
Inspreekbijdrage commissie Beheer d.d. 4 november 2021 

 

Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie beheer,  

 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor de problemen die er gaan ontstaan als de plannen voor 

IVORIM zo worden uitgevoerd als in het V.O. staat. 

 

Mijn naam is Miranda van Broeck en ik woon in de Montessoristraat. Toen ik hoorde van de 

plannen om een groenstrook aan te leggen ten koste van parkeerplaatsen, wist ik meteen 

dat de bewoners in mijn straat daar niet blij mee zouden zijn. Direct heb ik de 

woningbouwvereniging en de gemeente gebeld. Ik heb een gesprek gehad met iemand van 

de projectgroep en ik heb mij meteen aangemeld voor de klankbordgroep. 

 

Toen ik die man van de projectgroep sprak wist ik meteen: hij gaat ervoor om dat project 

door te zetten, ondanks alle argumenten van mij om de plannen aan te passen. Hij bleef 

maar benadrukken dat de wijk erop vooruit zou gaan en dat het al vast stond dat er maar 

aan één kant van de straat geparkeerd kon worden. Ik bedacht dat ik moest laten zien dat 

meer mensen het met mij eens zijn. Dus ben ik met een handtekeningenlijst de straat 

rondgegaan. 

 

De mensen die ik sprak waren heel blij dat ik over de plannen vertelde. Ik dacht al dat bijna 

niemand ervan zou weten. De mensen willen niet méér groen voor de deur, omdat zij zeker 

weten dat daar alleen maar zwerfvuil in terecht komt. Bovendien willen zij niet dat er 

parkeerplekken verdwijnen, er zijn nu al te weinig. Er is niet goed over nagedacht. Ik heb een 

oude buurvrouw, die geen auto heeft. Als zij gaat verhuizen dan komt daar een jong gezin 

met één of twee auto’s. Ik heb nu één auto, maar als mijn zoon, die nu bij mij woont, straks 

gaat werken dan moet hij ook een auto hebben. 

 

De gemeente zegt dat de wijk erop vooruit zal gaan als de plannen worden uitgevoerd. Nou, 

ik begrijp niet waarop zij dat baseren. Ik loop regelmatig naar het winkelcentrum en 

onderweg zie ik altijd zoveel troep liggen.  

 

Er is ons nooit gevraagd of wij meer groen voor de deur willen of minder parkeerplaatsen. Er 

wordt ons nu iets opgedrongen door de gemeente en dat klopt niet. Deze plannen worden 

uitgevoerd met belastinggeld en ik vind dat wij dan ook iets te zeggen hebben over de 

manier waarop ze worden uitgevoerd. 

 

Mijn vraag aan u is: houd rekening met de bewoners. Waarom kan de gemeente de straten 

niet gewoon opknappen en de indeling laten zoals hij nu is? 

 

Ik dank u voor uw aandacht.  


