
Geachte griffie,  
 
Hierbij stuur ik u de reactie van Albèrt de Goey, onze woordvoerder verkeer, op de evaluatie van het 
proces Verkeersvisie 2030. 
Ik wil u vragen deze onder de aandacht van de diverse fracties te brengen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Monique van Breukelen 
 

 
Platform Ondernemers 
Verenigingen Woerden  
 
Van: Albert de Goey 
Verzonden: donderdag 18 januari 2018 10:14 
Aan: [behandelend ambtenaar en anderen] 
Onderwerp: RE: Evaluatie proces Verkeersvisie 
 
Beste [behandelend ambtenaar e.a.] , 
 
Ik heb deze evaluatie gelezen en vind er iets van. 
 
Nu de verantwoordelijk wethouder is vertrokken evenals een paar hoofdrolspelers een stap terug 
hebben gedaan voelt het als “mosterd na de maaltijd” om de diepte in te gaan qua kritiek. 
 
Echter de rode draad qua conclusies dat er voornamelijk een verschil in verwachting was, is veel te 
kort door de bocht. 
 
Ondergetekende heeft zowel in de allereerste (voor-) bijeenkomst, uitsluitend voor de 
belangengroepen, als in de tweede bijeenkomst duidelijkheid gevraagd over de rollen èn het 
mandaat van de participatiegroepen. 
We hebben zelfs nog even over het gewicht en de stemverhouding van de participanten (OKW als 
vertegenwoordiger van grootste aantal werkgevers en werknemers, versus bijvoorbeeld de 
agrarische afvaardiging met de meeste hectaren grondgebied, versus de individueel gelote 
deelnemer). 
Deze zaken komen in de, zeer summiere, verslaglegging nauwelijks terug. De verslaglegging in de 
eerste fase is bovendien nooit afgestemd/geaccordeerd door de participanten. 
 
Met name de vertegenwoordigers van bedrijven en dorpsplatforms waren vanaf het begin scherper 
(lees: wat argwanend) op de rollen dan de individuele ingelote deelnemers. 
 
Tevens mis ik in het stuk de zelfreflectie van het politieke spel rond de 1e versie van de verkeersvisie. 
Er is door de wethouder en 3 à 4 partijen echt duidelijk een strategisch spel gespeeld, waarin is 
gemanipuleerd en zaken anders zijn gepresenteerd dan de werkelijkheid.  
De vraag binnen de evaluatie moet dan zijn: hoe scheid je het participatietraject (het opgeleverde 
stuk) van de politieke besluitvorming. Alleen dan voorkom je teleurstelling. Het is uiteraard de Raad 
die de beslissingen neemt, maar dan wel op basis van ALLE en NIET gekleurde aanbevelingen en 
informatie. 
 



Met mijn opmerking ben ik vooral niet op zoek naar nog meer politieke consequenties! Maar vooral 
op een nieuwe frisse start. Dat dat heel goed mogelijk is heeft de groep, door de oplevering van 
Verkeersvisie2, bewezen. 
 
Als laatste een opmerking over de vraag binnen het document òf het verkeersvraagstuk wel geschikt 
is/was voor zo’n participatietraject? Mijn mening is dat juist zo’n langlopend dossier, waar de politiek 
al 30 jaar mee worstelt uitermate geschikt is om aan een brede groep vertegenwoordigers van de 
samenleving voor te leggen. De enige voorwaarde is dat de politieke partijen bereid moeten zijn met 
een open mind te luisteren en kijken naar de conclusies en argumenten van de participatiegroep(en). 
 
Albèrt de Goey, Woordvoerder Verkeer  
 

 
Platform Ondernemers 
Verenigingen Woerden  
 
Van: [Behandelend ambtenaar] 
Verzonden: maandag 15 januari 2018 17:37 
Aan: [Albert de Goey en anderen] 
Onderwerp: Evaluatie proces Verkeersvisie 
 
Beste ex-werkgroepleden,  
 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. 2017 is voor de toekomst van het verkeer in 
Woerden een mooi jaar geweest en we gaan ervoor dat in 2018 voort te zetten.  
 
Zoals jullie weten is de Verkeersvisie geëvalueerd door een externe zelfstandige. Hij heeft de 
beschikking gekregen over alle relevante informatie en heeft interviews gehouden met raadsleden, 
collegeleden en projectmedewerkers. Ook heeft hij de beschikking gekregen over de evaluatie die 
jullie als werkgroep hebben uitgevoerd. Op basis van al deze informatie heeft hij een 
evaluatierapport geschreven. Voor degene die het interessant vinden heb ik dat rapport als bijlage 
aan deze mail toegevoegd.   
 
Deze evaluatie staat aanstaande donderdag ter behandeling op de agenda van de commissie Ruimte. 
De vergadering is openbaar toegankelijk. Ook is het mogelijk om de vergadering live mee te luisteren 
via gemeenteraad.woerden.nl 
 
Het maken van de startnotitie heeft door het vertrek van Wethouder Margot Stolk wat vertraging 
opgelopen. Zodra er meer informatie is over het verdere vervolg neem ik weer contact op.  

Met vriendelijke groeten, 

[behandelend ambtenaar] 

 

 


