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1 INLEIDING 
 
De SP is al sinds vorige raadstermijnen bezig de Gemeente Vlissingen ervan te 
overtuigen dat er problemen ontstaan door kamerverhuurbedrijven die te dicht op 
elkaar gevestigd zijn (toen nog hoofdzakelijk in de Hobeinstraat). Als voorbeeld 
zullen we hierbij de volgende gegevens melden (zie bijlage1). 
 
We vinden het jammer dat de gemeente hier steeds ad hoc op heeft gereageerd. 
Toch had de SP samen met vele buurtbewoners van de Scheldebuurt even een 
kleine hoop toen samen met het CDA en de PvdA de zgn. 10% - regeling d.m.v. een 
initiatiefvoorstel, werd aangenomen (zie bijlage2). 
 
Vlissingen wordt geconfronteerd met een toename van overbewoning van woningen 
door (tijdelijke) arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Kamerverhuurbedrijven schieten 
als paddestoelen uit de grond om aan deze specifieke vraag van huisvesting te 
voldoen. Brandgevaarlijke en onhygiënische situaties zijn hiervan het gevolg met alle 
risico's van dien. Allereerst natuurlijk voor de arbeidsmigranten zelf. Maar door de 
concentratie van overbewoning en kamerverhuurbedrijven in enkele buurten neemt 
ook de overlast voor de overige buurtbewoners toe. Onder andere door meldingen 
van klachten zijn op dit moment veel woningen bekend waarvan sprake is van 
kamerverhuur.  
 

Door het treffen van een aantal maatregelen kan overbewoning worden 
tegengegaan, de kamergewijze verhuur aan (tijdelijke) arbeidsmigranten worden 
gereguleerd en alternatieve huisvesting worden geboden, zodat de kwaliteit van de 
huisvesting voor deze groep, alsmede de leefbaarheid in de betreffende buurten 
wordt verbeterd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar de overlastsituatie van de bewoners buiten de Scheldebuurt is niet speciaal 
onderzoek gedaan. Maar ook van hen kwamen verhalen binnen die we in dit rapport 
op hebben genomen. 
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2 SCHETS VAN DE PROBLEMATIEK:  
 

Na de toetreding tot de Europese Unie van de zogenaamde MOE-landen1 is het 
aantal tijdelijke arbeidsmigranten snel gegroeid in Nederland. Volgens schattingen 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedraagt het aantal 
mensen dat uit de MOE-landen (Dit zijn de landen uit Midden- en Oost-Europa die op 1 mei 
2004 zijn toegetreden tot de EU: Polen, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en 

Slovenië, Bulgarije en Roemenië)  in Nederland is komen te werken tussen de 100.000 en 
120.000. Verreweg de meesten van hen komen uit Polen.  
Deze arbeidsmigranten werken vooral in sectoren waar een tekort aan 
arbeidskrachten is. 'Er was, tot voor kort, nauwelijks sprake van verdringing en het 
gaat om hard werkende mensen, die een welkome aanvulling zijn op onze krappe 
arbeidsmarkt'.  
 

De situatie van de tijdelijke arbeidsmigranten is al enige tijd onderwerp van discussie. 
Allereerst is het van groot belang -voor de tijdelijke arbeidsmigranten zelf, maar ook 
om verdringing door oneigenlijke concurrentie te voorkomen- dat er wordt voldaan 
aan CAO's en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden. Hiervoor is overigens geen (directe) taak weggelegd voor 
de gemeente Vlissingen. Er moet samenwerking worden gezocht met de 
Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 
(UWV), Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) en gemeenten waar veel 
tijdelijke arbeidsmigranten werken vormen interventieteams om integraal misstanden 
aan te pakken. Verder voert de Arbeidsinspectie ook zelfstandig controles uit, waarbij  
extra aandacht wordt besteed aan niet-gecertificeerde uitzendbureaus en malafide 
intermediairs.  
 

Huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten is een ander, klemmend aandachtspunt. 
Hoewel dit in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de betrokken werknemers 
zelf is, hebben de werkgevers hun medebetrokkenheid -lees: morele 
verantwoordelijkheid- erkend voor een goede huisvesting. Deze verantwoordelijkheid 
wordt echter niet volledig waargemaakt. In toenemende mate komen 
woonomstandigheden in de publiciteit die mensonwaardig zijn: te veel mensen in  
één woning, mensen die bedden delen en kelders die als woning worden gebruikt. 
Omdat deze situaties kunnen leiden tot (brand)gevaarlijke situaties en overlast is hier 
ook een taak voor de gemeente weggelegd. Temeer daar veel van dergelijke panden 
in buurten liggen die al kampen met de problemen van kamerverhuurbedrijven. 
Vandaar de invoering sinds juli 2008 van het zgn. moratorium. De gemeente heeft 
mogelijkheden om de huisvestingssituatie van tijdelijke arbeidsmigranten te 
verbeteren en daarmee tegelijkertijd overlast terug te dringen. Dat kan door een 
vergunningensysteem voor kamerverhuurbedrijven in te voeren, dit stringenter te 
handhaven en bij te dragen aan mogelijkheden van alternatieve huisvesting.  
 

Naast werk en huisvesting zullen de tijdelijke arbeidsmigranten natuurlijk ook 
behoefte hebben aan ontspanning. Ook hiervoor geldt in de eerste plaats de eigen 
verantwoordelijkheid, maar het is zinvol om als gemeente daarbij ondersteuning te 
geven om zo bij te dragen aan een probleemloos verblijf. Tijdelijke arbeidsmigranten 
keren niet allen terug naar het land van herkomst. Op bescheiden schaal vindt 
gezinshereniging plaats en kiezen ze voor een langer verblijf in het land van 
aankomst. Dit heeft consequenties voor het onderwijs en het aanbod van  
inburgeringsactiviteiten. Hoewel burgers van EU-lidstaten niet verplicht zijn een  
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inburgeringcursus te volgen, is het goed om hen op het belang hiervan te wijzen en 
een laagdrempelig aanbod te verzorgen. 
Overlast kan vele oorzaken hebben. Maar een concentratie van 
kamerverhuurbedrijven kan wel bijdragen aan de overlast die wordt ervaren. 
Maatwerk is daarom geboden als er voor wordt gekozen om de concentratie van 
kamerverhuurbedrijven te reguleren. Wel kan er van worden uitgegaan dat een 
verdere concentratie van kamerverhuurbedrijven in deze buurt niet bijdraagt aan een 
verdere verbetering van de leefbaarheid. 
 
Bovenstaande heeft geresulteerd, ondanks het herhaaldelijk verzoek van de SP om 
te handhaven, in het openen van een klachtenlijn. De flyer zoals hieronder is 
verspreid door de Scheldebuurt. 
 

KLACHTEN
MELDING 
OVERLAST 
We ontvangen veel meldingen van overlast. Daarom gaat de  
SP-Vlissingen een zwartboek maken. Zo kunnen we de 
gemeente doordringen van dit probleem. 
 
OVERLAST 
Ondervindt u overlast? Bijvoorbeeld van geluid, parkeren, troep op 
de stoep, (kamer)verhuurpanden, enz.? 

 
Meld het ons dan! 
Lian Colijn - Trix de Roos ï Kees de Roos 
E klachtenlijn-sp@zeelandnet.nl 
T 06 4980 4078 
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3 DE BEVINDINGEN 
 
