doen alsof er niets geleerd is en gehoorzaam de 
stokpaardjes van de eigen partij volgen. Vaagpraat verkopen als opperste wijsheid. 
Welke kiezer neemt dergelijk gedrag serieus? Sorry voor de Groenlinks aanhangers. 
Bij andere partijen gaat het net zo. Helaas is dat geen excuus maar de bittere 
realiteit. Niets ten nadele van de individuele raadsleden, maar het totale 
vertegenwoordigende systeem is in Zeist losgezongen van de maatschappelijke 
werkelijkheid.  

Hoe herstel je de relatie tussen de bevolking en het overheidsbeleid? Hebben de 
burgers nog invloed op het beleid of gaat het om schijninvloed? Dat zal de komende 
jaren steeds meer het eigenlijke onderwerp van de politiek worden. En hoe doen we 
dat in Zeist? 

Met die vraag beginnen wij vol goede moed de komende tijd. Graag zonder jeuk en 
in een goede gezondheid!  


