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1-Aan: de gemeenteraad van de gemeente Huizen. 
2-Aan: het hoofd van politie (de burgermeester) van de gemeente Huizen. 
3-Aan: de wijkagent (van zenderwijk 1276). 
 

Onderwerp: Zenderwijk 1276. 
 
Geachte dames en heren, 
Sinds lang wonen we in de zenderwijk 1276 begin 2018 is de totale wijk opgeknapt het riool is 
verbeterd maar ook het wegdek en de parkeerplaatsen zijn uitgebreid, het geheel is bijzonder 
mooi geworden hiervoor onze oprechte complimenten. 
De reden waarom ik contact met u middels dit schrijven zoek is het volgende, mij valt in het 
bijzonder op dat er inwoners van de zenderwijk hun auto op de stoep parkeren terwijl er aan 
de overkant van de weg een parkeerplaats aanwezig is. Tevens hebben wij een inwoner een 
heer zeer slecht ter been en visueel ook gehandicapt maakt drie keer per dag met zijn rollator 
een rondje om toch gezond te blijven ondervindt ook veel hinder van de auto’s die op de stoep 
staan of half op de stoep staan. 
Daar ik een rijbewijs heb en enig inzicht in de verkeerregels is mij het volgende bekend  
De stoep is voor de burgers te voet het middelste gedeelte van de weg voor gemotoriseerd 
verkeer en fietsers en eventueel geparkeerde auto’s, daar er steeds minder gebruik wordt 
gemaakt van de parkeerplaatsen wat in mijn visie volslagen onzin is en uit oogpunt van gedrag 
of normen mindernetjes om geen andere worden te gebruiken. Wil ik u verzoeken om de 
burger aan te gaan aanspreken op dat gedrag, u heeft als overheid ruim parkeerplaatsen 
verzorgd kosten per parkeerplaats 10 of 20.000 euro en de burger zet vrolijk zijn auto aan de 
overkant van de straat of nog erger gewoon op de stoep??? 
Een primaire taak van de overheid en politie is orde en veiligheid van de burger te waarborgen  
Dat is ook een wet volgens mij daar moet u als overheid voor waken en aan voldoen. 
 
Daar ik nu ongeveer 75 jaar ben en over mijn gezondheid waak en ook mijn activiteiten 
daarvoor uitvoer zoals veel gym oefeningen en zeer veel wandelen, vanaf onze woning naar het 
dorp, is mij opgevallen dat ook overdag vele auto’s gewoon op de stoep staan of ook veel half 
op de stoep. Tevens kom ik heel veel belemmeringen tegen van bomen en stuiken die gewoon 
over de stoepen hangen waar geen door komen aan is, ook hiervoor zijn regels of 
gemeentelijke verordeningen volgens mij. 
De Gemeente Amstelveen heeft ongeveer 20 jaar geleden over deze overhangende struiken 
planten of bomen aan iedere inwoner van de gemeente Amstelveen een brief gezonden  
Vanaf de openbare erfgrens mag binnen 1 meter geen struik of boom staan er mogen geen 
overhangende takken over de openbare erfgrens aanwezig zijn, de inwoners werd de 
gelegenheid gegeven binnen een termijn van een half jaar dit te corrigeren daarna werd in  
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opdracht van de gemeente Amstelveen alle niet verwijderde struiken en bomen verwijderd de 
kosten werden verhaald op de inwoner. 
Iets dergelijks kan de gemeente Huizen ook gaan uitvoeren volgens mij.  
De wandelende burger heeft nu eenmaal recht op een vrije doorgang op de stoep een stoep 
met een goede betegeling ook waarop normaal kan worden gelopen, belemmering van deze 
doorgang is volgens mij strafbaar. 
Handhaving moet volgens mij plaats vinden de primaire taak van de overheid, uit de media 
wordt gemeld dat er voldoende politiepersoneel aanwezig is op grond van het aantal inwoners 
van de gemeente Huizen daarom wordt er niet uitgebreid, al dat zo is, lijkt het mij volstrekt 
normaal dat ook dit onderwerp de vrije doorgang voor de wandelaar gewaarborgd wordt. 
In de Huizer gemeenschap wordt heel veel reclame gemaakt voor de oudere zij kunnen fit gym 
gaan volgen om zo een goede gezondheid te behouden dat is prima maar door veel te 
wandelen meerdere keren per dag wordt de conditie echt op peil gehouden. 
Dit onderwerp is iets voor het hoofd van politie van de gemeente Huizen. 
In dien mogelijk kan het hoofd van politie dit gaan bespreken of delegeren naar de collega’s 
En ook ten uitvoer gaan brengen. 
Ondanks dat het hoofd van politie de organisatie niet ziet als een organisatie met een binding 
of relatie met de burger??  (zie bij gevoegd artikel ) . 
Dat blijkt ook al als ik in het politiebureau ben waar politie direct om identificatie vraagt, echter 
de ambtenaar in uniform of in burger is verplicht bij een eerste vraag van de burger naar 
identificatie van de ambtenaar zonder enige vraag direct het identificatie document te tonen 
voordat de burger zijn identificatie gaat tonen. Dat is een recht van de burger de burger is 
verplicht dit te controleren op geldigheid en kan daar notie van maken voor de administratie en 
communicatie. De ambtenaar is verplicht volledig mee te werken ook dat is het recht van de 
burger na vaststelling van geldigheid is de burger verplicht de gevraagde documenten ter hand 
te stellen. 
In het politiebureau is mij twee overkomen dat stage personeel (zij hebben geen bevoegdheid) 
mij om deze documenten heeft gevraagd wat niet is gelukt. Op juridische gronden voert politie 
in dit geval een strafbaar feit uit. 
Ik vraag met klem aan het hoofd van politie dit met het personeel te gaan bespreken zodat zij 
zich ook aan de wet houden, de wet is voor ieder van toepassing. 
 
Graag ontvang ik van u alle reactie (genoemd in ten name stelling 1 tot en met 3 
 
Vriendelijke groet  
Frits Veerman  
 
 
 
 



 