Sinds de invoering van de 10%-regel en het moratorium is er niet of nauwelijks 
gehandhaafd! Meldingen van bewoners worden niet serieus genomen. 
De overlast is eigenlijk steeds erger geworden door het niet handhaven en de 
toename van bewoning door arbeidsmigranten. Hierdoor is de SP steeds in gesprek 
geweest met bewoners van o.a. de Hobeinstraat, Kasteelstraat, Bouwen 
Ewoutstraat, Clijverstraat, Scheldestraat en de Glacisstraat. 
Ook hebben we klachten ontvangen uit de binnenstad, de Paul Krugerstraat & de 
Singel. 
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In de Hobeinstraat is het al langere tijd een komen en gaan van ñtijdelijke 

bewonersò 
 
Vrouw: 
 ñer is veel overlast in onze straat ik woon er al 20 jaar, maar het wordt steeds erger, 
slaan met voordeuren, stampen op de trappen, stank en veel lawaai door 
dieselbussen, bel doet het niet zodat iedereen hard op ramen of deuren klopt, tv-
schotel piept omdat hij niet goed bevestigd is, veel rommel op straatò. 
 
 

 
 
Man: 
 ñIk wil hier weg, voel me bedreigd, heb veel overlast in de straat en zeg ik er iets van 
dan kan je een grote bek krijgen in een taal die ik vaak niet eens versta!ò 
 
Familie: 
ñWij komen niet graag op de buis of radio. 
Toch willen we ons wel inzetten om overlast in omgeving te melden, zoals dat nu 
gebeurt, in de hoop, dat er nu eindelijk iets gebeurtò.  
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De Scheldestraat: 

 
 
Veel klachten van overlast ook uit de Scheldestraat, veel hangjongeren, troep op 
straat. 
De klachten gingen hoofdzakelijk over hoek Scheldestraat en Glacisstraat, bij de 
bushalte en onder het afdak van de motorwinkel. 
De klachten gaan hoofdzakelijk over dubbel parkeren van de 
telefoonwinkelbezoekers, wat vaak tot gevaarlijke situaties leidt (omwonenden 
hebben de indruk dat hier niet of nauwelijks op gehandhaafd wordt!) 
Hangjongeren op bovengenoemde plaatsen, overlast van veeeeeeel te hard rijden 
door zowel autoôs als scooters, muziek uit autoôs en gevoelens van bedreiging. 
 
 
Vrouw: 
ñIk woon al geruime tijd in de Scheldestraat, mijn straat, en het is er in de loop der 
jaren niet op vooruit gegaan. 60% van de bovenwoningen is kamerverhuur, als het 
niet meer is. Op dit moment zijn het veel drugsverslaafden (waar dus ook gewoon 
gehandeld wordt) en buitenlandse werknemers. Helaas wonen er bijna geen 
winkeliers boven de winkels. Ik voel me echt bang, de politie gaf me het advies om 
na 19.00 uur niet meer naar buiten te gaan. En dan de vuilnis, die wordt soms van 2 
hoog naar beneden gegooid. U snapt natuurlijk wel dat deze ñtijdelijke bewonersò 
zich weinig betrokken voelen bij hun straat of buurt. En dan de straat zelf, sinds de 
mooie renovatie is het een racebaan geworden, de brommers vaak op een wiel of 
gewoon op de stoepéééé.ò. 
 
 
Man: 
ñôs Avonds de straat nog op gaan? Mevrouw ik durf het vaak overdag al nauwelijksò. 
 
 
Man: 
ñIk weet niet hoelang ik het nog volhou met môn zaak hier, het is echt ergò. 
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De Clijverstraat: 

 
Man: 
ñWij hebben overlast door de verhuur van woningen. 
Onlangs hebben wij een deur verder nieuwe Roemeense/Bulgaarse arbeiders als 
buren gekregen die behoorlijk overlast veroorzaakt hebben. 
Al vechtend door het voorraam gegaan politie erbij enz.é 
 
Nu dacht ik dat er een vergunningstop was en ook niet meer dan 10% van de 
postcode verhuurd mocht zijn. 
Ik heb het een en ander op een rijtje gezet en ik denk dat er nu meer dan 10 % 
verhuurd is, en dat de laatste nieuwe huurder geen vergunning mag/kan hebben. 
 
