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ROTONDE HELLOUW:COLLEGE NEEMT VERKEERDE AFSLAG
Afgelopen dinsdagavond vond de volgende aflevering plaats van de soap die rotonde
Hellouw heet. Vorig jaar werd het college terug naar de tekentafel gestuurd en kreeg
de wethouder de handen niet op elkaar voor de door het college gewenste variant van
de rotonde. De variant waarin de Oudenhof open zou blijven, bleek niet serieus te zijn
onderzocht. Het was een enorme afgang voor de wethouder.
Presidium
De zaak kwam terug naar het presidium en die besloot dat het college met een nieuw
voorstel moest komen. Een beeldvormende avond stond geagendeerd en wat bleek:
Er was geen nieuw voorstel, het kwam neer op de eerdere voorstellen. Plotseling bleek er
ook nog een derde variant te zijn, namelijk helemaal geen rotonde en het gereserveerde geld
voor verkeersveilige oplossingen te gebruiken. Deze variant bleek echter totaal niet
onderzocht te zijn. De wethouder bleek bovendien haast te hebben: hij verwees al naar een
toekomstig raadsvoorstel en wilde deze kwestie voor het einde van deze raadsperiode
opgelost hebben. Ook de provincie wilde volgens hem graag weten wat er zou gaan
gebeuren.
Gebrekkige communicatie en participatie
Uit de inbreng van de aanwezige inwoners bleek dat de communicatie, net als vorig jaar,
zeer gebrekkig was. Het college heeft de mond vol van participatie, maar in de praktijk komt
daar niets van terecht. In de startnotitie participatiebeleid heeft het college verwachtingen
van de inwoners over de gemeente genoemd. Dat zijn: openheid, goede communicatie,
nakomen van afspraken, tijdig betrekken van inwoners, duidelijkheid geven over de mate van
invloed van inwoners. Juist die verwachtingen worden nu al niet waargemaakt door het
college, de problemen rondom de rotonde Hellouw zijn hiervan een goed voorbeeld.
In een brief aan de inwoners bleken slechts twee varianten te staan en per straat mocht
maar 1 persoon deelnemen in de digitale sessie. Veel mensen dachten daarom dat zij niet
konden deelnemen, terwijl er wel voldoende ruimte was om digitaal aan te schuiven.
Overhandiging petitie bij de provincie
Een van de inwoners verwees naar het bezoek van de statenleden vorig jaar en het feit dat
al in 2018 draagvlak in het dorp bestond voor een variant waarin er sprake is van rotonde
aan de Korfgraaf met een vierde “poot” en waarbij de Oudenhof open blijft. Dat ging toen niet
door omdat nota bene de provincie extra eisen ging stellen. Naar aanleiding daarvan heeft
Petra van Kuilenburg destijds, op 28 maart 2018, ingesproken bij de provincie en de door
80% van de inwoners van Hellouw ondertekende petitie aan de toenmalig gedeputeerde Bea
Schouten overhandigd.

Mentimeter
Opvallend in de beeldvormende bijeenkomst was het enorme wantrouwen dat bij inwoners
bestaat. Dit bleek vooral bij het bespreken van de zogenaamde “mentimeter”. Het college
had het idee opgevat om de mening van de inwoners te peilen via dit instrument. Bij de
inwoners was door de warrige uitleg echter de indruk ontstaan dat er met de mentimeter
besloten zou worden over het voorstel van het college.
Ook bleek dat iedereen die naar de beeldvormende vergadering keek, mee te kunnen
stemmen met de mentimeter. Dat zorgde ervoor dat een raadsfractie besloot om niet mee te
doen met deze meter, want zij wilden de uitkomst niet beïnvloeden. Ook hieruit blijkt de
slechte voorbereiding van de beeldvormende avond, want wat heb je aan zo’n mentimeter
als iedereen mee kan doen terwijl het juist om de mening van de inwoners van Hellouw
gaat? Weer een participatie blunder van de eerste orde. De wethouder besloot uiteindelijk de
mentimeter niet te gebruiken.
Hoe nu verder?
De raad zag het afgelopen dinsdag hoofdschuddend aan. De boosheid was van de
gezichten van de inwoners af te lezen. Eigenlijk wilden de raadsleden alleen luisteren, maar
door de inbreng van de vele inwoners die meededen, stelden sommige raadsleden kritische
vragen. De omslag kwam toen de raad de conclusie trok dat de voorstel nog steeds niet
goed was voorbereid, het beter was om het gesprek fysiek met de inwoners aan te gaan. Dat
zou dan op zijn vroegst na de zomerperiode zijn. Dit alles is erg jammer voor de inwoners,
die al die tijd wel actief meedenken, ook afgelopen dinsdag met goede voorstellen kwamen,
die allemaal door de wethouder in de wind werden geslagen. Pas toen de wethouder zag dat
zijn voorstel het niet zou gaan halen was hij zichtbaar geïrriteerd en moest hij
tandenknarsend akkoord gaan met het voorstel van de raad.
College bijt opnieuw in het stof
De wethouder draaide tijdens de bijeenkomst 180 graden en het college beet opnieuw in het
stof. Het lukt het college maar niet om draagvlak te vinden. Dat is ook niet zo vreemd als we
naar de voorbereiding van deze zaak kijken en hoe met de inwoners van Hellouw wordt
omgegaan. Dus nu moet het presidium opnieuw naar de zaak gaan kijken en maakt iedereen
zich op voor de volgende aflevering van de nog lang niet afgelopen serie “Kunt u ons de weg
naar de rotonde van Hellouw vertellen mijnheer?”
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