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Het verbaasde mij dat wij als insprekers van de Ronde Tafel met de gemeenteraad niet aan 
het slot nog zijn uitgenodigd om een reactie te geven. Nu houd ik nog sterker dan bij eerdere 
gelegenheden het gevoel dat we er feitelijk totaal niet toe doen. We zijn kennelijk een 
verplichting, maar geen zegen. 
Toch maar een paar punten. 

Kim 
Wethouder geeft aan dat in de regio geen Noord-Koreaanse toestanden zijn, maar…… hij wil 
zelf in Zeist wel graag algemene stemmen. 

Dus toch Kim-Jung Sander?  

Kennis benutten 
Wethouder wil nu voor IRP niet de kennis van de burgers benutten (of hij denkt dat die er 
niet is?). Tegelijk is er de roep uit de raad om bijgeschoold te worden door Patrick Greeven 
(en anderen?) op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen. Dat matcht niet. Voeg 
daarbij: “wij doen het allemaal voor onze bewoners”, en je komt op het klassieke credo: wij 
weten wat goed is voor onze onderdanen, zelf hebben ze daar geen kijk op…….. 

Adaptief 
Bewoners mogen participeren in de “uitvoering”. De “uitvoering” is waar je meestal het 
meeste van leert. En het IRP is adaptief, kan over twee jaar best wel weer herzien worden. 
Dan is het volgens mij ondenkbaar dat bewoners bij die herziening weer niet worden 
geconsulteerd. Toch? Kunnen we daar een hard punt van maken? 

Den Haag vs. lokale autonomie 
Den Haag is enthousiast over de eenheid van de 16. Naar mijn ervaring is dat alleen het 
geval als die 16 een zekere daadkracht en bevoegdheid uitstralen. Wanneer je in Den Haag 
vertelt dat het IRP niets zegt, omdat iedere gemeente uiteindelijk voor veel zaken autonoom 
is, blijven die 16 dan zo populair? 

Vervoer 
Opmerkelijk was hoe vaak de mobiliteit / het vervoer ter sprake kwam. Wat dan weer een 
andere portefeuille is. Er was een moment dat ik dacht: eigenlijk gaat het over het met 
Rijksgelden aanleggen van een vervoersysteem, zodat je daarna op knooppunten kunt kijken 
wat je er bouwen kunt…… Zo  heb ik het in ’77 in Gabon (Afrika) ook gedaan.  
 
Er is veel meer te zeggen, maar dit moest ik even kwijt. Het was boeiend vanavond…….  
 