Nummer 30 gaat verhuurd worden 
Nummer 32 is pas verhuurd aan Bulgaren/Roemenen 
 
Nummer 44 is geruime tijd verhuurd 
Nummer 54 en 60 zijn bewoond en zijn zeer waarschijnlijk verhuurd (zijkant 
Blankenburg 2 bovenwoningen, ex kantine A.H.) 
 
Postcode 4381 PX telt in totaal 14 woningen 
Huisnummers 56 en 58 bestaan niet meerò. 
 
 
Vrouw: 
ñGraag wil ik het volgende aan u melden. Het gaat hier over een pand in de 
Clijverstraat, te weten nummer 34.  
Op vrijdag 18 april jl. zijn er omstreeks half 6 's middags, drie mannen van de Poolse 
nationaliteit in onze straat komen wonen, op het betreffende nummer 34. Er is op de 
late avond binnen een gevecht gaande geweest, en een bezoeker van dezelfde 
nationaliteit is buiten gezet door de nieuwe bewoners. Vervolgens heeft deze 
buitengesloten bezoeker om half 12 een zwaar voorwerp door het raam naar binnen 
gegooid en is er geschreeuw over en weer door het kapotte raam geweest.  
Het heeft mij op dat moment zozeer verontrust dat ik 1-1-2 heb gebeld, en om 
politiehulp heb gevraagd. De politie was er snel bij, en heeft na afhandeling ter 
plekke een getuigenverklaring van mij opgenomen. De politieagent vertelde mij op 
dat moment een verhuurbedrijf het huis heeft doorverhuurd, dat er drie Polen in het 
huis zijn komen te wonen, dat de bezoeker erg dronken was en de bewoners iets 
minder dronken waren, en dat er nog een vierde Pool bij komt wonen, binnenkort. 
  
Aangaande bovenstaande wil ik een klacht bij u indienen: 
Er is een mortuarium ingesteld voor de Bouwen Ewoutstraat en zijn directe 
omgeving, er zouden geen nieuwe panden meer als kamerverhuurpand gebruikt 
mogen worden. Het lijkt mij dus uitgesloten dat dit huis op deze manier verhuurd kan 
worden, en ik vraag dan ook naar ingrijpen van uw kant. 
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Tevens heb ik sterk de indruk dat twee panden verder, te weten op nummer 30, ook 
werknemers in een huis geplaatst worden of reeds zijn, wat lijkt neer te komen op 
eenzelfde soort verhuuractie. 
  
Bovenstaand voorbeeld kunnen we natuurlijk allemaal een uitzondering noemen, 
maar feit is dat het gevoel van veiligheid door deze gebeurtenis en gebeurtenissen 
als deze bij mij sterk afneemt. Ik woon in een aardige straat, het is er tot nu toe altijd 
rustig geweest, maar dit soort ontwikkelingen verontrusten mij zeer. Dat kan niet de 
bedoeling zijn, gezien vanuit de doelstellingen van de gemeente Vlissingenò.  
  

 
Gezin: 
ñHet is redelijk rustig nu. 
Ze hebben een paar keer tot 2 uur sônachts in hun tuin gebivakkeerd, ze praten nogal 
hard dus slapen gaat dan niet. 
Ik vrees voor de zomer... 
In de barbecue stookten ze een keer iets anders dan houtskool, misschien geverfd 
hout? Dat blijft zo lekker in je huis hangen. 
Het komen en gaan wisselt van dag tot dag, soms is het gewoon rustig en de andere 
dag is het een komen en gaan van autoôs. 
Zaterdag was het eventjes rumoerig, eerst stond er iemand op hun voordeur te 
rammen daarna ging de club massaal weg. 
  

Dus tot nu toe, gezien het aantal mensen en hun cultuur valt het nog mee, afgezien 
dat ze mijn dochters als een lekker stukje vlees bekijken. 
Voor ons en de buurt gaat er niets boven huizenkopers met een gezin, de 
verpaupering in de scheldebuurt gaat zeer snelò. 
 
