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In reactie op uw hrief van 16-4-'12 met als kenmerk 113544 
wil ik het volgende onder uw aandacht hrengen, 

Twb de doorgang van hrandweer en hulpdiensten is in mijn 
oog de zaak ver overtrokken. In de 32 jaar dat ik hier woon heh 
ik: tweemaal de brandweer actief bezig gezien en heeft mijn zoon 
de brandput nog aan moeten wijzen om een in de hrand gestoken 
onderwaartse container te "blussen. De brandputten zitten n,l. 
aan het hegin en eind van onze straat. Brandslangen niet overbodig, 

Vwh de verkeersveiligheid en parkeergelegenheid in de 
straat is deze kwestie door een drietal persoaen op de avonden in 
de OBS aan de Hovenier naar voren gebracht. Nu ze zelf geen auto 
meer hezitten en ons op minderwaardige wijze een hak/^e zet t e n / ^ ^ 
is dit onderwerp ontstaanL. De bewoner- van nr. 57 heeft zelfs de '^' 
politie ingeschakeld omdat mijn zoon met z'n VW-bestelauto "bij mij 
voor de deur geparkeerd stond. De politie is geweest, heeft aille 
gegevens van m'n zoon z'n auto gecheckt en wilde de straat weer 
verlaten. Bij het zijpad van de huisnrs 59 && 57 werd de politie 
vanachter de hoge heg aangesproken omdat er niets was uitgevoerd. 
De politie reed weer achteruit, stapte uit en kwamm bellen. Wij 
waren ia de gang in gesprek met deze agent toen mijn zoon die ook 
ruim 30 jaar "bij de politie is zijn stem herkende en er een joviaal 
weerzien was. Deze aangifte van nr. 57 was onder de vlag van de 
"Buurt-preventie" gedaan. Ylgs wijkagent Hans ¥,Yliet is deze man 
erop aangesproken en momenteel is hij niet meer bij de preventie, 
D voelt de beroerde sfeer die nu in de buurt is ontstaan want de 
hele straat weet door welke persoden deze parkeerkwestie is ontstaan, 

Ywb de tekening van de evt te vormen parkeerplaatsen wil 
ik het volgende opmerken. Bij mij voor nr.60 staan drie parkeer
plaatsen ia de lengterichting vande kerk, Ylgs de -feening is er 
nagenoeg geen ruimte om van m'n zijpad met m'n fiets op straat te 
komen, M'n auto moet zodanig kunnen staan dat ik m'n achterklep 
kan opendoen. Maar nu staan er drie parkeerplaatsen getekend wat 
in mijn oog nog gevaarlijker wordt als de boom voor nr 59 blijft 
staan. Deze omheining voor de bomen is veel te grof. Op nr. 59 
al diverse malen eraf gereden. Bovendien bezorgen de boomwortels 
ook veel overlast en worden keer op keer deor de Brabantse straten
makers verwijderd. Al met al zou ik als 82-jarige bewoner willen 
adviseren, houdt de situatie in de straat zoals die nu al 32 jaar 
is en laat door wijziging de woonsfeer niet verslechteren om elke 
keer een plaats ia je eigen straat te moeten zoeken. 

Hopend dat gezond overleg en de meeste stemmen mag zege
vieren hoop ik u voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtendl 

Excuus voor enkele tikfoutenl 


