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Geachte Raadsleden en burgemeester en wethouder, 
 
Helaas moet ik toch weer gaan inspreken omdat er nog steeds geen oplossing 
is voor de Ringweg Zuid. Het is echt schandalig dat dit project al jaren doorgaat 
en nu gaat het de bewoners extra geld kosten waar wij al helemaal niet zitten 
op te wachten. Boete voor vertraging loopt op tot 19 miljoen en wie betaald de 
extra 100 miljoen die dan nodig is. Foutje bedankt!  
Terwijl overal geld nodig voor is gooit u het geld over de balk. 
Maar het aller ergste is dat u het bouwen ook nog door laat gaat terwijl er nog 
steeds geen goed plan is .Wie houdt wie voor de gek! 
U bent allen verantwoordelijk voor de veiligheid van uw bewoners maar u 
prefereer het betalen van boetes boven de veiligheid van uw inwoners. 
  
Als betrokken bewoonster die om haar medebewoners geef heb ik u een brief 
geschreven en niet naar Aanpak ring zuid. Waarom niet naar hun  omdat u ons 
moet beschermen en ik verwacht dat uw allen mijn oproep ook zelf 
beantwoord. Bovendien is Aanpak Ringweg zuid de veroorzaker die zicht 
nergens van de bewoners aantrekt want het project moet doorgedrukt 
worden. 
Weet u hoe het voelt als iemand in geestelijke nood hulp aan je vraag omdat hij 
het leven niet meer zitten vanwege het lawaai overlast dagen niet kunnen 
slapen? Ik stond machteloos en begreep hem ook  want hierdoor kreeg ik ook 
last van slapeloosheid wat mijn gezondheid al helemaal niet te goede komt. 
 
De aannemer kwam plotseling met een oplossing .De aannemer wist bij het 
plaatsen van de bouwplaats voor bewoners hun huizen dat er overlast kan 
komen en hij heeft het zo goed gespeeld dat het eind deze maand de plek leeg 
wordt gemaakt. Ach ja zo maakt je de bewoners blij omdat de aannemer 
drommels goed weet dat de werkzaamheden voorlopig voor de van 
Eedenstraat klaar is. Immers hij wil ook dit project door drukken voordat de 
raad naar de bewoners gaat luisteren voor een beter alternatief en dat is dat 
deze afslag bij de Brailleweg niet gebouwd moet worden en de op en afritten 
ook niet weggehaald. Maar ook weet de aannemer dat als je dit doet de raad 
dan denkt dat er geen weg terug is meer is. Hoezo geen weg meer terug ? 
Wat is beter een veilige weg en de boete betalen of een onveilige weg en ook 
boetes betalen ? 
 