Vrouw:  
ñGeachte Mevrouw/Meneer, 
Afgelopen zaterdagavond en -nacht, was er sprake van flinke geluidsoverlast, 
komende vanaf de bovenverdieping van Clijverstraat 30. Er klonken luide stemmen 
uit het open raam. Dermate dat het onmogelijk was om aan de overkant van de 
straat, waar ik woon, met het raam open te slapen. 
Deze overlast duurde van 20.00 uur tot in ieder geval 03.35 uur, toen ik het raam 
sloot.  
Ik meld het u. Ik heb het niet gemeld bij de betrokken huurders van het pand, omdat 
ik vele mannenstemmen hoorde en zelf een vrouw ben en met mijn twee kinderen 
samen woon.  
Ik vraag mij af: moet ik het melden bij de gemeente, is dat genoeg om mijn klacht 
behandeld te laten worden, of moet dit ook bij de politie worden gemeld om serieus 
genomen te worden? Kunt u mij daarop antwoord geven? 
Ik wacht uw reactie en handelen afò.  
 
 
Gezin: (klacht ook naar wethouder gestuurd): 
ñZoals u weet is de scheldebuurt aan het veranderen. 
De Scheldestraat is achteruit aan het gaan, maar ook de omliggende straten, en zo 
ook de Clijverstraat. 
Onlangs zijn er twee koopwoningen in de kamerverhuur gegaan. 
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De woningen worden verhuurd aan buitenlandse mensen die in Vlissingen hun werk 
gevonden hebben, op zich heb ik daar geen moeite mee. 
Waar wij (ik en de andere omwonenden van deze panden) zeer veel moeite mee 
hebben is de overlast die door deze mensen geproduceerd wordt. 
Er zijn hiervoor twee meldpunten: meldpunt-kamerverhuur@vlissingen.nl en 
meldingen@vlissingen.nl. 
 
Deze meldpunten fungeren mijns insziens niet. 
Er zijn meerdere malen klachten gedeponeerd door verschillende bewoners. 
Ik en alle andere bewoners krijgen geen reactie terug op hun klachten terwijl wij daar 
nadrukkelijk om gevraagd hebben. 
De richtlijnen van onze gemeente zijn duidelijk hierin, burgers moeten een 
bevestiging krijgen dat hun schrijven ontvangen is en gelezen is. 
Verder is er geen verbetering in de situatie gekomen en is het maar zeer de vraag of 
zij legaal deze woningen huren. 
Bij meer dan vier personen per woning is er een vergunning nodig. 
Deze kan volgens mij niet verstrekt zijn omdat er een vergunningafgifte-stop is voor 
deze buurt. 
 
Hierbij verzoek ik u het functioneren van de beide meldpunten te controleren. 
Ook verzoek ik u de kamerverhuur en de daarmee gepaard gaande overlast te 
onderzoekenò. 
 
 
Man: 
ñGisteravond was het weer raak in de straat. 
Hard op en neer rijden door de straat met gierende, slippende banden. 
Roepen, gillen naar elkaar. Bonzen op deuren en ramen bij nummer 34 en 30. 
 
Verscheidene bewoners hebben melding gedaan van overlast bij de meldkamer van 
de politie en bij 1-1-2. Politie was er snel met 2 auto's en 2 bussen met politiehond. 
Toen werd het pas rustig. 
Veel mensen waren ondertussen uit hun slaap gehaald door het lawaai. 
Afgelopen zaterdagavond en -nacht was dit ook al het geval, toen heeft niemand 
melding gedaan. 
 
Bewoners zijn vandaag naar me toe gekomen hoe je dit nu moet aanpakken. 
Het wordt als bedreigend ervaren. 
 
Ik heb het idee dat ik ondertussen in een getto ben terechtgekomen.  
Mede ook door de situatie in omliggende straten zoals de Scheldestraat. 
Ik heb net ook een mail naar de wethouder gestuurd want het meldpunt 
kamerverhuur heeft weinig zinò. 
 
