
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: zondag 30 augustus 2020 23:51 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Spoeddebat onveiligheid Maarssenbroek 
 
 
Hallo,  
 
Ik begreep dat er morgen een spoeddebat zal plaatsvinden aangaande de onveiligheids in 
Maarssenbroek.  
 
Nu wil ik graag een punt aandragen, wat mogelijk niet direct hiermee in verband zou worden gebracht. 
Namelijk de wildgroei aan onderverhuurde woningen in Maarssenbroek. Ik woon zelf in Boomstede en 
wij zijn in de wetenschap van meerdere woningen, waar onderverhuur plaatsvind.  
 
Het onderverhuren is dan voornamelijk aan arbeidsmigranten of studenten, die met grotere aantallen 
in een eengezinswoning wonen.  
 
Een direct overlast is er niet altijd, maar het gevoel van onveiligheid groeit hiermee wel. Het zijn toch 
bewoners die minder begaan zijn met de omgeving/buurt en de onderhoud van de woning. 
Verpaupering van de buurt ligt hiermee op de loer en dat wil nog wel wat louche figuren aantrekken.  
 
Daarbij heeft zeer recent onze directe buurvrouw, haar woning verkocht aan een beruchte 
huisjesmelker. De overdracht moet nog plaatsvinden, maar de koop is voor zover gesloten.  
Wij zijn ervan op de hoogte gesteld, dat wij voorzichtig dienen te zijn omdat deze huisjesmelker uit een 
crimineel milieu komt.  
 
Om deze reden hebben wij besloten om toch ook maar een camera op te hangen bij de voordeur. En 
eveneens om deze reden zou ik graag anoniem worden meegenomen in de vergadering.  
 
Deze huisjesmelker rijdt ondertussen wekelijks door onze wijk, om de huur te innen. Onze buurwoning 
is namelijk niet de enige in haar bezit.  
Daarbij heb ik vernomen dat er eveneens woningen in oa. Duivenkamp en Bloemstede op haar naam 
staan.  
 
Heel graag, zou ik willen vragen om ook dit punt op de agenda te zetten voor morgen. Ik zou graag 
met enige voorzichtigheid, iets willen doen aan dit groeiende probleem voor onze wijk en eveneens 
heel Maarssenbroek.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 




