Geachte heer, mevrouw,
Met deze mail wil ik u op de hoogte stellen van de grote zorg die ik heb over de aanpak van de
overlast in de omgeving van de Lidl in de Griegstraat.
Ik heb geen uitgesproken mening over de aanpak tot dusver, ik ga er vanuit dat de Gemeente daar
meer kennis over heeft. Ik heb echter wel het gevoel dat
de gemeente het lief en aardig wil aanpakken, maar daardoor voel ik me ondertussen wel in de kou
staan en zit ik me, met regelmaat van de klok, in mijn
eigen huis te ergeren van hier tot Tokyo.
Het is zo dat tijdens de aanwezigheid van de mobiele politiepost het aan de voorkant van de Lidl
redelijk rustig is geweest, maar dat de voor mij hoorbare overlast
is verplaatst naar de achterkant en op het eerste bruggetje tussen de Mahlerstraat en Bizetstraat.
(Hierover ben ik overigens wel in contact geweest met
agenten bij de mobiele post maar deze gaven aan dat het weinig nut had om er iets over te zeggen
aangezien de herrie weer toeneemt zodra de
agenten uit zicht zijn) Overigens zijn er tegen andere buurtbewoners opmerkingen gemaakt in de
trend of er wel sprake is van overlast als de jongeren
de hele boel bij elkaar schreeuwen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij bent dat zo’n soort opmerking
niet tegen mij is gemaakt, want dit soort opmerkingen
geeft aan dat deze agenten zich niet realiseren waar de mensen in de wijk mee zitten. Zodra de
mobiele post in de avond was verdwenen, was het
overigens weer een zooitje van geluidsoverlast door geschreeuw en hardrijdende auto’s en
brommers. Wellicht dat dit ook de reden is dat de mobiele
post er niet meer is.
Nu de mobiele post niet meer aanwezig, is het duidelijk weer helemaal feest voor de jongeren.
Afgelopen week ben ik weer tot een hoogtepunt van
ergernis gekomen en heb ik de politie wederom gebeld om in ieder geval duidelijk te maken dat het
echt niet normaal is. Gisteren was er zulke herrie
van schreeuwen en brommer/autogeluiden van vijf uur in de middag tot laat in de avond dat ik
wederom om tien uur de politie heb gebeld.
Daarnaast wil ik ook meegeven dat door het hangen van de groepjes jongeren in het gangetje tussen
de supermarkt en de Turkse winkel, dit voor een hoop
mensen een zeer negatieve uitstraling heeft en zelfs angstige gevoelens oproep. Het ene groepje
staat achter de Lidl waar je als fietser met gods gratie langs
mag fietsen als het de heren belieft, het gangetje staat vol met schreeuwende lui die denken dat ze
elkaar niet kunnen verstaan als ze normaal praten en
als je vanuit de Bizetstraat links om het winkelcentrum wil fietsen, stuit je van die kant ook weer op
groep jongeren. Ik heb tot op heden geprobeerd om
mijn berichten en meldingen naar de politie en gemeente netjes te houden, maar ik kan onderhand
op sommige momenten wel gillen van ergernis en
frustratie. En dit wordt zeker gevoed als ik de verhalen van de gemeente lees en hoor waarin er
zonodig met zachte hand moet worden opgetreden.
Als er een uitleg bij zou zijn waarom men van mening is dat zachte hand gaat werken, dan zou ik er
wat meer begrip voor hebben, maar op dit moment
is dat begrip ver te zoeken. Zeker als je tegenwoordig van steeds meer plaatsen hoort waar jongeren
voor soortgelijke overlast lijken te zorgen en mensen
er wanhopig van worden.
Met vriendelijke groet,