 
Man: 
ñJe hebt het waarschijnlijk al gehoord, gisterenavond was het weer raak. 
Ik heb bij iedere woning in de Clijverstraat een briefje in de bus gedaan met ''wat te 
doen bij overlast''.  

Misschien wordt de drempel dan iets lager om de telefoon te pakken of te mailenò. 
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Vrouw: 
ñDonderdagavond 14 mei kwam er om 23.45 uur een auto keihard scheurend, 
remmend, crossend, slippend, wederom kerend en weer slippend, onze straat door 
rijden. Het rook direct zwaar naar rubber in de straat. De auto stopte op enige 
tientallen meters van het pand van de Clijverstraat 30. Er stapten twee mannen uit, 
die met veel gegil en lawaai spullen uit de auto haalden en op slot zetten. De beide 
mannen liepen gillend naar het pand op Clijverstraat 34, bonsden daar keihard op de 
ramen, joelden, maar daar gebeurde verder niets. De beide mannen vervolgden hun 
weg naar twee huizen verderop, waar zij ook voor stonden te roepen, en waar zij 
even later naar binnen gingen. De deur bleef open staan, evenals een aantal ramen 
wat al open stond in het pand op de Clijverstraat 30. Er was nog heen en weer 
geloop, onder veel gebrul en gejoel. 

Ik heb om 23.49 uur de politie gebeld. Ik deed dat toch vooral in schrik bij 1-1-2. De 
politie kwam enkele minuten later, omstreeks 23.56 uur, met één patrouillewagen. Al 
vrij snel werd het wat minder lawaaiig, en er kwamen nog een patrouillewagen en 
twee politiebussen aangereden, die allen kwamen naar het pand op de Clijverstraat 
30. 
Ik heb met enkele buren staan praten, die ook buiten stonden, en het bleek 
dat minimaal vijf mensen de politie hadden gebeld! De politie vertelde ons ook dat 
vanwege de vele meldingen die tegelijk binnen waren gekomen, er zoveel 
politiewagens waren gesommeerd naar de Clijverstraat te komen. De politie vroeg 
ons of iemand had gezien welke man de auto had bestuurd, maar geen van ons allen 
kon dat precies zeggen, omdat het donker is in onze straat. 
Vanmorgen om een uur of 5 en om ongeveer half 7 werd er kennelijk op de 
vervoersbedrijven gewacht die de mannen naar het werk zou brengen, en was er 
hard geschreeuw op straat en buitensporig gegooi met deuren wederom. Ik heb op 
deze momenten niet meer gekeken welke mannen uit welk huis dat waren. 
Anders kom ik helemaal niet meer aan mijn nachtrust. 
  
Ik heb de afgelopen tijd meerdere meldingen gedaan. Daarbij krijg ik soms geen 
antwoord terug van de gemeente, en in het beste geval een standaard antwoord, 
waarin het volgende staat:  
 
Wij hebben uw melding in behandeling genomen. Wij verwachten uw melding te 
hebben afgehandeld binnen enkele dagen.  
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
administratie op telefoonnummer 487500. Wilt u hiervoor uw registratienummer bij de 
hand houden, zoals vermeld in het onderwerp. 
  

Vragen in mijn mails worden niet beantwoord, en ook lees ik nooit hoe mijn klacht 
uiteindelijk is afgehandeld en wat de actie van de gemeente is. 
Ik neem in ieder geval aan dat er actie nodig is, wanneer op één nacht minimaal vijf 
buurtbewoners melding doen bij de politie: hier is duidelijk geen sprake van een 
enkele zeurpiet, maar van een grotere groep zich onveilig voelende Vlissingers! 
Mijn vraag houdt dan ook het volgende in: 
Wat doet u met mijn meldingen, wat is er allemaal afgehandeld? Wanneer krijg ik 
antwoord waarin uw acties staan beschreven? Wat is uw plan om dit probleem op te 
lossen? 
Ik neem tenslotte aan dat mijn gemeente mijn buren en mij niet in de steek laat!ò 
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Gezin:: 
ñHierbij doe ik melding dat onze nachtrust voor de zoveelste keer wreed verstoord is 
door de kamerhuurders op Clijverstraat nummer 30. 
Heen en weer scheuren met een auto, met veel bombarie uitstappen, ramenbonze, 
een huis vol arbeidsmigranten met ramen en deuren open die staan te 
schreeuwen, enz...... 
  

