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STEEN-VOOR-STEENSCHOUW
Woensdag 20 april zijn enkele leden van de wijkcommissie met
een grote delegatie van de gemeente, waaronder wethouder
Smit, en Portaal door de wijk gegaan om te bekijken waar wat
en hoe veranderd en/of verbeterd kon worden. Het eerste wat
wij van de wethouder te horen kregen, was dat er erg weinig
reacties vanuit de wijk waren gekomen. Dat vonden wij ook wel
jammer.

Ondergrondse containers

Het belangrijkste dat staat te
gebeuren is dat de vuilcontainers toch ondergronds gaan.
Wij hebben ons hier hevig tegen verzet, maar ze gaan er
toch komen. Onze grote angst is
dat de puinhoop rond de containers hierdoor alleen maar erger
wordt. De wethouder heeft beloofd dat er een hele scherpe
controle komt op het onjuiste
gebruik van de containers. Er
zullen 2 milieucontroleurs in de
gaten houden dat de vuilniszakken ook echt IN de containers
terecht komen. Als u wordt betrapt op het naast de containers storten van vuil kunt u een
flinke bekeuring verwachten.

Stenen en groen

Verder wordt de hele wijk opnieuw bestraat en zullen veel
oude bomen geveld worden. De
bomen worden vervangen, maar
dusdanig geplaatst dat er bij
het parkeren minder hinder van
is. Hierdoor ontstaan meer en/
of ruimere parkeerplaatsen.
Ook zullen bomen die ziek zijn
of gevaarlijk scheef staan geveld worden.
De rand groen langs het water

aan de Waterstede-kant zal
afgevlakt worden.

Verkeersveiligheid

De S-bocht naar het achterste
gedeelte van de wijk wordt ruimer gemaakt en er worden
drempels gelegd. De bocht van
het fietspad aan de Maarssenbroeksedijk-kant wordt minder
scherp en daardoor ruimer gemaakt. Bovendien wordt het
voetpad, dat daar ineens verdwijnt, doorgetrokken.
De gevaarlijke situatie bij de
ingang van de wijk wordt nader
bekeken. Ook onze wijkagent,
Jan Koetsier, heeft de gemeente op de gevaren van deze plek
gewezen. Hij heeft, via ons, gevraagd of de oversteek naar de
parkeergarage veranderd kan
worden in een echt zebrapad en
of het voet- en fietspad richting station naar de Antilopekant verplaatst kunnen worden.

Speelgelegenheid

Voor het uitbreiden van de
speeltuinen was geen geld, maar
we hebben toch drie tuimelrekken gekregen! Het doortrekken
van het voetpad naar het station en een hondenveldje, beiden

Gaat dit beeld eindelijk verdwijnen?
bij de lage nummers van de
wijk, zitten er ook niet in. Op
de vraag of “het veldje” naast
nummer 217 bestraat kan worden om er een speelplek te maken, kwam een negatief antwoord. Wel werd ons verteld
dat we daar met wethouder
Verkroost over kunnen praten.

Inloopavond

Op de inloopavond, op 7 juni om
20.00 uur in het Niftarlake College, wordt u nog verteld wat er
precies gaat gebeuren. Hiervoor
krijgt u, van de gemeente, nog
een uitnodiging.
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Lekker bijverdienen? Niet doen!
We vinden bijna allemaal wel dat we meer verdienen dan wat we
krijgen van onze baas of uitkerende instantie. Dus ga je zoeken
naar manieren om je inkomen op te krikken. Een aantal mensen
komt dan uit op het inrichten van een wietplantage. Want, zo
denken velen, hier doe je weinig kwaad mee. Het is niet zo erg
als een overval op een zielig oud vrouwtje of een inbraak.
Niets is minder waar. Waar veel mensen niet bij stil staan zijn
de risico’s van het hebben van een wietplantage. Als men er
achterkomt dat je wiet verbouwt, kun je goed de klos zijn. Het
is dus goed om van te voren de consequenties en risico’s te weten.

Consequenties/risico’s.
•

•

•

•

•

U (en uw gezin) kunt door
de woningbouwvereniging uit
huis gezet worden.
U kunt een forse naheffing
met boete van het energie
bedrijf krijgen.
Ook de belastingdienst wil
van uw geluk een graantje
meepikken, ze doen een
schatting van wat u verdiend heeft en ook deze
schattingen zijn fors.
Natuurlijk krijgt u ook te
maken met politie, zie met
een strafblad maar weer
een baan te krijgen of met
het uitzitten of uitvoeren
van uw straf uw huidige
werkgever tevreden te houden.
Uitkerende instanties willen
natuurlijk ook hun geld terug dat u onterecht heeft
ontvangen.

Nadelen voor derden.

Mocht u van mening zijn dat u
deze risico’s wel kunt dragen,
denk dan ook nog even aan de
nadelen voor anderen als u zich
verrijkt met een wietplantage.
• De energiekosten gaan omhoog, omdat de kosten van
energiediefstal toch ergens
verhaald moeten worden.
• Het brandgevaar en daarmee het gevaar voor uw bu-

•

ren. Als zij het overleven
zullen ze absoluut niet blij
met u zijn. Of als er bij anderen waterschade ontstaat.
Uitkerende instanties moeten steeds meer controles
uitvoeren en daar zijn andere mensen weer de dupe
van.

Brand door wietplantage in woning.
pen. Dit “ingrijpen” doet u dan
door bijvoorbeeld anoniem de
politie te tippen (0800-7000)
over een wietplantage of een
huisdealer. Zij zullen discreet
met uw informatie omgaan en
een onderzoek instellen voor ze
echt tot actie overgaan. Door
dit onderzoek wordt het risico
ook kleiner dat men bij de
“verkeerde” binnen valt.

Dealen vanuit huis.

Nog een manier van bijverdienen is het dealen van uit uw
huis. Ook dit is af te raden, omdat een aantal van bovengenoemde consequenties/risico’s
ook daarvoor gelden. Risico
hiervan is ook dat het moeilijk
stil te houden is door de aanloop van klandizie, waar andere
mensen, zoals buurtbewoners,
weer last van kunnen hebben.
De dealer kan zich voorbeeldig
gedragen, maar doen zijn klanten dat ook? Hierdoor kan onrust en zelfs onveiligheid in de
wijk ontstaan.
Zo zijn er natuurlijk nog veel
meer argumenten te noemen om
het niet te doen, maar het
blijft je eigen verantwoordelijkheid.

Overlast of gevaar?

Als u iemand in uw omgeving
kent die zijn verantwoordelijkheid niet neemt, kunt u ingrij-

Om te bewaren!

Hieronder de volgende data
waarop het groot afval gratis
wordt opgehaald. U moet het
wel aanmelden als u groot afval
heeft en NIET gewoon naast
de containers zetten. Dit kan
tot dinsdag 12.00 uur voor de
ophaaldag. Tel: 0346-563211

9 juni
7 juli
1 september
29 september
27 oktober
24 november
22 december

