
Haarlem,  6 oktober 2022


Geachte leden van de commissie Beheer,


Mijn naam is Adriaan Bos en vanaf het begin ben ik deelnemer van de klankbordgroep die 
Meerwijk vertegenwoordigd, waarin onder andere de plannen voor IVORIM worden besproken.


Vorige maand heb ik ook ingesproken over het feit dat er niet naar de bewoners is geluisterd.


Na afloop van de vergadering van 6 september heb ik gesproken met iemand van de 
projectgroep, die heeft toegezegd om cijfers toe te sturen over de klimaatadaptieve effecten. 
Maar hier heb ik tot op heden nog niets van gezien.

Er wordt niet naar de bewoners geluisterd en van alle beloftes is tot nu toe niets terecht gekomen, 
terwijl toch duidelijk is gezegd dat er naar de bewoners wordt geluisterd. Daar zou de 
klankbordgroep voor moeten zijn, maar dat blijkt dus een wassen neus. Want zoals blijkt wordt er 
niet serieus omgegaan met de feedback die de bewoners aandragen, sterker nog er wordt 
helemaal niets mee gedaan.


Ik ben diep teleurgesteld over de gehele gang van zaken en ik maak mij grote zorgen over de 
gevolgen van de huidige plannen van IVORM als deze volgens de huidige plannen worden 
doorgevoerd. In de gehele wijk aan één zijde parkeren wordt een regelrechte ramp. Ten eerste 
omdat er nu voor twee zijden al niet voldoende parkeermogelijkheden zijn en daarbij komen er in 
de gehele wijk nog minstens 1250 woningen bij, waarvoor slechts 300 parkeermogelijkheden 
worden gecreëerd. 

Dit plan is zeker niet toekomstbestendig. Er wordt geen rekening gehouden met 
gehandicaptenparkeermogelijkheden voor de toekomst, niet met elektrisch parkeren wat toch de 
toekomst moet gaan worden en dan ook nog de nieuwe woningen die zonder voldoende 
parkeermogelijkheden gebouwd gaan worden.


Er wordt gesproken over 100 extra parkeermogelijkheden, maar als er goed naar de tekeningen is 
gekeken zijn die op plaatsen ingetekend waar helemaal geen parkeermogelijkheid is. Bijvoorbeeld 
voor parkeergarages en dat gaat in het niet tegenover het aantal parkeermogelijkheden wat 
daartegenover wordt weggehaald.


Ik vraag hierbij om de voorgestelde plannen voor IVORIM af te wijzen en om met de bewoners in 
gesprek te gaan over de inrichting van de straten.


Ik dank u voor uw aandacht.



