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Beste gemeenteraad,

Inmiddels is er al een tijd een gesprek gaande tussen de gemeente en bewoners van 
Defensie Eiland zuid over de verkeersituatie in de industriestraat. Meerdere buren hebben 
hun ongenoegen hier over laten weten, met name over de snelheid van het verkeer dat 
door deze industriestraat rijdt. Er zijn al onderzoeken gedaan op snelheid en gesprekken 
gevoerd over geluidsoverlast. Ook zijn er enkele buren die de discussie op esthetisch 
niveau aangaan over de stelcon platen die in de straat liggen. Op 1 december verscheen 
her online op AD regio zelfs een artikel over dat het er uit zou zien als een bouwplaats.

Als bewoners van Defensie-eiland [nummer] (gezin, 2 jonge kinderen) zouden wij de 
discussie graag terugbrengen tot waar het daadwerkelijk omgaat en willen we dat geluid 
afgeven aan de gemeente raad.
Allereerst, de esthetische discussie slaat wat ons betreft helemaal nergens op, de platen 
zijn onderdeel van het ontwerp van de wijk! In de bijlage een foto uit de brochure. Dit is 
waar we allemaal voor getekend hebben en daarmee kan die discussie per direct gesloten 
worden!

Waar wel op gehandeld (en niet meer over gesproken) moet worden is de snelheid van het 
verkeer bij ons in de straat en het veiligheidsprobleem wat dat oplevert.
Er is ons al eerder uitgelegd wat de juridische eisen zijn van een woonerf, en dat Defensie 
eiland daarvoor niet in aanmerking komt. Oke, dan niet.
De snelheidsmetingen zijn zinloos gebleken, het bord sloeg pas aan bij boven de 30 km per 
uur. Dat brengt ons probleem niet in kaart.
Qua geluidsoverlast én belangrijker qua veiligheid, is alles boven de 20 km per uur te snel. 
Gas los en uitrollen is de enige verantwoordelijke optie. Terwijl ik deze mail typ zoeven er 
al weer drie autos met meer dan 20 km voorbij. In de praktijk is dit gewoon te hard, wat de 
theorie daar ook over mag zeggen. Als je hier woont, direct aan de straat, weet je dat, het 
is gewoon gevaarlijk en vervelend!
Omdat we geen stoep hebben en de weg daardoor oproept om hard te rijden, zal er een 
gedragsverandering afgedwongen moeten worden. (Nog een argument om de platen te 
laten liggen overigens, zo kunnen wij onze kinderen nog enigszins aan de zijkant van de 
straat houden en blijven auto's nu redelijk in het midden en weg van onze voordeur! ) 
Wij proberen in de buurt de bewoners te bereiken, want ook daar zijn mensen die niet 
direct in de industriestaat wonen en wel te hard naar de garage optrekken. Maar enige 
inzet van verkeershulpmiddelen (blokken waar je om heen moet?) of wegmarkering 
gefaciliteerd door de gemeente, lijkt ons echt noodzakelijk. Een reminder die er hopelijk zo 
snel mogelijk in slijt waardoor dit probleem over een paar maanden wellicht niet meer aan










