
Geacht college
 
De Onafhankelijken hebben met verschillende bewoners van de 
West Singel gesproken. Zij ervaren overlast door wildplassers, 
alcoholgebruik en hoge snelheden van autoverkeer.
Wij zouden graag over deze drie thema’s de volgende vragen 
willen stellen.
 
 
Wildplassen
Is het college op de hoogte van de overlast die de bewoners van de 
West Singel ondervinden van het wildplassen wat met grote 
regelmaat plaats vindt naast het herdenkperkje en achter het 
mozaïek bankje aan de kruising van de West Singel en de Oude 
Singel. In de bijlage diverse foto's van deze situatie. Zoals u kunt 
zien staan erop de hoogte van de achterzijde van het gebouw hoge 
bomen\struiken. Hier is de hoek waar het wildplassen 
voornamelijk plaats vindt. Wij zijn van mening dat als deze hoek 
vol komt te staan met groen de personen die wildplassen zich niet 
meer kunnen verschuilen voor de voorbijgangers en dus deze plek
niet meer zo snel zullen kiezen. In het kader van de inmiddels 
bekende term "bomendans" dachten wij aan de struiken die 
verwijderd gaan worden aan de Lijnbaan.  Het hoeft dan niet eens
dat deze struiken dichtbij het fietspad komen te staan waardoor 
de kans ontstaat dat het met snoeien een lekke banden drama gaat
worden. Uiteraard kunnen daar ook ander groen komen.
Wij zijn van mening dat een bordje onvoldoende afschrikt. 
Niemand is bezig met omhoog kijken op die plek maar eerder 
naar beneden ;-) 
 
Alcohol
Is het college op de hoogte van de overlast die de bewoners en 
passanten van de West Singel ondervinden op de plek van het 
mozaïek bankje en de bankjes bij de Coop? Dit komt 
voornamelijk doordat er, vooral in de zomermaanden, de nodige 
alcohol wordt genuttigd op deze plekken door groepen jongeren 
en door groepen oost Europese arbeidsimmigranten. Zo ja is hier 
een plan voor om deze overlast tot het minimum te beperken. Zo 
nee, is het college bereid om hier eens met ons en enkele bewoners 



naar te gaan kijken. Is het college bereid om met de bewoners en 
ons te kijken naar deze situatie en te overwegen om hier een 
verbodsbord te plaatsen zodat de gehele West Singel alcohol vrij 
gaat worden.
 
Verkeer
Is het binnen de gemeente Oudewater een veiligheid coördinator? 
Zo ja zouden wij eens met hem/haar kunnen kijken naar de 
situatie op de rotonde vanaf de Vierbergenweg naar de Oude 
Singel, de West Singel en andersom. Zo nee, wat is dan mogelijk 
om de situatie die hier is ontstaan veiliger te maken? Er is enige 
tijd geleden een meting gedaan met een smiley en de hoogste 
snelheid die was gemeten op de Oude Singel was 91 km, wij 
denken dat dit genoeg zegt over het feit dat wij denken dat het 
niet de vraag is of maar wanneer er echt is vreselijk gaat gebeuren
als we er nu niet wat aan gaan doen met elkaar
 
Met vriendelijke groet
Namens de Onafhankelijken
Connie de Jong 


