
Beste heer Backhuijs, 
 
Al jaren klagen bewoners van de Raadstede over de 
overlast van de Ringstede in Nieuwegein. Er zijn al 
vele gesprekken geweest met o.a. Dhr. Roelofs, Van 
Dalen, Adriani en de wijkagent maar er lijkt geen 
oplossing te komen voor de problematiek aan de 
Ringstede. 
 
De problemen nogmaals op een rijtje:   
 
Parkeeroverlast bezoekers Will's 
restaurant/zalencentrum:  Bezoekers parkeren overal 
aan de Ringstede de auto's een plein met 7 
parkeervakken waar op een avond vaak zo'n 30 auto's 
of meer staan. Er wordt alleen opgetreden door de 
politie na melding van de bewoners. Afgelopen 
weekend zijn er 22 bekeuringen uitgeschreven door 
de wijkagent. De eigenaar van Will's lijkt overal 
maling aan te hebben. Een simpele verwijzing naar 
de parkeergarage is een oplossing. Deze garage is 
in de avonduren grotendeels leeg. 
 
Overlast vertrekkende bezoekers Will's : Na afloop 
van een feestje bij Will's vaak diep in de nacht 
tussen half 2 en 2 uur zorgen de vaak uitgelaten en 
dronken bezoekers voor veel geluidsoverlast aan de 
Ringstede. Ballonnen bij de achterdeur van Will's 
worden met veel kabaal vaak kapot gemaakt en er 
wordt zeer luidruchtig afscheid genomen. Ook worden 
diverse familieruzies op de Ringstede na afloop van 
een feestje luidruchtig uitgepraat. De oplossing, 
zoals afgesproken. De ingang van Will's wordt 
alleen aan het begin van de avond gebruikt. 
Bezoekers zouden het zalencentrum verlaten aan de 
voorzijde de kant van de Noordstedeweg. Dit is ooit 
afgesproken met Will's maar de eigenaar houdt zich 
niet aan de regels. 
 
Overlast koerierskasten : er zijn nog een aantal 
kasten voor koeriers aan de Ringstede. Deze worden 
's nachts gebruikt voor diverse winkels. Overleg 
met Dhr. Roelofs hierover schiet niet op. Beloftes 
dat de kasten snel verplaatst zouden worden zijn 
tot op heden niet nagekomen. De koeriers komen vaak 



hard aanrijden en smijten met deuren. Dit komt vaak 
meerdere keren per nacht voor. 
 
Overlast vrachtwagens: Er geldt een inrijverbod 
voor vrachtwagens aan de Ringstede tussen 19:00 uur 
en 07.00 uur. Dit inrijverbod word nog wekelijks 
meerdere keren overtreden. Een oplossing hiervoor 
komt er niet. Er is een afspraak op locatie gemaakt 
met de politie Nieuwegein. Bij een melding zou er 
direct actie ondernomen worden. Deze afspraak wordt 
door de politie niet nagekomen zodat de 
leveranciers vrij hun gang kunnen gaan.  De 
aangedragen oplossing : een beweegbare afsluiting 
aan de Ringstede wordt door wethouder Adriani in 
een gesprek van tafel geveegd. Toch is dit de enige 
oplossing om de rust aan de Ringstede terug te 
krijgen. 
 
Tot zover mijn opsomming van de problemen aan de 
Ringstede. Ik woon nu bijna 14 jaar aan de 
Raadstede en heb nu bijna 3 jaar last van 
bovenstaande zaken. Daarvoor was het rustig, werd 
het laad/losperron niet heel vaak gebruikt en was 
het laad/losperron ook niet direct onder de 
slaapkamers.  Ook was er in die periode geen 
zalencentrum dat nu heel veel overlast veroorzaakt. 
 
Graag uw reactie hierop en wellicht een definitieve 
oplossing voor deze grote problemen die leiden tot 
grote irritaties bij de bewoners die de overlast 
meer dan zat zijn. Tot op heden gaat het redelijk 
met de beheersing van de agressie maar ook dit 
stopt een keer. Bewoners zullen dan zelf optreden 
tegen de overlast met alle gevolgen van dien. Om 
dit te voorkomen verzoek ik u dit te bespreken met 
de verantwoordelijken hiervoor. Als burgemeester 
bent u er voor de inwoners van Nieuwegein ik hoop 
dat u dat ook waar kan maken. 
 
 	  
	  




