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Betreft: openstelling Duikeendtunnel

Geacht College en gemeenteraadsleden

Het Wijkplatform Doorslag richt zich in verontwaardiging, teleurstelling en
bezorgdheid tot u. Het Wijkplatform Doorslag doet, ook namens de bewoners uit de
omgeving van de Duikeendtunnel, een uitdrukkelijke oproep aan het college en aan de
raad om het besluit deze tunnel te heropenen, te herzien.
Teleurstelling, omdat ondanks jarenlang intensief overleg met de wijkwethouder(s)
deze in het raadsvoorstel van juni j.l. de raad onvolledig op de hoogte heeft gebracht
van de ernst van de uitwassen die zich voordoen in de Duikeendtunnel. Helaas was
het voor sommige raadsleden onduidelijk dat dit samenhangt met de iedereen bekende
overlast in het gebied Park Doorslag en Kauwenhof. Wij zetten het voor u nogmaals
op een rij:

1. Blowen, experimenten met harddrugs en handel in drugs
2. Drankmisbruik (tot aan comazuipen toe)
3. Schelden, schreeuwen, joden- en anti-homoleuzen
4. Intimidatie van bewoners en agenten
5. Schietincidenten, eenmaal door het erkerglas van een waterwoning
6. Vernielingen van gemeenschaps- en particuliere eigendommen
7. Wildplassen voor de ramen van woningen en in de openbare ruimte
8. Scooterrijders, racend over de wandelpaden (dronken en stoned)
9. Vervuiling van park, tunnel  en de ruime omgeving
10. Vuurwerk, geluidoverlast en ernstige schade
11.       Verloedering door graffiti bij particulieren en winkels
12. Seks in de tunnel
13. Diefstal van goederen van bewoners wonend in de nabijheid van park en

tunnel
14.       Emotionele impact, angst en schade bij bewoners

Verontwaardiging ook omdat sommige raadsleden zich laatdunkend uiten over de rol
van het wijkplatform. Een platform dat door inzet van betrokken bewoners c.q.
vrijwilligers als taak heeft de schakel te vormen tussen gemeente en bewoners van de
wijk.



Bezorgdheid over het genomen besluit van het college ondanks dat niet aan de
randvoorwaarden hiervoor wordt voldaan, de Duikeendtunnel toch weer open te
stellen. De raad heeft voor een deel ambivalent geacteerd. VVD en GroenLinks zijn
voorstander van opening omwille van principes, zij het onder randvoorwaarden van
bescherming van bewoners. De raad heeft een voorstel van het college voor de
financiering van maatregelen die deze bescherming zouden moeten bieden, in
september  verworpen.  Het CDA reageert onverschillig. Het is triest om vast te
moeten stellen dat belangen van bewoners worden genegeerd. Het college zoekt zijn
heil uiteindelijk in het ontwijken van een conflict met de raad en dupeert hierbij de
bewoners.
Helaas is eerder al gebleken wat voor vervelende gevolgen een escalatie tussen
bewoners en de groep die overlast veroorzaakt, kan hebben. Wij maken ons grote
zorgen dat dergelijke escalaties zoals destijds rondom de Kauwenhof en eerder al rond
de jongeren-ontmoetinsplaats (JOP) in het park tussen Randijk en Ringfazant, zich
zullen herhalen. Na het bekendmaken van het besluit tot openstelling, zijn er al weer
diverse vervelende incidenten geweest.
Het vertrouwen in de Nieuwegeinse politiek heeft wederom een deuk opgelopen.
Ondanks dat in een door de gemeente gehouden enquête, waarbij was aangegeven dat
de uitslag bepalend zou zijn voor het al dan niet weer openstellen van de tunnel, de
bewoners zich in royale meerderheid hebben uitgesproken voor permanente sluiting
van de Duikeendtunnel, legt de democratisch gekozen raad dit naast zich neer.

Het Wijkplatform Doorslag doet daarom mede namens bewoners een uitdrukkelijke
oproep aan het college en aan de raad om het besluit tot wederopenstelling te herzien.

Hoogachtend,

Het bestuur van het Wijkplatform Doorslag

Dit document is gestuurd aan de pers en wijkbewoners


