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Anoniem graag! 
 
Beste, 
 
Ik woon(de) sinds 23 jaar met ontzettend veel plezier in Maarssen, echter is sinds 3 jaar ons 
(inmiddels 'mijn', want kinderen zijn uitgevlogen) leven en woongenot compleet verziekt.  
De afgelopen 3jr zijn we geterroriseerd, beroofd, voel ik me bedreigd door een bovenbuurman 
die schuin boven mij woont en wel op nr. !   
Geen week zonder overlast en ellende. Junken, dealers, helers, dieven, criminelen, het rijdt 
hier af en aan.  
Wij woonden hier aan de rustigste kant van Antilopespoor, nooit problemen gehad afgezien 
van heel af en toe een incidentje.  
Een aantal bewoners waaronder ikzelf maken al 3jr lang veelvuldig melding van overlast, 
onveiligheid, diefstal, vernieling etc. Tot nu toe zonder resultaat. Politie, woningbouw 
(Portaal), gemeente zijn hier allen van op de hoogte. Portaal is bezig met een dossier en als ik 
het moet geloven ligt dat nu dan eindelijk bij een advocate. Ik ben helemaal op van de stress 
en kan niet meer. Bij ieder geluidje zit ik rechtop in mijn bed, als ik weg ga doe ik alles 
potdicht, altijd de deuren op slot en ramen dicht. Altijd kom ik met angst terug en hoop ik dat 
er niets is vernield of gestolen.  
Banden met velgen van mijn dochter, van de auto van haar overleden man zijn uit mijn tuin 
gestolen door deze man.  Uit de voortuin zijn plantjes gestolen, de auto van een buurvrouw is 
in de brand gestoken waarbij de auto van mijn dochter die ze net 2 maanden had ook in 
vlammen op is gegaan en Total los is verklaard. Bij een andere buurvrouw heeft hij alle 4 de 
banden lek gestoken terwijl die vrouw gehandicapt is. Hij blert dat hij een pistool heeft, dat 
hij iedereen zal pakken die aangifte of melding tegen/over hem doen.  
Ik ben echt in alle staten! Deze overlast moet stoppen en die gast moet WEG!!!! Ik heb geen 
rust meer totdat dit tuig verwijderd is. Mijn fijne leefomgeving is compleet geruïneerd door 
dit stuk verdriet. Hij heeft ook maling aan alles en iedereen, de politie heeft afgelopen week 
zijn deur opengeramt, hij was zo zwaar onder invloed dat hij niet opendeed en van binnen uit 
riep, "kom dan als je lef hebt". Hij is een gevaarlijke gek en asociaal. Vanaf dat hij hier woont 
loopt hij tegen Jan en alleman te blèren vanaf zijn balkon, ik heb een zonnescherm 
aangeschaft zodat hij niet direct op onze tuin (iig niet op mij(ons) zicht) heeft. Ik heb een 
logeerbed aangeschaft zodat mijn dochters om en om hier kunnen slapen omdat ze me niet 
alleen durven te laten omdat die gek hierboven weer bezig is "geweest". 
Ik zou heel graag zien dat dit als eerste op wordt gepakt. Straatroven wordt je ook niet vrolijk 
van maar deze overlast duurt al 3 jr en er komt tot nu toe geen eind aan, ik (wij) zijn op en als 
er wéér niets gebeurd zoek ik de media op. De Var, Hart van Nederland, radio..dat is mijn 
laatste strohalm.  
 
M.vr.gr. een zwaar overspannen bewoonster van Antilopespoor.  
 
 




