
'W66reen truck
tegen ons huis,

HoEKvAN spENcEN Het is mooi wonen in
Hoek van Spengen, maar wet gevaarlijk.
Het lieftijke huis van Stieneke en Henri van
Schaik in het Utrechtse gehucht is in 6 jaar
at acht keer geramd door een vra
DOUWE ANNE VERBRUGGE

De gemeente laat de zaak op
zijn beloop, verzucht Henri
van Schaik. Eind februari $'as
het weer raak. Het dak van de
woning in de buuftschap bij
Kockengen werd gekraakt
door een truck. Van Schaik:
,,Dakpannerl eraf. dakgoot
naar de gallemiezen en het
overstek kapot, Ik was niet
thuis. Mijn buurman heeft de
wachtwagenchauffeur uit
zijl1 cabine getrokken. Dat
zou ik zelf niet zo snel doen,
maar het tekent de sfeer We
zijnhethier 26 zaI:'

Bij thuiskomst heeft Van
Schaik zijn auto voor de
rrachtwagen geparkeerd en
de sleutel weggegooid. Tegen
de politie heb ik gezegd dat ik
mijn $agen niet $ eg]raal
roor de gemeent€a.mbtena-
ren zouden komen kijken
naar de situatie. Ik heb dat
vijf k\rafiier \ olgehouden.
Zoader resultaat. Die middag
heb ik de burgemeester en
een ambtenaar een e-mail ge-

stuurd. Geen reactie. En dat
gaat al jaren zo. Het ambtelijk
apparaat blinkt uit in dom-
heid en wegkijken."

Nieuwe voorgevel
Ruim een jaar geleden reed
eeD lTachtwa8en z0 hard
tegen het huis dat de hele
voorgevel moest worden ver-
vangen. ,,Er \\'as een flink gat
geslagen en er zaten scheuren
in de ge|el. Ik heti de g'e-

meente toen voorgesteld de
voorgevel een meter naar
achteren te plaatsen. Nooit
een rcactle gehad."

Stieneke van Schaik legt uit
dat de gemeente julidisch ge-
zien niet leranh!'oo rdelij k is
voor het feit dat Yrachtwa-

We hebben wethouder De
Groene en een ambtenaar
hierop geattendeerd, maar
we kregen te horen dat er dan
een rergunning bij de prorin-

er-aange-
\Taagd om een lerkeersbord
te plaatsen. Doe dat dan.-

Staten palen
Ook de cilieltechnische ge-
meerteambtenaren \.an
Stichtse \!chi. \raafioe de
buurtschap behoorl laten het
afiteten volgens Stieleke eD
Henri van Schaik ,,Het plaat-
sen \.an stalen palen in de
1\-eg \ iali r0or het huis, zou de
beste oplossing zijn. Die
moesten we dan zelf plaatsen
en betalen en dan zou de ge-
meente dit aan ons temgbe-
talen. Juddisch kan dit hele-
maal niet, maar priin4 daar
hadden \\U ge€E moeite mee*--'
Maar toen de aarnemer - die
de siaien palen wilde plaat-
seD - een rraag had ore!
eventuele kabels in de grond
en enkele normale voorwaar-
den in de offefie had staan.
trok de gemeenteambtenaaj
doodleuk de opdracht in en
liet niets meer van zich
horen. Hij reageerde gewoon
nergens meer op. Dai is toch
bizar."

Finarcieel zijn de I'an
Schaili.r goed ingedel.t. De
schade r..ordt el]re keer be-
taald. Henri van Schaik:
,,Maax het wordt hoog tiid dat
de gemeente met een ver-
keersdeskrlndige langskomt.
\1€ zijn boos. ik heb n1e tot
nu roe aitijd ingehoude!"
maar een rolgende keer word
ik misschien zo boos, dat ik
niet voor mezelf instii.'

Woord\.oet Cer Arno Zwa-
ne\'eld Yan Stichtse Vecht iaat
iveten dat de gerneente pas
na hetr€ekend 1net een reac-
tie kan kom.'r]. ,.Dat is geen
onwil, maar deze kwestie
heeft nogal \1'at \.oorgeschie-
denis en we \\illen eerst goed
kijken naar wat er eerder is
gebeurd."

we zijn het ZatI,
Al acht keer binnen Gy{":;^1irr,

A En opnieuw heeft een
truck het huis Yan d€ famF
lie van Schaik geramd.

gens tegen hun woning rij-
den. ..llaar ze kunnen \1'el
roonvaatden crearen om ie
voorkomen dat het gebeurl
De $€g \,?Ir deze buurtschap
is verboden voor zwaal
\Tachtvervoer Maar op de
aanpalende pro'illciale \reg
\rolCt dit niet aangegeren.

Het ambtetiik
apparaat btinkt
uit in domheid
en wegkijken
-Henrivan Schaik


