Inspraaktekst betreffende Informatievoorziening op 28 september 2015.
Geachte voorzitter, leden van de Raad en het college van B&W,
Met in gedachte het boek "Westervoort in vaart der Nederlandse historie" wil de wijkraad
zorgen dat dit ook in de digitale toekomt is zeker gesteld. Daarom spreek ik graag in en
vraag zo aandacht voor de kwaliteit van de al dan niet digitale informatievoorziening aan de
bewoners van Westervoort.
De bewoners van onze gemeente moeten volgens de wijkraad kunnen vertrouwen op
complete, toegankelijke en tijdige informatievoorziening over het door de gemeente
vastgestelde beleid en maatregelen. Zaken die hetzij via de gemeentelijke website, de
Westervoort Post of de email service overheid.nl worden verspreid.
Maar deze moeten wel SMART zijn, zoals bekend: specifiek meetbaar acceptabel realistisch
tijdgebonden.
In dit kader een aantal constateringen, die gegeven het geringe aantal van dit soort
bekendmakingen toch wel een hoog percentage afwijkingen laat zien
Evenementenvergunningen: de vergunningen voor Waterlicht en Westervoort In Beweging
werden gepubliceerd op de woensdag, twee dagen voorafgaand aan het evenement. Met de
mededeling dat na publicatie nog gedurende zes weken bezwaar kon worden aangetekend.
Het maakt deze mededeling licht belachelijk. Overigens is de datum WIB nu al voor 2018 vast
te stellen. Bij het evenement Waterlicht stonden de borden voor de verkeersomleiding al
weken gereed voor de publicatie.
Klopt het dat voor de midzomerloop de 'officiële' verkeersmaatregel (gesloten verklaring) deel
was van de website van de organisatoren? Dan nog het volgende:
Verkeersmaatregelen: de wijkraad was verheugd dat het college van B&W vorig jaar besloot
tot een vrachtautoluwe IJsseldijk. De verwachting was dat de verkeersmaatregel inzake
gesloten verklaring voor vrachtauto's zou worden gepubliceerd. Deze melding is noch op de
e-mailservice overheid.nl noch op de gemeentelijke website gevonden.
T.a.v. de verkeersmaatregelen bij de Kermis zijn de aspecten specifiek, acceptabel en
realisme aan de orde. Dat niet over de Dorpstraat mag worden gefietst ook op de tijdstippen
dat de kermisattracties zijn gesloten, bijv. in de ochtenduren, lijkt zwaar overdreven. Dit
aspect zal worden ingebracht bij de Kermisevaluatie, met de constatering dat ook hier de
evenementenvergunning nog niet is verschenen.
Wat geldt t.a.v. deze vergunningen en maatregelen lijkt ook te gelden voor de
omgevingsvergunningen. Om te achterhalen of hierbij gevallen zijn van 'ongemelde' zo u
wilt clandestiene activiteiten is niet de taak van de wijkraad.
Wel geeft de wijkraad in overweging om extra aandacht te besteden aan het MOR, het
meldingensysteem openbaar ruimte. Dit systeem werkt nog steeds niet optimaal, laat staan
klantvriendelijk (voorbeelden zijn geen referentienummer en voortgang).
Tot slot is het voor de burgers van belang direct en eenvoudig, via de website kennis te
kunnen nemen van vastgesteld gemeentelijk beleid. Een eenvoudig voorbeeld: het
gemeentelijke hondenbeleid levert alleen vindplaatsen op van behandeling in de Raad en
maar niet het uiteindelijk via amendementen vastgestelde beleid.
Daarom een inspraak in de Raad want de wijkraad is geen controlerend orgaan in de
gemeente, maar levert graag advies: gevraagd en ongevraagd.