Deze 6 mannen wonen daar zonder vergunning, ik verzoek u dringend deze illegale 
verhuurpraktijk met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
  

Onze kinderen worden daardoor wakker en bang wij en onze kinderen hebben aan 5 
uur slaap niet genoeg! 
Als dit zo door blijft gaan dan zal op den duur de boel gaan escaleren, met alle 
gevolgen van dien. 
Neemt u de zaak alstublieft ernstig...de sfeer in de straat wordt er niet beter op! 
Graag reactie en actie!ò 
 
Vrouw: 
ñNaar aanleiding van overlast donderdagavond laat mail ik u. 
Donderdagavond hebben mijn man en enkele buren melding gedaan van overlast bij 
de meldkamer van de politie en alarmnummer 1-1-2. 
De politie is gekomen, zoals een eerdere keer en we werden serieus genomen. 
 
De overlast bestond uit erg hard rijden op en neer door de straat, gierende, slippende 
banden. Luidruchtig roepen, gillen. Hard op deuren en ramen bonzen bij nr. 30 en 34 
waar op dit moment Oost-Europese arbeiders gehuisvest zijn sinds een week of 3. 
 
Vorige week zaterdagavond en -nacht was dit ook het geval, maar toen hebben wij of 
andere bewoners geen melding daarvan gemaakt. 
 
Dit alles wordt door ons en medebewoners als bedreigend ervaren. 
Verscheidene bewoners kwamen gisteren naar me toe met de vraag hoe we dit 
kunnen oplossen. 
Een aantal bewoners hebben de afgelopen weken melding gedaan via meldpunt 
kamerverhuur maar krijgen geen of nauwelijks reactie terug. 
De bewoners willen graag hun rustige en veilige straatje terug!! 
 
Ik maak mij ook zorgen om de omliggende straten zoals de Hobeinstraat en  
Scheldestraat. 
In de Scheldestraat wordt zowel 's nachts als overdag drugs gedeald, vechtpartijen, 
racen met auto's enz. 
Ik heb het gevoel dat ik in een getto ben terechtgekomen en er niks tegen kan 
beginnen. 
Helaas is het niet alleen een gevoel maar ook de harde werkelijkheid. 
Dit alles is ook zeer gevaarlijk voor de vele kinderen en pubers die hier opgroeien in 
deze buurt. 
Zij hebben recht op veiligheid !!!ò 
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Vrouw: 
ñGeachte lezers van deze mail, 
Bij deze geef ik nog aan dat ik afgelopen zondagochtend 31 mei bij het 
politienummer 0900-8844 een klacht heb neergelegd over geluidsoverlast van het 
pand op de Clijverstraat 30.  
Het was zaterdagavond 30 mei tot minimaal half 1 's nachts zeer luidruchtig omdat er 
in de bovenste voorkamer een raam open stond en daar een aantal mannen met 
luide stemmen en klinkende flessen bijeen waren. Dusdanig luidruchtig dat ik op dat 
moment (om half 1 's nachts dus) mijn raam heb dicht moeten doen (ondanks de 
hitte) om middels mijn dubbel glas het rumoer uit mijn slaapkamer wat te kunnen 
weren. Later deze nacht hoorde ik mannen op straat, wellicht wachtend tot vertrek 
naar het werk -speculaties, want ik ben niet gaan kijken voor mijn raam en ook niet 
op mijn klok- waarbij er één voor vertrek en hard dichtslaan van het autoportier een 
enorme brul door de stille nachtelijke straat gaf.  
Jammer, en erg hinderlijk allemaalò. 
 
 

 
 
 


