
Moordrecht, 02.09.2013 
 
Geachte raadsleden,  
 
Wij hopen dat u een leuke vakantie heeft gehad. 
Dat is voor veel inwoners van Moordrecht zeker niet het geval geweest 
             
Het is duidelijk dat dit dorp niet boven aan de lijst staat en dat er niet veel nagedacht wordt 
over de situatie in Moordrecht! 
  
Na alle commotie als gevolg van het strenge handhavingsbeleid van de gemeente op onze 
parken, de problemen rond de Molukse wijk vanwege giftige stoffen in de snel gerenoveerde 
woningen, zijn de burgers in Moordrecht nu vol woede en verdriet over het sluiten van het 
enige verzorgingstehuis in Moordrecht. 
  
Dit alles leidt tot veel discussie in het dorp en in de social media. 
  
Het meest recente onderwerp wat de aandacht vraagt is hoe het straks moet met alle 
fietsende kinderen langs de inmiddels gevaarlijke route over de Julianasluizen aan het einde 
van de IJsseldijk. 
Terecht wordt er actie ondernomen door de diverse instanties, de politiek en de bezorgde 
ouders want de situatie is daar gevaarlijk voor alle gebruikers. 
  
Maar wat als het hele gebied langs het Oosteinde straks verder verpaupert? Omdat dit 
gebied volstroomt, net als in Moerkapelle, met Oost Europese werknemers? 
Wil je dan echt nog als ouders dat je kind daar iedere dag langsfietst?   Of ’s avonds na een 
avondje stappen?  
Of moet het net zo worden als het park net over de Julianasluis met alle problemen van 
dien?  
Want dit is wel de enige directe route naar de scholen en uitgaansgelegenheden in Gouda! 
  
Tijdens een gesprek met een van onze bewoners, 2 weken geleden heeft de afdeling 
Handhaving in de persoon van Dhr. Verhees openlijk toegegeven dat het handhavingsbeleid 
heel erg zwaar valt voor de afdeling. Niet alleen de gigantische werkdruk maar zeker ook het 
feit dat dit hele gebied langs het Oosteinde zal verpauperen als het beleid zo voorgezet 
wordt....... 
  
Dus eerst beleid uitvoeren en daarna geconfronteerd worden met allerlei onvoorziene 
problemen vanwege verpaupering, illegale bewoning en het wegvallen van sociale controle.  
Daar is niet over nagedacht. 
 
Wederom een gemeente die tonnen uitgeeft aan een onzinnig en achterhaald 
bestemmingsplan dat niet aangepast is aan deze tijd! 
Ondertussen werken wij met diverse advocaten aan deze zaak en ook zij vinden unaniem 
dat dit hele beleid helemaal niemand iets oplevert, maar alleen handenvol geld kost.  
  
De ratio achter dit beleid ontbreekt volledig, het is slechts hardwerkende burgers pesten. Wat 
wie is er nu daadwerkelijk gebaat bij de uitvoering van beleid? 
  
Helaas hebben wij het eerste slachtoffer moeten betreuren. Let wel; uw handhavers zijn 11 
keer op controle geweest bij deze hele zieke bewoner. Ondanks het feit dat uw handhavers 
op de hoogte waren van de situatie. Het was zeker makkelijk controleren bij iemand die altijd 
op bed ligt. De stress die dat met zich meebracht en ook de wanhoop heeft zijn dood 
bespoedigd. Wij eisen dan ook dat u zijn weduwe verder met rust laat. 
  



Uw beleid moet STOPPEN want er zijn andere oplossingen. Een beleid wat zoveel geld kost 
en waar geen enkele inwoner van Zuidplas belang bij heeft is geen goed beleid! 
  
Wethouder Bosman die onverstoorbaar vasthoudt aan dit beleid en beloftes maakt die in het 
geheel niet worden waar gemaakt.  
Want in diverse gesprekken met bewoners hebben de ambtenaren keer op keer duidelijk 
gemaakt dat bewoners niet geholpen zullen worden. 
In de hele gemeente is er slechts 1 iemand geholpen in het afgelopen jaar. 
Er is geen compassie, mensen worden niet geholpen, hooguit onbeschoft en intimiderend te 
woord gestaan. 
Uiteraard wordt deze informatie met de diverse advocaten besproken. 
  
In Moordrecht worden de levensomstandigheden van vele bewoners in gevaar gebracht. 
Oudere bewoners in het verzorgingstehuis, de mensen in de Molukse wijk, en de bewoners 
van de recreatieparken, fietsende jeugd richting Gouda.  
Uw beleid zal de middenstand minstens 1.8 miljoen euro per jaar minder opbrengen, en deze 
omzet komt alleen van de bewoners van de Poldertuin en ’t Vissertje. Het wegvallen van het 
verzorgingstehuis zal dit bedrag alleen maar verder verhogen. 
Dus ook de middenstand in Moordrecht wordt meegesleurd in dit beleid.  
Had U daar al aan gedacht toen u stemde voor het handhavingsbeleid en het sluiten van 
Moerdregt? 
 
U verspilt alleen maar belastinggelden terwijl er in Moordrecht zoveel geld nodig is voor 
belangrijke zaken. 
  
Het is tijd voor bezinning, laten we ons sterk maken voor een oplossing die geld genereert, 
oplossingsgericht is en waar iedereen, gemeente en inwoners volmondig ja op kunnen 
zeggen. 
  
Samen sterk voor een prachtig dorp! 
  
Uw positieve acties zien wij graag tegemoet! 
Actiegroep Geen Stijl Zuidplas 
 


