Standpunt wijkraad inzake IVORIM

Als wijkraad Meerwijk zijn we blij dat een groot gedeelte van onze wijk wordt opgeknapt. Dat
is ook dringend nodig. Er zitten veel hele goede elementen in de plannen: het scheiden van
de afvalwatersystemen, het opknappen van de groene delen in de wijk, het invoeren van
éénrichtingsverkeer in de buurten.
Wij merken echter dat bewoners niet het gevoel hebben dat zij geïnformeerd zijn over de
plannen. Met name de plannen om groenstroken aan te leggen ten koste van
parkeerplaatsen, stuiten op veel onbegrip en verzet.
Groen in ruil voor parkeren
We begrijpen best dat niet aan alle wensen van elk individu tegemoet gekomen kan worden.
Maar wij begrijpen niet waarom de bewoners niet in een vroege fase geïnformeerd zijn over
de plannen. Er is nooit aan de bewoners gevraagd of zij het een goed idee vonden om meer
groen in de straten te krijgen en minder parkeerplaatsen. Er is een klankbordgroep, waaraan
ongeveer 25 bewoners actief hebben meegedaan. We hebben de verslagen van de
klankbordgroep gelezen. Daaruit blijkt dat de meeste leden het huidige plan het minst goede
vonden.
Rol gemeenteraad
De beslissing over de plannen is genomen door de gemeenteraad. Het is voor ons
onduidelijk of de gemeenteraad wist dat de bewoners niet goed geïnformeerd waren. De
communicatie over de plannen ging via de wijkkrant en via de website van de gemeente.
Niet iedereen leest de wijkkrant en voor veel mensen is het moeilijk om informatie op de
website te vinden. Mogelijk dacht de gemeente dat de bewoners goed geïnformeerd waren,
maar het lijkt erop dat de overgrote meerderheid van de bewoners niets van de plannen
weet.
Geef uw mening!
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente goed luistert naar haar bewoners.
Hoe kunt u reageren?
U kunt op de plannen reageren tot 17 september 2021. Oók wanneer uw straat pas in de
tweede fase (2023) wordt aangepakt. Reageren kan:
- per e-mail via meerwijk@haarlem.nl
- op de website www.haarlem.nl/mijnmeerwijk onder de knop ‘Voorlopig Ontwerp’
- per brief aan gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, t.a.v. A. Vishnudatt.
Als u wilt reageren en u weet niet hoe u dat kunt doen dan kunt u contact opnemen met de
wijkraad. De wijkraad kan u daarbij helpen. Het e-mailadres van de wijkraad is:
wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl.
Wij hopen dat de gemeente zal luisteren naar de bewoners en dat over een paar jaar een
groot deel van Meerwijk opgeknapt zal zijn en dat iedereen dan met plezier in deze wijk kan
wonen.
Marijke ’t Hart,
voorzitter wijkraad Meerwijk

