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Als weinige overblijvers van wat ooit een groep van honderden
betrokken Verontruste Dubbeldammers en EKG-bewoners
betrof, hebben wij ons met de nodige scepsis opgegeven voor
deelname aan de jarenlang beloofde STARTNOTITIE
Verkeersonderzoek Dubbeldam. Op 23 januari j.l. werd hiertoe
de l e bijeenkomst gehouden in DE RANK.
Hoe daadkrachtig voor een niet-insider deze STARTNOTITIE op
het eerste gezicht ook mocht lijken, uit de presentatie en opzet
ervan in DE RANK werd onze scepsis spijtig genoeg alleen maar
bewaarheid: een herhaling van de zoveelste burocratische
"procesgang", zoals vele Dubbeldammers als sinds 2007(! )
hebben ervaren. Nu een door DE RAAD geadviseerd
verkeersonderzoek door een duur extern buro en een door DE
RAAD vrijgemaakt budget van 50.000 euro. Opvallend aspect
hierbij: de te vormen werk groep is verantwoordelijk voor de
uitkomst en NIET DE Gemeente. Geen woord over een nieuwe
Gemeentelijk e Visie, geen woord over een ooit door wethouder
v/d Oever toegezegd Nieuw Verkeersplan. Integendeel: hier is
wat geld en zoek het verder zelf maar uit.
W illen u als Raadslid een aantal reacties uit de zaal niet
onthouden:
1/ deze Startnotitie is als trekken aan een dood paard...
2/ het is een herhaling van zetten sinds 2007...
3/ besteed het budget direct aan concrete maatregelen...
Deze informatie zou ook u hebben kunnen aanhoren, ware het
niet dat u ook ditmaal als RAAD onzichtbaar (lees afwezig)was,
evenals wethouder Mos: spijtig, teleurstellend en een
volksvertegenwoordiger onwaardig. Mede gezien het feit dat er
jarenlang gesprekken, mails en brieven zijn gevoerd c.q.
geschreven aan de fractie(leden) van o.a. BvDordt, CDA, VVD,
CU/SGP, GroenLinks, W EK, Burgemeester, politie, met diverse
voorstellen en suggesties als oplossing.
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Terug naar de Onzichtbare Raad - waar lazen we dit eerder?
W ellicht zijn voor dit schitteren door afwezigheid en
betrok kenheid van uw k ant een aantal excuses aan te voeren,
zoals de nog ver weg zijnde verkiezingen en de afwezigheid van
een fotograaf voor de nodige publiciteit. Onze conclusie neigt
spijtig genoeg - gezien alle ervaringen uit voorgaande jaren in een andere richting: Dubbeldam doet er niet toe, behoudens
dan nu een zoethoudertje uit het Gemeentelijk budget,
waarmee u uw straatje schoon denkt te vegen. Excuses voor
het vleugje ironie, maar dat is niet verwonderlijk gezien het
zeldzame vermogen van de Gemeente de bewoners van
Dubbeldam van zich te vervreemden. Het is niet voor niets dat
vele honderden bewoners door het pappen- en nathouden
beleid van de gemeentelijke "deskundigen"teleurgesteld zijn
afgehaakt. Jarenlang werd geschermd met de oplossing van de
Prov. W eg, maar dat blijkt een illusie te zijn. Het juichende
artikel in de StemvDordt van 30 januari jl. ten spijt.
W ellicht voelt u zich door het voorafgaande niet aangesproken.
Dan is het tijd voor zelfreflectie in uw partij en dat u met het
oog op de komende verkiezingen in 2014 Dubbeldam wel de
aandacht geeft die het verdient. Neem dan ook eens de moeite
een kijkje te nemen in de Eikenlaan, Rechte Zandweg,
Stevensweg, Groene Kruislaan, Elzenlaan om zomaar wat
voorbeelden te noemen. Dan k rijgt u een idee van wat we
bedoelen met wijkvreennde verkeersdruk, sluipverkeer en de
racerij in de 30k m zones - daar is geen duur buro voor nodig,
de oplossingen liggen voor de hand. W e schreven het al eerder:
GEW OON DOEN! (uitspraak ex-wethouder v/d Oever in 2010)
P.S. Aangezien wij de communicatie van de Gemeente tot nu
toe beneden alle peil hebben ervaren, houden wij nog een
sprankje hoop op een reactie, dan wel als Raad of per fractie.
Met Dubbeldamse groet,
overgebleven ex-Verontruste Dubbeldammers,
P. van Es, W . Kuipers, E. Kruithof, mevr. C.de Roo,
Corr.adres Gravensingel 119, 3319ES Dordrecht
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