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Onderwerp: Overlast Polen 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 
Begin 2009 zijn er meldingen en klachten binnengekomen over de in de Baron Mackaaystraat 
gehuisveste Polen. De meldingen en klachten betroffen:  
 

 Geluidsoverlast 
 Overbewoning 
 Omgaan met afval  
 Bovenmatig alcohol gebruik 

 
In de raadsvergadering van 19-06-2009 zijn hierover twee toezeggingen gedaan. Namelijk dat het 
incident opgelost wordt en dat er gekeken gaat worden of er in structurele zin iets moet 
veranderen.  
Vanuit diverse afdelingen binnen de gemeente is er contact gezocht met de directe buren, 
omwonenden en de bewoners en zijn er gesprekken gevoerd. Ook is de wethouder bij de directe 
buren op huisbezoek geweest. Deze gesprekken hebben niet tot vermindering van de overlast 
geleid. Vervolgens heeft de afdeling juridische zaken onderzocht welke juridische mogelijkheden 
de gemeente heeft om een einde aan deze overlast te maken. Deze mogelijkheden bleken bij 
nader inzicht zeer beperkt, temeer daar er sprake was van onderhuur. Wij hebben ook diverse 
pogingen ondernomen om met de eigenaar van de woning in contact te komen. Deze verblijft 
echter in het buitenland en is niet bereikbaar.  
 
Om toch een einde te maken aan de overlast is er vanuit de afdeling Vergunning Verlening en 
Handhaving contact opgenomen met de verhuurder van de woning: HomeFlex. In goed overleg 
met de verhuurder is afgesproken dat de onderhuur eindigt per 1 december 2009. Homeflex is 
voortvarend te werk gegaan, heeft het contract opgezegd en de woning al in de 2e week van 
november leeggehaald. Alle omwonenden zijn hiervan door zowel gemeente als Homeflex in 
kennis gesteld.  
Wij zijn van mening dat wij deze problematiek in goede samenwerking met onze ketenpartners 
succesvol hebben opgelost en hebben er alle vertrouwen in dat bij eventuele herhaling deze 
samenwerking op vergelijkbare wijze zal verlopen. In structurele zin willen wij alsnog geen 
verandering voorstaan omdat we eerst af willen wachten welke maatregelen er uit de landelijke 
discussie volgen waar het ministerie van het VROM mee bezig is. 
 



   
   

   
    
   
 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, 
de secretaris,     de burgemeester, 
 


