
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 14:31 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Spoeddebat onveiligheid Maarssenbroek 
 
Goedemiddag griffie, 
 
Zouden jullie onderstaande tekst willen plaatsen voor het spoeddebat van vanavond?  
 
Alvast bedankt! 
 
Beste raadsleden, 
 
Ik wil u op de hoogte stellen van een in incident in Boomstede op datum 23-8-2020! 
Boomstede, De wijk waar wij al jaren met plezier wonen, maar onze veiligheid, maar vooral die van 
mijn kinderen op dit moment niet in orde is. Afgelopen zondag 23-8 was onze dochter met haar 
vriendin spelen in het kleine speeltuintje in Boomsfede nabij de tennisbaan in het park en toen zijn ze 
lastig gevallen door een man uit de Oekraïne. Hij heeft ze aangesproken en is achter ze aangegaan . 
De meiden zijn toen weggerend en hij is er achteraan gegaan. Mijn zoon van 14 was voor het huis van 
onze vrienden en zag de meiden overstuur aankomen rennen en die is er op af gegaan. De man is 
toen weggevlucht het park in bij de tennisbanen. De vader van het andere meisje en ik zijn toen gelijk 
naar buiten gegaan om die man te zoeken. De man was gewoon achter de woning van onze vrienden, 
die wonen aan het park gewoon weer opzoek naar onze meiden. Wij hebben de man  aangesproken, 
vreemd gedrag, eerst sprak hij nog een beetje Engels , maar toen wij wat bozer werden en hem meer 
vragen stelde, kon hij  in 1 keer geen Engels meer praten en begin een beetje ‘ Russisch ‘ te praten. 
De vader van mijn dochters vriendin en ik zijn met hem meegelopen, en hebben gezegd dat hij de wijk 
uit moest. Hij gaf aan met een vrachtwagen te zijn (gebaren en LKW) en toen wilde hij weer rechts het 
park in gaan, toen werd ik zo boos dat de vader van mijn dochters vriendin zei bel maar aan bij 
iemand want anders gaat het niet goed komen, ik was woest! Allebei in onze haast de mobiel 
vergeten . Bij mensen aangebeld , deze vader had de man staande houden. De bewoner heeft gelijk 
de politie gebeld, ik heb de politie ook nog gesproken. Kwamen met grote spoed met 4 man, en een 
tolk via de mobiel erbij . De man gaf aan even aan het wandelen te zijn en dat zijn vrachtwagen bij 
keune nahgel stond. Hij had geen legitimatie, en is toen meegenomen omdat hij niet kon uitleggen wat 
hij daar deed in het park en zichzelf niet kon legitimeren. De politie was we gelukkig vlot bij. En heeft 
alles heel serieus opgepakt. Maar de angst en het gevoel van onveiligheid zit er bij ons goed in 
 
Naast dit incident maak ik mij zorgen over de woningen in de Maarssenbroekse wijken die gekocht 
worden om daarna te verhuren aan Poolse arbeiders, studenten of wordt gebruikt als Airbnb.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 




