Nieuwsbrief Petitie
Wij willen een veilige en leefbare St. Josephstraat,
Kardinaal van Rossumplein en Redemptoristenpad.
Beste bewoners en belanghebbenden van St. Josephstraat, Kard. v Rossumplein en Redemptoristenpad.
Het is al weer enige tijd gelden dat wij met een aantal bewoners een petitie zijn gestart in onze straten.
“En daarna was het stil”, zal misschien van velen de gedachte zijn. Dat is niet zo!
nagenoegIn de afgelopen periode is er met de gemeente veelvuldig mailcontact en brief
contact geweest. Echter, er zijn te weinig gesprekken geweest met de gemeente, omdat
men daar te weinig op in ging.
Dit veelvuldige schriftelijke contact en de weinige overleggen hebben wel geleid tot meer beweging binnen het
gemeentelijk apparaat. Er werd een radar Smiley opgehangen en er werd meer opgetreden door politie. Dit
echter met kort beperkt resultaat.
Door onze actieve wijkagent Marc de Wit werd de strijd serieuzer aangepakt.
Dit is ook te volgen via zijn Twitter account.

Ook Marc de Wit heeft diverse gesprekken gehad met de gemeente.
Inmiddels is er ook een andere groep actief vanuit de omgeving Bethaniëstraat. Zij zijn ook gestart met een petitie.
Met deze groep trekken we nu samen op. Hun teller van ondertekenaars staat nu op 400. Dit hebben zij bij de
gemeente kenbaar gemaakt door in te spreken. Bij ons in de straat zijn totaal 242 handtekeningen opgehaald. Dit
zijn dus nagenoeg alle bewoners van deze 3 straten.
Samen met de andere groep zijn dat 642 handtekeningen.
Afgelopen maandag hebben wij contact gehad met het CDA en D66 en al de problemen goed kunnen bespreken.
Zij gaven aan dat zij het probleem erkennen en daar ook actie op gaan ondernemen. Zij gaven ook aan dat onze
burgemeester J. Mikkers al volledig op de hoogte was van de problematiek. Donderdagavond zullen de CDA en D66
vragen stellen in de Commissievergadering Bestuur. Dit is live te volgen a.s. donderdagavond 19:30 via de link:
https://www.youtube.com/watch?v=EayYhSxbTtg&feature=youtu.be
Zodra er meer bekend is, zullen wij u op de hoogte stellen. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de
Wijkraad Binnenstad via https://blbwijkraad.nl/inschrijven-nieuwsbrief/. Mocht u geen internet hebben en wel op
de hoogte worden gehouden kunt u uw naam en adresgegevens in de brievenbus stoppen Redemptoristenpad 23
Dan zorgen wij dat u een nieuwsbrief in de brievenbus krijgt.
Met vriendelijke groet, Wout Heijnen en Noud Velthoven.
Email adres: penningmeester@blbwijkraad.nl

