
Gedeputeerde Vermeulen, waarom en voor wie doet u dit? 
 
Ik schrijf u deze open brief namens vele inwoners van de gemeenten Alphen aan den Rijn en 
Waddinxveen, omdat we u niet begrijpen. Onder die inwoners zijn veel hoogopgeleiden met 
tientallen jaren kennis en ervaring in het bedrijfsleven, de Rijksoverheid en gemeentelijke overheid. 
Met een werkend leven achter de rug waarin ze zich hebben ingezet om ons land te brengen waar 
het nu is. Die hebben geleerd van hun ervaringen, hun fouten en hun successen. Die nu de tijd 
hebben om waar te nemen, na te denken en mee te denken hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze 
kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen leven in onze door klimaatveranderingen bedreigde 
Rijndelta. Die hun handen uit de mouwen steken in verenigingen. Die hebben meegedacht over de 
aanleg en inrichting van het Bentwoud.  
 
Het Bentwoud was ooit een initiatief van visionaire ambtenaren die zagen dat de Randstedelingen 
beter niet met de auto het hele land door moeten gaan reizen om te ontspannen, te recreëren, de 
hond uit te laten of te sporten. Deze inwoners zetten zich nu in om het net aangelegde Bentwoud 
mee te onderhouden en zien dat het floreert. Maar zien tegelijkertijd dat de nieuwe “eigenaar”, de 
Provincie, geen enkele verantwoordelijkheid toont voor het Groene Hart en de recreatieve, natuur- 
en landschapswaarden ervan. Die ruimte en honderden miljoenen belastinggeld besteedt voor de 
bierboten van Heineken, de mega jachten van Royal van Lent, de vrachtauto’s van Lidl en een A3 
dwars door natuurgebieden - w.o. ons unieke (Zaans) Rietveld! - om nog meer auto’s in de file bij 
Schiphol te zetten naar Amsterdam. Een stad die daar de ruimte niet meer voor heeft en in wil 
zetten op Openbaar Vervoer.  Deze verontruste inwoners bezochten en bezoeken uw “fake” 
inspraakbijeenkomsten en bestudeerden en bestuderen uw infrastructuurplannen. Analyseerden ze 
met meer kennis van zaken dan u. Om alternatieven te ontwikkelen die beter aansluiten bij wat de 
inwoners nodig hebben. Om op eigen kosten dure berekeningen te laten maken om u, “hun” 
wethouders en door de soms ineffectieve rolverdeling overbelaste Raads- en Statenleden te 
overtuigen dat het beter kan.   
 
Maar wat doet u, VVD gedeputeerde Vermeulen? U laat honderden miljoenen investeren in bruggen 
en randwegen die niet functioneren maar iets “robuusts” zouden moeten worden. U staat wat 
arrogant met uw ambtenaren of partijleden te praten áls u uw neus al laat zien op een zogenaamde 
inspraakbijeenkomst. U weigert te reageren op verzoeken voor een gesprek. U wisselt voortdurend 
van onderwerp en aanpak. U laat inwoners wat gele papiertjes plakken bij rare alternatieven. U laat 
wat willekeurig geselecteerde “belanghebbenden” meedenken en fietst er vervolgens uw eigen, 
geheel afwijkende ideeën in. U bedenkt achter de schermen beoordelingscriteria en komt achter de 
schermen tot keuzen. U laat niet eens weten dat u de inbreng van burgers ontvangen heeft en doet 
er ook niets mee. U suggereert slechts zich in te zetten voor hun belangen. U komt rustig een week 
tevoren met een halfopen uitnodiging voor een voorlichtingsavond met de verklaring dat dit de 
enige beschikbare avond op die locatie was – terwijl er vele in de regio zijn. 
 
Weet u, VVD-gedeputeerde Vermeulen, waarom in Frankrijk de “Gele Hesjes” de straat op gingen? 
Waarom er momenteel zorgelijk wordt gesprokenen geschreven over het functioneren van onze 
democratie? Waarom brave burgers als ik, er nu over denken met een geel hesje bij de ingang van 
uw zogenaamde inspraakbijeenkomst te gaan staan? Door politici die functioneren zoals u. 
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