
Spreektekst inspreekster 3, raadscommissievergadering 31 augustus 2021, agendapunt 4 

(spreekrecht burgers) 

 

 

 

Goeden avond dames en heren, 

 

Wij denken dat na het inspreken van mevrouw Boon de boodschap inmiddels wel duidelijk genoeg 

is. Toch willen wij als bewoners nog enkele opmerkingen plaatsen.  

 

Even alles op een rijtje. 

5 maart 2019 een heugelijk dag voor de bewoners van de N243 in de Beemster. In de 

raadsvergadering wordt er met meerderheid van stemmen een motie aangenomen wat stil asfalt 

op de N 243 in de Beemster moet realiseren.  

 

Vandaag 31 augustus 2021 nog steeds geen garantie dat het stille asfalt er komt. Diverse malen 

hebben wij ingesproken over dit onderwerp. Voor ons heel belangrijk en noodzakelijk dat het er 

komt.  

 

Je vraagt je dan af, wat gaat er mis. Er is toch geen bijna 2 ½ jaar nodig om dit besluit te 

realiseren. Hoe denkt u dat wij gewone burgers ons nu voelen. Ik zal proberen onze gevoelens 

een beetje uit te leggen. 

 

Wij vragen ons af: Worden we in de maling genomen. Wordt er gedacht ach niets doen, het gezeur 

stopt vanzelf wel een keer. We spreken diverse keren in en wordt er dan vervolgens niets mee 

gedaan. Inspreken en vervolgens er niets mee doen is volgens mij een vorm van minachting, geen 

fijn gevoel.  

 

Zien sommige mensen het belang van de bewoners niet in. Zitten de raadsleden hier voor spek en 

bonen en worden besluiten niet uitgevoerd. Kortom deze hele zaak roept heel veel negatieve 

gevoelens en boosheid van onze kant op.  

 

Graag willen wij dan ook antwoord op de volgende vragen. 

Wat is er met de motie van 5 maart 2019 gedaan. 

Waarom zegt een gemeenteambtenaar dat stil asfalt op de N243 niet nodig is. 

Wie is hier verantwoordelijk voor. 

Welke actie gaat de verantwoordelijke persoon ondernemen om de wil van de raadsvergadering uit 

te voeren en het stille asfalt op de N243 te realiseren. 

 

Graag willen antwoord indien het mogelijk is nu en kan dit niet, dan graag op zeer korte termijn. Ik 

denk dan wij als aanwonende burgers recht hebben op antwoorden en niet weer met een kluitje in 

het riet gestuurd moeten worden.  

 


