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Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie,
Om te beginnen wil ik mij graag even voorstellen: ik ben Marijke ’t Hart, voorzitter van de
wijkraad Meerwijk.
Ik weet dat u zich mogelijk overvallen zult voelen over de grote hoeveelheid
inspreekbijdragen over IVORIM, een onderwerp dat niet op de agenda staat. Ik wil mijn
waardering uitspreken voor de griffie, die ik hierover gesproken heb. De mevrouw van de
griffie die ik gesproken heb vond het lastig dat er zoveel insprekers zijn over een onderwerp
dat niet op de agenda staat. Ik heb toegelicht waarom het toch wenselijk is dat alle
insprekers gehoord worden en zij was zo vriendelijk om mijn verzoek te honoreren en alle
insprekers de ruimte te geven om hun zegje te doen.
Op 10 juni j.l. en 9 september j.l. heb ik een inspreekbijdrage bij deze commissie gedaan
over het onderwerp IVORIM. Ik heb u verteld dat de vragen en kanttekeningen van de
wijkraad bij het VO niet zijn meegenomen in het participatieverslag dat aan u verstrekt is. Ik
heb u ook verteld dat de bewoners pas geïnformeerd zijn over de plannen nadat deze zijn
vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad.
Het moet mij van het hart dat ik erg geschrokken ben van de lauwe reactie van u bij mijn
inspraak op 9 september jl. Er was nauwelijks een reactie op mijn inspreekbijdrage, alsof u
het de normaalste zaak van de wereld vindt dat bewoners niet geïnformeerd worden en alsof
u het de normaalste zaak van de wereld vindt dat u daarover niet volledig geïnformeerd bent.
Er kwamen wel een aantal vragen van een aantal commissieleden, waarvoor mijn dank.
Maar er was maar één reactie, van de heer Aynan, die duidelijk liet merken dat hij vond dat
dit verder uitgezocht moest worden. Helaas heb ik tot op heden niet gehoord of dit verder
uitgezocht wordt.
Ik vind het een schande dat ingrijpende plannen voor de leefbaarheid in de wijk worden
gemaakt en dat de bewoners niet worden geïnformeerd en hierbij niet actief worden
betrokken.
Ik heb dit ook besproken met de actiegroep van bewoners, die bezwaar maakt dat zij niet
geïnformeerd zijn en dat zij door de projectgroep afgescheept zijn als zij hun bezwaren
kenbaar maakten. Deze bewoners waren aanwezig bij de jaarvergadering van de wijkraad.
Daar was de burgemeester ook en hij heeft toegezegd dat hij de zorgen van de bewoners
zou bespreken in B&W. Ik heb een gesprek gehad met de betrokken wethouder, Michel Rog,
en afgesproken is dat hij een gesprek zou hebben met de bewoners. Dat gesprek zou
afgelopen donderdag plaatsvinden. Dat gesprek is helaas afgezegd.
Aangezien dat gesprek niet heeft plaatsgevonden hebben bewoners bedacht dat zij dan aan
u, aan de politieke partijen, willen laten weten welke problemen zij ervaren. Dat is de reden
dat er nu veel schriftelijke en mondelinge bijdragen zijn van bewoners.

Ik hoop dat u met interesse de bijdragen zult lezen en zult luisteren naar wat deze bewoners
te melden hebben. Het verzoek is of u het onderwerp IVORIM wilt agenderen voor een
vergadering van de commissie Beheer. U heeft dan de tijd om u goed in te lezen en voor te
bereiden, zodat u zelf ook een oordeel kunt vormen over de gang van zaken rond de
besluitvorming rond IVORIM. Ik denk dat er mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan
de wensen van de bewoners, zonder dat het Masterplan helemaal herzien hoeft te worden.
Het gaat om een interpretatie van het Masterplan, dat helaas door de projectgroep nogal star
wordt ingevuld.
Ik dank u voor uw aandacht.

