Tekst van de mailwisseling inzake Fietsstroken Paltzerweg met de Gemeente (dhr.Quintin
Wierenga, afd. Communicatie) en mevr. J Moolenaar, auteur van het artikel in het AD/UN.
(namen e-mail adressen van cc houders zijn weggelaten)
14/04/2018:
Beste Jan,
Als je dit op gaat nemen in het plaatselijke blad, dan moet deze zin wel anders geformuleerd worden:

In een artikel van het AD is daarna ten onrechte de suggestie gewekt dat de
Belangenvereniging Den Dolder verantwoordelijk zou zijn voor de communicatie
over deze werkzaamheden naar de bewoners toe.
Want hiermee lijkt het alsof het AD deze suggestie heeft gewekt. Dat is absoluut niet waar. De gemeente heeft
middels haar eigen uitspraak deze suggestie gewekt. Graag dit vermelden in bovenstaande zin.
Hartelijke groeten,
Jolet

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Wierenga, Quintin >
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 12:01
Aan: 'j.scherphuis@hetnet.nl' <j.scherphuis@hetnet.nl>
Onderwerp: RE: Stuk uit Stadspers
Beste Jan,
Onderstaand onze reactie op wat er hier beter had gekund. Je kunt deze
opnemen in Doldernieuws als je wilt. Mocht je nog vragen hebben n.a.v. deze
reactie, dan nodigen Annemieke van Geelen en ik je graag uit op het
gemeentehuis om verder te praten.
"Werkzaamheden Paltzerweg
Eind maart is begonnen met werkzaamheden aan de Paltzerweg. Dit stuk weg is
onderdeel van een proef van de provincie Utrecht bij het creëren van een
snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort. De bedoeling is dat hier
uiteindelijk een snelle en veilige fietsroute komt.
Vlak voor de werkzaamheden zouden beginnen, bleek dat er meer aan de weg
gedaan moest worden dan gedacht om deze geschikt te maken voor de proef.
Daardoor is de overlast voor omwonenden en verkeersdeelnemers groter dan
verwacht. Deze constatering had ook moeten leiden naar een andere aanpak van
de communicatie rond deze wegwerkzaamheden naar aan- en omwonenden en
andere
gebruikers van deze weg. Wij betreuren dat dit zo is gelopen en bieden hier
onze excuses voor aan.
In een artikel van het AD is daarna ten onrechte de suggestie gewekt dat de
Belangenvereniging Den Dolder verantwoordelijk zou zijn voor de communicatie
over deze werkzaamheden naar de bewoners toe. Die suggestie klopt niet. Dit

is een verantwoordelijkheid van de gemeente en provincie. We communiceren
via verschillende kanalen met de hoop daardoor zoveel mogelijk inwoners te
bereiken. En vooral diegenen die te maken hebben met het effect van deze
werkzaamheden. We zullen in voorkomende situaties de belangenvereniging
informeren. Mochten wij de belangenvereniging iets vragen, dan zullen wij
dat expliciet benoemen."
Vriendelijke groet,
Quintin Wierenga
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Wierenga, Quintin
Verzonden: maandag 9 april 2018 14:53
Aan: 'j.scherphuis@hetnet.nl'
Onderwerp: RE: Stuk uit Stadspers
Beste Jan,
Goed dat wij elkaar hier afgelopen vrijdag over hebben kunnen spreken. Zoals
gezegd vind ik dat Jolet veel te kort door de bocht is gegaan met haar
interpretatie van onze quotes. In het kader van transparantie stuur ik je
hier het letterlijke antwoord dat wij hebben gegeven waar het gaat over de
verspreiding van informatie.
"Op verzoek van de provincie Utrecht heeft Zeist het wegvak van de
Paltzerweg beschikbaar gesteld voor de nieuwe belijning, net zoals de
buurgemeenten dat gedaan hebben. Dit ging om een aanpassing van een
(kleine) verbreding van de fietsstroken en een ander type belijning.
Daarover is medio februari een informatiebrief opgesteld door de provincie.
Die is naar de Belangvereniging Den Dolder gegaan met het verzoek om deze
informatie verder te verspreiden. Dat heeft de vereniging gedaan door deze
brief op te nemen in hun nieuwsbrief Doldernieuws (informatieblad van de
belangenvereniging Den Dolder). Daarnaast is er aandacht aan besteed in Het
Rond (en op facebook) om weggebruikers te informeren hierover en te vragen
deel te nemen aan een enquête."
Dit alles speelde dus voordat duidelijk werd dat de uiteindelijke
aanpassingen ingrijpender zouden zijn (ook dat is Jolet uitgelegd). Wij gaan
hier bespreken wat beter had gekund aan de communicatie en zullen daar bij
je op terugkomen.
vriendelijke groet,
Quintin Wierenga
Jhs,

