Geachte leden van de commissie beheer,
Ik ben Jos Gebe, een bezorgde bewoner uit de Heldringstraat. Een straat die in fase 2
voorzien zou worden van de plannen van IVORIM. Daarnaast ben ik ook lid van de
klankbordgroep.
In de plannen van IVORIM wil men veel extra kwalitatief groen toevoegen in de buurten van
Meerwijk.
Dit is natuurlijk geen verkeerde gedachte, maar wat men niet heeft verteld is dat dit ten koste
gaat van parkeerplekken... want ongeveer 50% van de parkeerplaatsen verdwijnen. En dit
kan echt niet want de straten staan nu al vol..
Dit hebben wij op meerdere momenten aangegeven in vergaderingen met de
klankbordgroep. Het antwoord daarop was steeds dat wij ons daar niet druk over hoefden te
maken, dat het goed zou komen en dat er gezocht zou worden naar plekken aan de rand
van de buurtjes waar zij goed verlichte en veilige parkeerplekken zouden realiseren.
Inmiddels zijn de plannen bekend en wij zien niet dat er plekken aan de rand van de buurtjes
zijn gecreëerd om te parkeren. Bovendien zouden wij het ook heel vreemd vinden dat
plekken die nu groen zijn opgeofferd moeten worden voor parkeerplekken. Als het zo is dat
het groen kwalitatief beter moet worden dan begrijp ik niet waarom dan het huidige groen
niet goed onderhouden en verbeterd wordt.
Wat ik ook nog wil aangeven is dat ik het gevoel heb dat de klankbordgroep misbruikt is. De
klankbordgroep is opgericht als formaliteit, omdat er nu eenmaal iets aan participatie gedaan
moest worden. De organisatie van de vergaderingen van de klankbordgroep was niet
gestructureerd. Vaak kregen wij de agenda één dag van te voren, notulen kregen wij pas na
lang aandringen, de notulen werden niet behandeld in de vergaderingen en de notulen van
de laatste vergadering van de klankbordgroep van 22 april 2021 heb ik nog niet ontvangen.
De vergaderingen werden ook niet gebruikt om onze mening te horen, maar werden gebruikt
om ons informatie te geven, waar wij niet op konden reageren. Kortom: deze vorm van
participatie sloeg nergens op.
Bovendien heb ik begin maart 2021 een participatiebijdrage geleverd, waar ik pas eind
augustus, na meerdere verzoeken, een antwoord op heb gekregen. Dat antwoord was zo
vaag en algemeen, dat het voor mij niet te begrijpen was. Blijkbaar is dat de strategie: vaag
en algemeen antwoorden door het projectteam IVORIM, zodat de bewoners het niet
begrijpen en murw worden en niet meer reageren.
Ik verzoek u serieus aandacht te besteden aan het feit dat de bewoners niet goed
geïnformeerd zijn, niet mee konden denken en dat er echt een groot probleem gaat ontstaan
als zoveel parkeerplaatsen gaan verdwijnen.
Ik dank u voor uw aandacht.

