Rekenkamer Zeist kritisch

Vrees voor herhaling tunnelfiasco
ZEIST
RENÉ CAZANDER

De Zeister rekenkamer sluit niet uit
dat er bij lopende of nieuwe
projecten weer eenzelfde
opeenstapeling van fouten kan
ontstaan als bij het proces rond de
fietstunnel in Den Dolder.
Dat zei voorzitter Alma Schaafstal
gisteravond bij de toelichting van
het vernietigende rapport over het
veelbesproken tunneltje in Den
Dolder, dat vanwege jarenlange
mismanagement nog steeds op
zich laat wachten. Over de tunnel
wordt al sinds 2000 gesproken.
Zoals de plannen er nu liggen,
moet hij er volgend jaar komen.

wethouders herkennen zich in het
beeld dat wordt geschetst. Het
gemeentebestuur hoopt dat met de
aanbevelingen in de toekomst ook
problemen bij andere projecten
voorkomen kunnen worden.
Voorzitter Jan Scherphuis van
belangenvereniging Den Dolder
mocht gisteravond inspreken. Voor
hem is duidelijk dat de
gemeenteraad veel alerter moet
worden en meer openheid moet
betrachten.
Het debat over het rapport staat
gepland op 20 september.

Schaafstal ziet dat de gemeente
Zeist lopende projecten wel iets
beter in de hand heeft. ,,Maar als u
mij vraagt of het in het vervolg
beter gaat dan bij de fietstunnel,
moet ik zeggen dat ik dat niet
weet'', bekende ze.
De tunnel voor fietsers en
voetgangers onder het spoor bij de
Tolhuislaan is een langgekoesterde
wens van Doldenaren. In 2008 is
de aanleg onder meer gekoppeld
aan de afsluiting van de
spoorwegovergang in het dorp.
Later is besloten eerst de tunnel uit
te voeren en pas daarna onderzoek
te doen naar een eventuele
afsluiting van de
spoorwegovergang aan de
Dolderseweg. Iets waar veel
bewoners tegen zijn.
Gisteravond kreeg de Zeister
politiek een toelichting op het
rapport en konden de fracties
vragen stellen. Duidelijk was dat de
gemeenteraad met de inhoud
worstelt.
Volgens de rekenkamer is de
komst van de fietstunnel jarenlang
vertraagd omdat geen enkele partij
de regie nam. Burgemeester en
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