Voorstel inspreekbijdrage
Geachte leden van de commissie Beheer
Mijn naam is Truus Vos en ik woon met veel plezier in een fijne woning op de begane grond
in de Stresemannlaan.
Ik wil u informeren over het feit dat de bewoners van de Stresemannlaan geen informatie van
de gemeente hebben gehad over de plannen in het V.O. voor de inrichting van hun straten.
Ik heb informatie van de wijkraad gekregen over de IVORIM-plannen voor mijn straat, anders
had ik het nu nog niet geweten.
Zoals de plannen nu zijn uitgewerkt gaan zij veel problemen opleveren voor de bewoners.
In het Masterplan staat dan in de Stresemannlaan aan twee zijden van de weg geparkeerd
kan worden, maar in het V.O. staat dat niet. Dat betekent voor mij persoonlijk een ramp,
want ik moet zo nu en dan spullen in- en uitladen in mijn auto en dat kan dan niet meer. Voor
mijn deur komt een groenstrook en ik zal dan een heel stuk moeten lopen als ik bij mijn auto
wil komen. Ik ben de jongste niet meer en zal daardoor dan moeten verhuizen. Dat vind ik
echt vreselijk.
Verder vraag ik mij af waarom in het Masterplan staat dat gestimuleerd moet worden dat
mensen gaan lopen en fietsen. Waarom zijn er dan geen veilige oversteekplaatsen voor
voetgangers in de tekeningen gezet? Het is nu al een drama om de Stresemannlaan over te
steken en dat wordt dan alleen maar erger, als het een racebaan wordt omdat het verkeer
van rechts dan geen voorrang meer heeft. Ik heb, voor zover ik daar tijd voor had, van 41
bewoners handtekeningen opgehaald. Ik heb dat ook als zienswijze opgestuurd tijdens de
inspraakfase, maar ik heb geen idee of deze wens meegenomen gaat worden. Er is aan mij
geen enkele gelegenheid geboden om deze wens toe te lichten.
In de plannen staat dat een vuilcontainer aan de Stresemannlaan ter hoogte van nr. 4 gaat
verdwijnen. Dat is echt heel vervelend voor de mensen die in die flat wonen in de buurt van
die container. Die moeten in de toekomst oversteken om hun vuilnis weg te gooien. Wij
zouden graag zien dat die vuilcontainer blijft staan.
Tot slot: er zijn plannen om vuilcontainers op de Stresemannlaan te plaatsen tussen het
fietspad en de rijbaan. Dat wordt een hele riskante situatie, waarbij bewoners over het
fietspad moeten lopen met hun afval en zij op het fietspad moeten staan om hun afval weg te
gooien. Ook hiervoor heb ik 19 handtekeningen opgehaald en ook hierover heeft niemand
van de gemeente contact met mij opgenomen om te vragen om een toelichting.
Mijn vragen aan de gemeente:
1. waarom zijn de bewoners van de Stresemannlaan niet geïnformeerd over de laatste
plannen voor het V.O.?
2. waarom is het schema in het Masterplan IVORIM, waar in de Stresemannlaan parkeren
aan twee kanten van de weg wordt gepresenteerd, niet uitgevoerd in de tekeningen voor het
V.O.?
3. waarom wordt er in de tekeningen in het V.O. geen oversteekplaats voor voetgangers
getekend?
4. waarom worden vuilcontainers geplaatst tussen het fietspad en de rijweg?
5. waarom moet de vuilcontainer op de Stresemannlaan bij nr. 4 verdwijnen?

Ik hoop dat u serieus aandacht wilt besteden aan het feit dat bewoners van de
Stresemannlaan geen mogelijkheid hebben gehad om hun ideeën over de inrichting van hun
straten toe te lichten.
Ik dank u voor uw aandacht.

