
26 september 2017  
   
Geachte leden van de gemeenteraad,    
 
Ik spreek op persoonlijke titel, ik ben geen lid van een dorpsraad en woon al 31 jaar met 
veel plezier in Loenersloot.  
  
Dank aan onze burgemeester die vorig jaar burgers opriep hem te mailen wanneer er 
verbeterpunten zouden zijn. De Dorpsraad in Loenersloot stuurde dan ook in november 
vorig jaar een uitgebreide brief.  
 
Dank ook aan de gemeenteraadsleden Maarten van Dijk en Klaas Overbeek die in 
Loenersloot zijn komen kijken. Ook complimenten voor Frank van Liempt die in andere 
kernen actief voor een betere  groenvoorziening aandacht vroeg.   
 
We zijn nu bijna een jaar na de bij u bekende brief aan onze burgemeester en ik 
constateer dat de communicatie tussen gemeente en dorpsraad bijna stil ligt en tal van 
voor Loenersloot urgente problemen bij de gemeente onaangeroerd op de plank blijven 
liggen.  
 
Welke zaken dat zijn dat staat beschreven in onder andere de brieven van de dorpsraad 
aan u en mijn brief aan u. Deze brieven zijn bij punt 18 over gebiedsgericht werken aan 
deze raadsagenda toegevoegd.    
 
Wat steekt is dat de gemeente wel veel energie en tijd besteedt aan het kantoorwerk om 
een opzet voor de werkgebied organisatie te schrijven. Tijd en energie die beter besteed 
had kunnen worden aan het contact leggen en onderhouden met burgers uit Loenersloot en 
het oplossen van de verbeterpunten.  
 
Wat nog meer steekt is dat in deze wederom dikke notitie gepoogd wordt goede sier te 
maken met de zogenaamde goede samenwerking met burgers. Zelfs dat de samenwerking 
beter zou zijn dan voor de herindeling. Dat is volstrekte bezijden de ervaringen wat 
Loenersloot betreft. Juist de laatste 2 jaren is deze samenwerking opvallend stroef en 
vervelend.   
 
Ik vraag u vanavond met name aandacht voor de twee zeer gevaarlijke situaties voor 
fietsers. Bewoners van Loensloot geloven de ambtenaren niet langer, die beweren dat het 
zo wel goed genoeg is. Ik denk dat vooral de situatie op de Rijksstraatweg advies behoeft 
van verkeersdeskundigen met verstand van zaken. De andere gevaarlijke situatie voor 
fietsers is de afrit van de Hoge brug met het hoge talud.  
 
Rest mij nog een laatste opmerking:   
Zaken als ondernemersvriendelijkheid en duurzaamheid worden helaas ook niet 
geloofwaardiger als de gemeente de  groenvoorziening klaarblijkelijk niet uit kan besteden 
aan een ondernemer in Stichtse Vecht of de regio. Gekozen is voor een bedrijf in 
Sliedrecht met al het overbodige slepen over grote afstanden met vrachtauto’s, machines 
en mensen als gevolg.  
 

Ik vind genoemde ontwikkelingen heel vervelend en vraag daarom uw aandacht om 
heel daadkrachtig en met prioriteit de verkeersituaties en de andere knelpunten 
aan te laten pakken.    
 
Dank voor uw aandacht.  
 



 
 


