Aan Gemeente Hilversum afd parkeren en groen beheer.
10 juni 2019
De informatie avond bezocht over extra parkeerplaatsen Kerkelanden Hofjes.
Het blijkt door de bewoners een nieuwe enquête is gedaan van het Lutherhof. Het
blijkt dat er een groot verschil is in de uitkomst tussen die van BMC en de bewoners.
Bewoners van het Lutherhof geven aan dat men liever geen extra parkeerplaatsen wil.
Het is ook jammer te constateren dat de opstellers en uitwerkers uitgegaan zijn van
de grens 50 pct. en dat dan de gemeente vond dat er iets ingetekend moest worden.
Medewerkers van de gemeente hadden verschillende verklaringen.
Mevrouw Van den Hoek zei dat er niet getornd kan worden om eventueel
veranderingen door te voeren daar die dan teveel geld kosten en dat alleen eigenlijk
de rode parkeervakken als leidraad worden genomen. Zij memoreerde dat je dit moet
zien gelijk aan verkiezingen de uitslag staat vast. Ik heb haar gewezen op de
demografische verhoudingen in de wijk en dat veel ouderen niet de moeite hadden
genomen om het formulier in te vullen .Volgens haar zou elke wijziging aan bv
openbaar groen meer dan 1000 euro kosten. Om hier parkeerplaatsen in te vullen
Er was een tekening met het openbaar groen. De tekening gaf aan dat er niet aan
getornd kon worden. De ontwerper openbare ruimte heeft gezegd dat voor hem geen
bezwaren zijn als hierop wat gewijzigd wordt om eventuele parkeerplaatsen te
creëren. Als er bomen gekapt worden dan moet er ergens anders een nieuwe komen.
Hier zijn we het over eens. Bewoners moeten het hier wel eens mee zijn .Ik vind het
raar dat er tekeningen zijn gemaakt die geen alternatief kennen en dat medewerkers
elkaar tegenspreken. Ik heb hier dan ook ernstig bezwaar tegen. Zo ga je niet met
mensen om of is dit gemeentelijk beleid. Jammer.
De persoon die over de openbare orde gaat kwam tot de eind conclusie dat er met het
Lutherhof nogmaals eens moeten worden overlegd.
Ook is ter tafel gekomen en dit plan werd door een medewerker geopperd om
parkeren toe te staan op de weg tussen bv 19,00 en 8,00 uur. Daarna handhaven.
Er zijn diverse mogelijkheden om parkeerplaatsen te maken zoals besproken is met
de deskundigen die niet aan de orde zijn gekomen in het BMC onderzoek.
Degene die 2 of meer auto’s bezitten moeten ook de consequentie aanvaarden dat zij
de 2e auto op een verdere plek moeten zetten. De enquête van BMC geeft aan dat
men bereid is om 2 minuten verder te lopen.
Ik vertrouw erop dat er een nieuw overleg komt met de gemeente over de nieuwe
uitkomst.
Met vriendelijke groet,
Naam bekend bij de griffie

