
Geachte bestuurders en leden van de gemeenteraad,  
 
Waarschijnlijk te laat voor de gemeenteraadsvergadering van vanavond, dinsdag 15 februari, maar ik 
hoop wel bij het geschikte arena om mijn oproep te adresseren.  
 
Mijn naam is Ariane Moussault, meer dan 25 jaar gelukkig inwoner van het landelijke dorpje Haaften 
aan de Waal, eigenaar van een goedlopende B&B, bedrijfskundige (RUG), gespecialiseerd in Project- en 
Programmamanagement en mede-oprichter en lid van het kernteam Platform Haaften (zie 
www.mooihaaften.nl). In al deze hoedanigheden richt ik dit schrijven aan u. Relevant om te weten is 
dat ik dit naast een fulltime baan bij de Provincie Noord-Brabant doe. Op dit moment ben ik een weekje 
op vakantie in het buitenland en kan er vanavond niet bij zijn omdat ik dan aan het reizen ben.  
 
In Haaften speelt er veel: dijkversterking, gastvrije Waaldijk, Containeroverslag NedCargo en Woonplan 
centrum. Zelf woon ik op de dijk en word, of ik het wil of niet, geconfronteerd met fundamentele 
veranderingen door de eerste drie projecten. Van de rustige omgeving waar ik ben gaan wonen zal er 
de komende maanden (dijkwerkzaamheden) en mogelijk in de nabije toekomst (containeroverslag) 
geen sprake meer zijn. Ik maak mij ernstige zorgen en voel me niet of nauwelijks gehoord in die 
zorgen. 
 
Zelf heb ik altijd geleerd dat de gemeente er is om haar inwoners te dienen. Dat een gemeente bij 
uitstek het overheidsorgaan is dat zorgt voor de lokale belangen en dat het systeem daarop ingericht 
is. Wat we allemaal beginnen te merken is dat dit systeem niet meer werkt, dat er geen vertrouwen 
meer is tussen overheden en inwoners. U bent allen zelf ook inwoner van een gemeente, dus u herkent 
zich vast in dit gevoel. En diegenen onder u, die net als ik, ambtenaar zijn, weten ook, dat in 
tegenstelling tot de algemene publieke opinie, ambtenaren niet lui zijn. Ambtenaren hebben echter wel 
te kampen met een construct aan regels en procedures die het bijna onmogelijk maken om te 
handelen of zich dienstverlenend naar de inwoner op te stellen. Dit ingewikkelde systeem aan regels 
en procedures is erop gericht om fouten te vermijden, om efficiency te vergroten en om te zorgen dat 
er geen risico’s worden genomen. Dit in combinatie met de tijdsduur en de planmatige lineaire aanpak 
van de grote, impactvolle ruimtelijke projecten maken echte, zinvolle participatie bijna onmogelijk. De 
projecten zijn gericht op voortgang en alles wat potentieel vertraging of extra kosten tot gevolg heeft 
wordt vermeden. Daardoor is alleen nog inbreng welkom, die past in het bestaande plaatje. Ergo: er 
wordt selectief en defensief geluisterd en van daadwerkelijke participatie is geen sprake meer. 
Belanghebbenden ervaren dat ze in een fuik worden gejaagd en dat hun inbreng wordt verworpen. Dat 
er dan ook nog wordt gezegd dat hun mening is gevraagd en dat ze betrokken zijn in een eerder 
stadium helpt niet en wakkert hoogstens gevoelens van machteloosheid en woede op. Dit zult u de 
laatste tijd via diverse persartikelen hebben kunnen ervaren. 
 
De oplossing voor dit zichzelf versterkend dilemma heb ik niet. Anders zou ik daar zeker al mijn 
energie op zetten. Besef aub dat de meeste inwoners een full time baan hebben en een gezin en niet 
de tijd of de middelen hebben om zich tegen alle initiatieven die hun kwaliteit van leven bedreigen te 
beschermen. Beste bestuurders, beste gemeenteraadsleden, ik roep u op uw prioriteiten om te gooien. 
Ik roep u op uw verantwoordelijkheid te nemen en ECHT te gaan luisteren naar uw inwoners, want door 
hen bent u gekozen. Ik roep u op om op te houden met “nee” te zeggen als iets lastig lijkt of in strijd is 
met een of andere regel. Ik roep u op om uw ambtenaren te stimuleren creatief en hulpvaardig te zijn 
en het bureaucratische systeem ondergeschikt te maken aan het geluk en welzijn van de inwoners van 
gemeente West-Betuwe.  
 
Persoonlijk zal ik mij via Platform Mooi Haaften, binnen mijn vermogens, maximaal inzetten om de 
belangen van kern Haaften te dienen.  
 

http://www.mooihaaften.nl/
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Met vriendelijke groet, 
Ariane Moussault 
Waalbandijk 38 
4175 AC  Haaften 

 


