
 

  
 
 

                   
 
 
 

Reactie Wijkraad en klankbordgroep Ivorim op het Concept-Masterplan 
Ivorim 
 
 
De wijkraad en de klankbordgroep Ivorim hebben met instemming kennisgenomen van het 
concept-masterplan Ivorim. Wij onderschrijven het grote belang om een stap te maken van 
een kwantitatieve invulling van Meerwijk naar een kwalitatieve invulling. 
Een belangrijke voorwaarde daarbij is de beslissing van de commissie beheer van 14 
november j.l. om nagenoeg unaniem voor een maximale verbetering van Meerwijk te kiezen. 
 
Wij kunnen ons goed vinden in het geformuleerde doel om voor de bewoners van Meerwijk 
een toekomstbestendige, klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving te gaan ontwikkelen. 
Ook wij achten het van groot belang dat de herinrichting van de openbare ruimte een 
langdurige positieve impuls moet geven aan de wijk en van meerwaarde moet zijn voor de 
gebruikers en omwonenden. Vergroening en aanpassing van profielen, die worden ingezet 
op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid, klimaat en gezondheid, zullen 
daar een belangrijke rol in spelen. 
 
Wij waarderen de wijze waarop de blauw/groenstructuur een versterking moet vormen op 
de bestaande situatie en moeten leiden tot een verbetering van klimaatadaptatie, 
kwalitatief groen en ecologie. 
Van groot belang achten wij de aansluiting op het Aziëpark en wijzen met klem op de 
ecologische ontwikkelingen aan de groene rand van de Meerwijkplas. Dit gebied gaat steeds 
meer aan ecologische kwaliteit winnen. Daarnaast zou in de plannen ook een kwaliteitsslag 
moeten worden opgenomen voor de westkant van Meerwijk om zo de uitstraling van de wijk 
te vergroten en een goede verbinding te vormen met de nieuwbouw van Schalkstad. 
 
Wij zijn verheugd dat gekozen is voor een duidelijke scheiding tussen 50 en 30 kilometer 
straten. Vanuit de wijk is hier al lang op aangedrongen. De veiligheid zal in hoge mate 
toenemen en het wordt ook eenvoudiger om op snelheid te gaan handhaven. Enige zorgen 
bestaan er over het parkeren. Wij hechten zeer aan een grote sociale veiligheid op de 
voorgestelde parkeerterreintjes. Waardering hebben wij voor het uitgangspunt om het 
aantal parkeerplaatsen in de wijk nagenoeg gelijk te houden.  
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Een teruggang van het aantal parkeerplaatsen zal ons inziens mogelijkerwijs tot grote 
maatschappelijke druk op de wijk leiden. Het is van groot belang om in het ‘buurtjesoverleg’ 
de parkeerproblematiek hoog op de agenda te zetten. 
 
Tenslotte, uiteraard hadden wij graag in een bijeenkomst met de bewoners en de betrokken 
vertegenwoordigers van de gemeente over dit plan willen spreken. Echter, de gegeven 
omstandigheden maken het noodzakelijk om dit via een schriftelijke inbreng te doen. 
Wij stellen de mogelijkheid om op deze wijze te reageren zeer op prijs en zien dit ook in het 
verlengde van de reeds ingezette en gewaardeerde participatie die heeft geleid tot dit 
masterplan. Het doet ons plezier te constateren dat de participatie met dezelfde intensiteit 
wordt voortgezet bij de nadere uitwerking, waarbij ook gekeken wordt naar de verdere 
uitwerking op buurtjesniveau. Wij zouden het overigens op prijs stellen als deze 
bijeenkomsten worden gehouden in Da Vinci en de wijkraad structureel voor deze 
bijeenkomsten wordt uitgenodigd. 
 
Met dit Masterplan is een belangrijke stap gezet in een kwalitatieve verbetering van 
Meerwijk. Samen met de ontwikkelingen van het warmtenet zorgt de verbetering van de 
wijk voor een grote versterking van het woon- en leefklimaat, voor een wijk waar het ook in 
de komende decennia goed toeven is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          


