
Inspreekbijdrage commissie Beheer d.d. 6 oktober 2022 
 
 
Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie beheer,  
 
Mijn naam is Cobie Tigchelaar. Sinds 1994 woon ik in de Jan Ligthartstraat. Ik zit in de actiegroep Meerwijk en 
heb mij ingezet om de bewoners te informeren over de plannen IVORIM. 
 
Ik zit hier niet voor mijzelf. Ik zit hier voor de oudere mensen die ik gesproken heb en die niet meer kunnen 
slapen van het idee dat zij nooit meer de boodschappen voor de deur kunnen uitladen. Ik zit hier voor de 
mensen die slecht ter been zijn en die nu genoodzaakt zijn om te verhuizen, omdat zij geen 100 meter naar 
hun auto kunnen lopen. Ik zit hier voor mijn buurman die een invalideparkeerplaats heeft en straks om de 
groenstrook moet lopen om aan de overkant bij zijn auto te komen. Die afstand kan hij niet afleggen. 
 
Ik hoop dat u zich realiseert dat de plannen een enorm effect hebben op de leefbaarheid in de wijk. Ik kan u 
verzekeren dat er nu al ruzies zijn over parkeerplaatsen en dat zal alleen maar erger worden. 
 
Toen ik de folder met de plannen in 2021 kreeg, zagen deze er heel mooi uit. Ik was ook blij dat de straten 
opgeknapt zouden worden. Maar toen ik mij ging verdiepen in de plannen, ontdekte ik dat ze er wel mooi 
uitzien, maar dat ze een enorme impact hebben voor de bewoners. 
 
Samen met 8 andere bewoners hebben wij een actiegroep opgericht en wij hebben 668 handtekeningen 
opgehaald. Ik kan u verzekeren dat dit een enorme klus was. Ik heb zelf 100 handtekeningen opgehaald en 
het heeft mij héél veel tijd gekost om aan de mensen uit te leggen wat er in de plannen stond. Heel veel 
mensen begrepen de plannen niet, of hadden de folder helemaal niet gelezen. Het is misschien goed dat u 
weet dat veel mensen in onze wijk uit een andere cultuur komen en gebrekkig Nederlands spreken en geen 
Nederlands kunnen lezen.  
 
Wij hebben die 668 handtekeningen aangeboden aan de wethouder Eva de Raadt in december 2021. Zij 
reageerde heel aardig en wij hadden het gevoel dat zij begreep wat onze problemen waren. Zij heeft 
toegezegd om ons te informeren over de verdere gang van zaken. Dat heeft zij niet gedaan: wij zagen de 
plannen in februari 2022 toen zij al in B&W besproken waren. 
 
Wij hebben toen besloten om actie te voeren op 5 maart op het Leonardo da Vinciplein in Meerwijk. Meer dan 
100 mensen hebben toen weer hun handtekening gezet. Ik heb deze op 2 oktober naar de griffie gestuurd met 
het verzoek deze aan de leden van de commissie Beheer te sturen. 
 
Helaas zijn wij het afgelopen half jaar niet meer geïnformeerd, tot een paar weken geleden. Het blijkt dat de 
plannen niet zijn aangepast. Wij hebben de bewoners geïnformeerd over de verdere procedure en wij hebben 
meer dan 75 inspreekreacties van bewoners gekregen. Met toestemming van deze bewoners hebben wij ook 
deze reacties op 2 oktober naar de griffie gestuurd. Ik hoop dat u de moeite heeft genomen om deze reacties 
te lezen. Dan weet u ook wat de mening is van deze bewoners. 
 
Tot slot, voor alle duidelijkheid. De actiegroep is niet tegen groen, integendeel. De actiegroep zou graag zien 
dat er geen bomen gekapt worden en geen groen wordt opgeofferd voor die zogenaamde 101 extra 
parkeerplaatsen. De actiegroep wil graag dat aan beide zijden van de weg een parkeerstrook wordt aangelegd 
met een open verharding of met grasbetontegels, zodat de bewoners voor de deur of op korte afstand kunnen 
parkeren. 
 
Ik doe een beroep op uw empathisch vermogen en verzoek u met klem om de plannen, zoals die er nu liggen 
af te wijzen en om de mogelijkheid te behouden om aan twee kanten van de weg te parkeren.  
 
Ik dank u voor uw aandacht.  


