BLIJF VAN ONZE RECHTEN AF!

(Zeist, 8 oktober 2012)

Ik ben W. Soekowardojo en inwoonster van Zeist-West. Het opheffen van de
bushaltes in Zeist-West (Grote Koppel, Nijenheim, Koppelweg en de Sluis), dat
niet gestopt kan worden, betekent dat de gemeente de belangen van het volk
niet ter harte neemt, niet hun situatie onderzoekt of hun leefomstandigheden.
Het gevolg is:
– Moeilijkheden voor de werkers, die al heel vroeg van huis moeten en die een
baby of kleine kinderen hebben voor wie eerst ergens onderdak moeten zien te
krijgen, voordat ze zelf naar hun werk gaan. Hoe laat zouden zij dan op moeten
staan/wakker worden?
– Met het opheffen van de betreffende bushaltes, betekent het moeten inslaan
van wegen die als onveilig bekend staan, vooral in de avond En heel glad
kunnen zijn in de winter, met name de bushalte Griftlaan of de Brink, die allebei
aan de Utrechtseweg zijn verbonden, of de bushalte Brugakker.
– Langs de hele weg, vanaf de Sluis tot bushalte Grote Koppel is er een
basisschool, ROC, staan er veel flats die door werkers, studenten en leerlingen
van de scholen (en zij die geen eigen vervoer hebben) bewoond worden.
– Daarnaast is er ook nog een bejaardentehuis “Eldorado”. Deze mensen zijn
zeer afhankelijk van het openbaar vervoer, bus 74. In het belang van het
publiek, heb ik allen de petitie aangeboden van de SP ter ondertekening. In
korte tijd heb ik 1221 handtekeningen verzameld.
Waarom denkt de Gemeente niet aan hen? En in plaats daarvan juist het
besluit genomen heeft de bushaltes in Zeist-West op te heffen, zodat er geen
busverbinding nummer 74 meer is. De Gemeente besloot daarna route bus 74
te veranderen vanaf bushalte Brugakker, door nl busroute 74 niet om te buigen
naar de bushalte de Sluis, maar regelrecht naar de Waterigeweg te leiden,
terwijl aan de linkerkant van de weg alleen de huizen van de rijken staan, die in
het bezit zijn van een auto, en niet afhankelijk zijn van het openbaar vervoer of
bus 74. Terwijl aan de rechterkant sawahs (rijstvelden), een meer, een
groententuin en begraafplaats in het bezit van de Evangelische Broeder
Gemeente, zich bevinden. Dat betekent dan het aanleggen van een busroute
alleen een formaliteit betekent en niets te maken heeft met het lot van het volk.
De houding van de Gemeente, zoals hier boven beschreven, is een bewijs dat
er geen demokratie is, alleen centralisme.

