Geachte aanwezigen,
Onze mooie wijk wordt de laatste jaren steeds meer betrokken door
huisjesmelkers. In deze woningen zien we dan voornamelijk
migranten of studenten in wonen.
Boomstede is echter een koop-wijk, waar men bewust de keuze
maakt om in een dergelijke omgeving te gaan wonen. Dat hier
steeds meer illegale huurwoningen tussen zitten, is dus alleen al
voor het imago van de wijk, schadelijk.
Deze zelfde imago schade, kan eveneens leiden tot een keldering
van onze eigen huizenprijzen. En aangezien aanstaande donderdag
één van de meest beruchte huisjesmelkers, het huis naast ons
betrekt, is dit ook een zeer grote zorg.
Er is momenteel een grote woningnood in Stichtse Vecht, waarbij er
nu steeds meer woningen onttrokken worden aan de gezinnen.
Als laatste wil ik het belangrijke punt van overlast aanhalen. In het
verleden zijn er meerdere incidenten geweest met bewoners van
deze panden, die drinken en blowend in het park of vlakbij hun
woning op straat liepen of in groepjes zaten. In een kindvriendelijke
wijk, is die meer dan onwenselijk. Zeker gezien de achtergelaten
troep, waar kinderen de volgende dag tegenaan lopen en er mogelijk
mee aan de haal gaan.
Verder is de kans op criminele activiteiten rondom deze woningen
groter. Vooral witwassen, maar ook het milieu waarin de
huisjesmelkers zich bevinden is een reden tot zorg.
Maar ook een stuk overlast van de woningen zelf, die slecht of niet
onderhouden worden. Ze geven vaak weinig om de buitenkant van
de woning en het aanzien hiervan. Hierdoor krijgt de woning en
daarmee de directe omgeving, een verpauperde uitstraling.
Volgens mij moet dit het laatste zijn, wat wij willen.

Al met al genoeg reden, om snel iets te doen aan het groeiende
probleem. De huisjesmelkers en het aantal woningen van hen,
blijven toenemen. Het is niet toegestaan, laten we dan vooral
optreden tegen dit probleem.
Beste Raad, ga alstublieft over op actie! Roep de Burgemeester en
wethouder op tot handhaving van ons bestemmingsplan.

