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Het gefragmenteerde raadslid 
Column in het kader van de Dag voor de Raad 17 maart 2017 
 
Op 12 januari 2016 veranderde mijn leven. De gemeente Utrecht plaatste toen de prachtige bloembakken en 
vooral dat mooie blauwe bord dat u rechts op de foto ziet, bij de ingang van het zijstraatje van het straatje 
waar ik zelf woon. 

 
 
Concreet betekent dit, dat wanneer ik met de auto van onze garage naar ons huis wil, ik behoorlijk om moet 
rijden. En als dat nu alleen voor mij gold, dan snap ik dat ik pech heb, maar iedereen die nu van de Nieuwe 
Gracht met de auto via de oostkant het centrum uit wil, kan nog maar door 1 straatje, dat overigens net zo 
smal is als het straatje met de bloembakken, dus als iemand met laden en lossen bezig is ontstaat er file. 
 
Nu zijn die bloembakken en dat bord geplaatst omdat er nieuwe bewoners met kinderen in ons zijstraatje zijn 
komen wonen en die zijn naar de gemeente gegaan met de vraag voor een autovrij straatje.  
En onze gemeente luistert graag naar inwoners en moedigt spontane initiatieven van inwoners aan... maar 
ons als bewoners van het zijstraatje en ook andere inwoners in de buurt is niets gevraagd.  
 
Dan denk ik: moet een initiatief van inwoners niet afgewogen worden tegen het algemeen belang?  
 
Eigenlijk had ik die vraag als inwoner ook graag bij de gemeente neer willen leggen, maar nu heb ik de pech 
dat mijn man gemeenteraadslid is, dus ik vind dat voor mij persoonlijk geen goed idee. 
 
Maar stel: dit speelt in uw gemeente, gaat u dan als raadslid voor mij als inwoner aan de slag? Op wie van u 
zou ik een beroep kunnen doen? 
 
De tijd maakt dat ik nu niet met u in gesprek kan gaan.  
 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling 

 

E info@petrahabets.nl T 030 236 9060 W www.petrahabets.nl 
pag. 2 van 3 

Omgekeerd kan ik me voorstellen, zeker een jaar voor de verkiezingen, dat u wilt nadenken  
 waar u zich als raadslid en als fractie op wilt profileren  
 wat u als gehele raad wilt oppakken  
 en wat u - u heeft gemiddeld 15,9 uur - bij het college wilt laten. 

 
Dus het kan voor u handig zijn om juist nu uw agenda en de agenda van de raad te "bewaken" en er voor 
uzelf de thema's uit te pikken die u de kleur op de wangen geven. 
 

Soms kan het fijn zijn om u lekker neutraal als gehele raad te laten voeden en soms is het functioneler om 
dat als fractie te doen.  
En dan heeft u ook nog zoiets als partijpolitieke uitgangspunten die u soms ook uit wilt dragen.  
 
Dus soms zet uw ideologie u aan tot actie, soms een mail van een verontruste inwoner die alle fracties 
benadert en soms wordt u rechtstreeks vanuit uw eigen achterban getriggerd of door de pers.  
En telkens moet u afwegen hoe deze verschillende prikkels zich tot elkaar verhouden en waar u wel of geen 
aandacht aan wilt besteden. 
 
Wij zijn geïnteresseerd wat voor u wanneer de doorslag geeft en hebben daarom een korte enquête 
voorbereid die via Raadslid.Nu verspreid wordt.  
Voor u kan de enquête zinvol zijn om zeker een jaar voor de verkiezingen nog even te focussen op de 
energie die u in uw omgeving steekt en wat u uit uw omgeving op wilt halen. 
 
Veel dank! 
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