
Van: Gerda   
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 09:46 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Spoeddebat roofovervallen en onveiligheid in Maarssen 
 
Goedemorgen, 
 
Laat ik mij in het kort voorstellen, ik ben Gerda de Bruin-Reimus geboren en opgegroeid in Maarssen, 
moeder van 4 kinderen en oma van 4 kleinkinderen. 
 
Ik ben van de generatie die nog in de weilanden heeft gespeeld  in een tijd dat het veilig was en vooral 
ook zo voelde en alle veranderingen heeft meegemaakt met de bouw van Maarssenbroek.  
 
Maarssen is mijn thuis waar ik ben geboren en opgegroeid en altijd fijn heb gewoond. Tijden 
veranderen en de maatschappij in het bijzonder.  
 
De tunnels hebben mij nooit een gevoel van veiligheid gegeven, altijd over je schouders kijken en heel 
alert zijn en vooral heel snel er doorheen fietsen en/of lopen. Ook toen mijn kinderen klein waren en 
nu de kleinkinderen ben ik altijd angstig of het veilig is, kinderen moeten zeker een gevoel van 
veiligheid hebben waar ze ook zijn. 
 
Helaas het wordt steeds erger en vooral gevaarlijker in de tunnels, zelf heb ik ervaringen zoals 
intimidatie in de tunnels en dan snel doorfietsen, geloof me dat is niet fijn, maar nu is het erger en 
ronduit gevaarlijk en ook de jonge generatie is hier het slachtoffer van, dit kan niet en mag niet en 
wordt niet meer geaccepteerd door mij en vele bewoners met mij.  
 
De maatschappij veranderd en er is steeds meer criminaliteit wat ik zeer betreur waar gaat het heen 
dit moet gestopt worden.  
 
Wat er moet gebeuren is dat er camera’s worden geplaatst en heel veel licht en ook belangrijk en 
noodzakelijk dat er politie wordt gezien in de wijken en bij de tunnels, dat zal nodig zijn om bewoners 
wellicht een iets veiliger gevoel te geven.  
 
Dat de recente roofoverval de druppel is geweest en het besef dat het ook anders had af kunnen 
lopen met het slachtoffer, dat dit voorval heeft doen besluiten dat er iets moet gebeuren is het enige 
juiste wat hieruit voortgekomen is, de maat is vol , het had anders af kunnen lopen en dan!!!!! 
Ik hoop dat de daders opgepakt worden en hiervoor flink gestraft worden.  
Ik zou nog veel langer door kunnen gaan met schrijven wat ik er van vind en mijn gevoel hierbij uiten, 
maar ik denk dat dit voor u duidelijk is dat er op zeer korte termijn iets moet gebeuren en ik vertrouw 
erop dat de Gemeente daartoe snel een besluit zal nemen.  
 
Vriendelijke groet van een bezorgde moeder en oma Gerda de Bruin-Reimus  
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 




