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Raadslid op de pijnbank
Weglopen BVD*èr 'puberaal' en 'nederlaag democratie'
DORDRECHT Het BVD-raadslid dat een rel ontketende
om aan de Groenezoom een brug of -tunnel te bouwen
krijgt felle kritiek van zijn collega's. Dordrecht lijkt
bovendien toch te gaan onderzoeken of de rotonde
daar voor minder geld veiliger kan worden.
KARLIJN VAN HOUWELINGEN

Een ditmaal kalme Martijn Groene-
weg kreeg gisteravond in de ge-
meenteraad vrijwel geen steun voor
zijn pleidooi vast te houden aan het
oorspronkelijke idee om de rotonde
te voorzien van een brug of tunnel
voor fietsers, wat bijna vijf miljoen
euro kost. Er gebeuren teveel onge-
lukken op de rotonde, dus moet het
kruispunt aangepast worden.

Goedkoper
De Fietsersbond heeft daarvoor een
veel goedkoper plan aangedragen.
Over een onderzoek naar die variant
was een meerderheid van de raad

gisteravond wel positief. Groeneweg
heeft wrevel gewekt bij zijn collega's
met zijn optreden in een eerder
debat over de kwestie. Vorige week
meldde hij op Twitter dat het CDA
kinderen liever dood zou laten rij-
den dan het kruispunt aan zou laten
passen. Zijn partij bood excuses aan
voor die Wffeet. Vlak voordat Groe-
neweg het bericht plaatste was hij
met partijgenoten weggelopen uit
een debat, omdat hij te weinig
ruimte zou krijgen voor discussie
met coalitiepartner CDA.

„Weglopen wanneer je je zin niet
krijgt en vervolgens zo'n tweet ver-

A Een idee voor de rotonde Groe-
nezoom. TEKENING VAGN

sturen vanaf de publieke tribune:
als ik dat vroeger had gedaan had
mijn moeder me acuut beschuldigd
van puberaal gedrag," zei PvdA'er
Daan Cobelens. Bert Staat (CU/SGP)
vond het nodig nadrukkelijk afstand
te nemen van de handelwijze van
Groeneweg. Het weglopen van de
BVD-fractie is een 'nederlaag voor
de lokale democratie', zei D66-raads-
lid Paul Tiebosch. „Het debat is de

ziel van de democratie."
De uitbarsting van Groenewe

heeft geen effect gehad. De enij
medestander, de WD, wil nu toe
ook de goedkopere variant laten 01
derzoeken. „In het kader van c
zorgvuldigheid," zei WD'er Joh
van der Net. Een brug of tunnel
voor hem nog steeds een optie, h
nadrukt hij.

Andere partijen schrijven dat id<
al af. De Fietsersbond stelt dat hi
voldoende is de draaicirkel in h<
midden kleiner te maken en c
bochten haakser, zodat het verke<
beter overzicht heeft. „De Fieter
bond is niet zomaar een clubje, d;
zijn mensen met verstand va
zaken," benadrukte CDA'er Wim va
der Kruijff. Coalitiepartner Bet(
voor Dordt wil niets van de planne
van de bond weten, omdat de bru
of tunnel de enige écht veilig oploi
sing zou zijn.


