
RAAD/CIE 
Datum: 
Mia De Jonge 
Grote tiende 9 
Kruisland 

Aan mevrouw Bolten 
Mevrouw Vissenberg 
Dorpsraad 
Gemeenteraad Steenbergen 

Gem^STEENBERGEN 

1 7 SEP 2013 ertrouweliļk 

1305285 

Hierbij stuur ik u onze reactie van de buurt, op uw idee om het verkeersbord weg te 
halen (verblijf van 11:00 uur - 7:00 uur verboden). 

Wij als omwonenden ervaren het anders meer dan de helft van de nachten wordt 
onze nachtrust enkele uren verstoord. 

De hangjongeren gooien dingen tegen het huis (eikels, kastanjes, steentjes, stokken 
tegen de ramen en op het dak (rrrrrt) 
Dat begint om ±11:30 uur/12:30 tot soms 2-3 uur. Bij Mia en Ad 

De borden hielden dat wel wat tegen. Om elf uur werden de auto's verzet buiten het 
parkeer terrein, soms net voorbij het bord, ze hielden zich aan dit verbod. 
Ik zou heel graag hebben, dat dit bord wordt verplaatst tot de bocht 't Hoogje, Grote 
Tiende. 
Dan zou het verbod uitgebreid worden en voor ons de onrust misschien ophouden! 
Ze mogen daar dan niet zijn, iedere nacht een paar uur wakker liggen houd ik niet 
vol. 

Ook overdag komen ze met hun snelle brommers en auto's de grote tiende af, heel 
angstig i.v.m. kleine kinderen. 
Ook het geluid van de bonkende harde muziek houd je tegen om in de tuin te gaan 
zitten. Bij Tìni en Coos, Jo en Filial en Hilda en Adrie. 

Wij verzoeken uw vriendelijk maar toch dringend het idee, om het verkeersbord weg 
te halen, te laten varen 

Af zenders: 

Hilda en Adrie van Etten Mia de Jonge Ad v. Nispen 
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Grote tiende 6 te tiende 9 ŗ j 't hoogje^ Grote tiende 6, , ~ Grote tiende 9 

Tini en Coos Antus-Tak Jo en Firial Bazen 
Grote tiende 8 Gr 
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Datum: 

Aan mevrouw Bolten 
Mevrouw Vissenberg 
Dorpsraad 
Gemeenteraad Steenbergen 

Hierbij stuur ik u onze reactie van de buurt, op uw idee om het verkeersbord weg te 
halen (verblijf van 11:00 uur - 7:00 uur verboden). 

Wij als omwonenden ervaren het anders meer dan de helft van de nachten wordt 
onze nachtrust enkele uren verstoord. 

De hang jongeren gooien dingen tegen het huis (eikels, kastanjes, steentjes, 
stokken tegen de ramen en op het dak (rrrrrt) 
Dat begint om ± 11:30 uur/ 12:30 tot soms 2-3 uur. 

De borden hielden dat wel wat tegen. Om elf uur werden de auto's verzet buiten het 
parkeer terrein, soms net voorbij het bord, ze hielden zich aan dit verbod. 
Ik zou heel graag hebben, dat dit bord wordt verplaatst tot de bocht t Hoogje, Grote 
Tiende. 
Dan zou het verbod uitgebreid worden en voor ons de onrust misschien ophouden! 
Ze mogen daar dan niet zijn, iedere nacht een paar uur wakker liggen houd ik niet 
vol. 

Ook overdag komen ze met hun snelle brommers en auto's de grote tiende af, heel 
angstig i.v.m. kleine kinderen. 
Ook het geluid van de bonkende harde muiziek houd je tegen om in de tuin te gaan 
zitten. 

Wij verzoeken uw vriendelijk maar toch dringend het idee, om het verkeersbord weg 
te halen, te laten varen. 

Af zenders: vļ? d k v w i ^ ^ Ä w . datum: 

Mia de Jonge Ad v. Nispen Ŵ / - ^ -

Tini en Cos Antus-Tak Jo en Firial Bazen 


