
Van:   
Verzonden: zondag 30 augustus 2020 21:35 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Onveilige situatie Maarssenbroek 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij moet mij toch even het een en ander van het hart mbt de onveilige situaties die de 
laatste tijd in Maarssenbroek wel erg vaak voorkomen. 
Wij wonen nu al 20 jaar in Maarssenbroek en over het algemeen met volle tevredenheid. 
Maar de laatste tijd begint het gevoel van veiligheid aardig af te nemen en ik hoef u niet te 
vertellen waarom. Wij hebben zelf 3 kinderen waarvan de oudste 2 dagelijks zelf op pad zijn 
door heel Maarssenbroek vanwege school, sport en vrienden.  
 
Allereerst wil ik beginnen met de situaties die bijna dagelijks plaatsvinden op de crossbaan bij 
Fazantenkamp. Onze zoon (10) gaat erg graag samen met zijn  vriendjes crossen op de 
crossbaan. Overdag vinden wij dat redelijk oke (ook overdag is er erg vaak gedoe op de 
crossbaan) maar ’s avonds willen wij absoluut niet dat hij daar komt. Regelmatig is er politie 
nodig, zijn er opstootjes, worden er kinderen/jongeren overvallen en allerlei ander gedoe. Ik 
woon zelf mijn hele leven al in Maarssen en ook vroeger was er altijd al gedoe op de 
crossbaan.  De zakjes van de wiet, de gaspatronen en allerlei ander afval is er te vinden. Onze 
oudste dochter heeft vanuit Niftarlake een afvalproject gedaan oa op de crossbaan. Wat een 
afval kwam daar vandaan er dan hebben niet eens alles mee genomen omdat dat niet 
verantwoord was. En dan hebben we het nog niet eens over de duistere figuren die zich er met 
grote regelmaat ophouden. Die crossbaan is te gek en ik ben de laatste die dat van de kinderen 
af zou willen nemen. Maar als je sec kijkt naar onveilige situaties die daar plaatsvinden en de 
criminaliteit, had dat terrein al jaren geleden opgeruimd moeten worden en een andere 
bestemming moeten krijgen. Behouden is top voor de jeugd, maar maak er dan eens echt iets 
moois en goeds van, maak het overzichtelijk, meer en betere verlichting, wellicht 
buurtcoaches die er met regelmaat activiteiten organiseren, stel een beheerder aan die toezicht 
houdt…. Maar op deze manier blijf je om ellende vragen, elke keer weer.  
 
En dan de tunneltjes door heel Maarssenbroek; als je het hebt over je niet veilig voelen staan 
deze plekken met stip op nummer 1. In heel veel tunneltjes houden zich jongeren op, de 
verlichting is slecht, het stinkt er altijd en moet je er maar hgewoon eel hard doorheen fietsen 
en duimen dat het net dan veilig is–…. 
Hoe moeilijk is het voor de gemeente om er nu eens eindelijk voor te zorgen dat deze 
tunneltjes veilig worden, betere verlichting krijgen en niet als hangplek gebruikt wordt om 
rottigheid uit te halen (vuurwerk afsteken, herrie maken, glas kapot gooien etc) 
 
En dan de ellende bij Bisonspoor en Safari…. Onder de neus van de politie….. Mijn ouders 
wonen in Bisonspoor, hebben een heerlijk appartement, maar wat een ellende is het daar 
dagelijks met hangjongeren, vuurwerk wat te kust en keur afgestoken wordt daar, het 
speeltuintje tussen de gele flats waar de kleinkinderen echt niet mogen spelen vanwege de 
rottigheid en viezigheid die je daar aantreft. Als ik ’s avonds daar wel es wegga voel ik mij 
met regelmaat pas fijn als ik de auto instap.  
 
Wat in mijn ogen als een paal boven water staat is dat Maarssenbroek aan het verpauperen is. 
Het groenonderhoud is een drama waardoor er steeds meer plekken ontstaan waar het heerlijk 
vertoeven is om rottigheid uit te halen. Plekken overwoekeren en zien er niet meer uit. 






