Inspreken???? Alles voor Joker!!!
Vieze spelletjes op het Gemeente Huis.
Prettige en rustige omgeving aan de Nieuweweg. Daar komt een eind aan.
Huidige bewoners van de wijk tellen niet mee, waar zijn jullie mee bezig???? Weg relatieve rust en
relatieve veiligheid. SCHAAM JE ROT!
Lekker makkelijk: "Iedereen heeft recht op een plek"
Iedereen heeft ook recht op een veilige woonomgeving zonder dat er zulke zware overlast gevallen in
je buurt komen wonen. Ook de bewoners van de Zuiderpolder.
Van de gekke te kiezen voor deze locatie. Veel te dicht bij onze huizen Men gaat totaal voorbij aan
de behoeften van de burgers die gewoon recht hebben op een veilige woonomgeving. Het Reinalda
park wordt geofferd. Het enige beetje groen voor omliggende wijken.
Past natuurlijk wel binnen beleid van onze versteende stad. Fijn recreëren in de straten.
Daarnaast gaf mevrouw Meijs en
kornuit Botter bij het de start van het onderzoek aan: het is voor 5 jaar, plots werd het 10 jaar en
ondertussen:
“ fijne plek voor de rest van hun leven” .
En weer:” dag fijne en veilige woonomgeving voor huidige bewoners”
Voor de veiligheid van van de wijk bewoners is in het begin extra aandacht lees ik. De extra
veiligheidsmaatregelen worden afgebouwd.
Sorry, die zal alleen maar meer nodig zijn. Door gebruik van vele alcohol en drugs worden de
hersenen steeds meer aangetast.
Nog maar niet te spreken over de onveilige situatie in en rond het park In de avond en nachtelijke
uren. Prostitutie en dealers maken gretig gebruik van deze omgeving. Alom bekend. Geen
maatregelen vanuit gemeente: tekort aan politie en handhavers. Er volgen nog meer bezuinigingen
op de politie dus tel uit je winst. Het wordt alleen maar erger.
Reactie mevrouw Meijs en consorten:
Oooo dat weten wij niet, blijven melden hoor!!! Houd toch op!!!! Alom bekend, ook bij B&W.
Melden geen zin meer. Dit speelt al jaren en geen optreden.
Ik kan nog wel even doorgaan, maar wat wel duidelijk is:
B&W zijn van de ratten besnuffeld .
Vertrouwen totaal kwijt.

N Oudolf

