
3e Bijeenkomst Bewonerswerkgroep parkeren Merbau, Meranti en  
deel Chico Mendesring 

 
Dinsdag 26 april 2022, 19.00 – 20.30 uur 

De Atlas, Chico Mendesring 821 
 
 
1. Opening 
 
Voorzitter William Jacobs heet iedereen welkom. Bij deze vergadering zijn er naast de 
ambtenaren van de gemeente ook 3 bewoners. Er zijn 3 afmeldingen.  
 
2. Toelichting op door gemeente beoordeelde voorstellen  
 
In het vorige overleg zijn 2 voorstellen voor extra parkeerplaatsen ingediend en besproken. 
Henk van Ballegooijen, verkeerskundig medewerker van de gemeente, besprak deze 
plannen met collega's van de afdeling stedenbouw en de afdeling kabels en leidingen.  
Dit zijn de veranderingen van de plannen: 

• In het groen nabij de speelplek aan de Meranti zijn 4 i.p.v. 6 parkeerplaatsen mogelijk 
tussen de bomen 

• Aan de Chico Mendesring kunnen maximaal 2 in plaats van 4 extra parkeerplaatsen 
komen. Zo houden we beter rekening met de bomen die daar staan. 

• Weghalen van het karakteristieke groen aan de Merbau naar de speeltuin vindt de 
stedenbouwkundige niet wenselijk. Daarvoor in de plaats komt een voorstel voor 
parkeren op de weg. De eerste serie extra plaatsen ligt in de buurt van de Chico 
Mendesring aan de noordkant van de weg. In het oorspronkelijke plan staan 5 
parkeerplaatsen. Dat worden er 4. De tweede serie extra parkeerplaatsen ligt 
verderop in de straat, aan de zuidkant van de weg naar de speeltuin. Dit blijven er 7. 

• Voorbij de bocht naar het zuiden verschuiven we de onderste 2 extra parkeerplaatsen 
iets meer naar het zuiden. De eigenaar van de garage daar kan deze dan beter in- en 
uitrijden. In de bocht komt een bord waarop staat dat de huisvuilverzamelplaats hier 
komt te staan. De parkeerplaatsen komen half op de stoep en half op de rijbaan met 
de daarbij horende verkeersborden  

• Andere voorgestelde plekken in de Merbau vervallen, omdat daar ook karakteristiek   
groen weg zou moeten gaan.  

• Het voorstel voor 4 plaatsen in het groen in de buurt van het Polderhuis verlagen we 
naar 2 parkeerplekken.  

• Het voorstel voor 6 parkeerplekken op de Merbau meer naar de bocht in het zuiden 
verlagen we naar 3 parkeerplekken. 

• De parkeerplaats op de hoek bij het pand van Asvz vervalt, omdat die het uitzicht bij 
de hoek lastig maakt. Ook moet het op deze plek groen blijven voor een mogelijke 
boom 

Van de oorspronkelijke 13 locaties uit de 2 ingediende voorstellen blijven er na deze toetsing 
8 over. Het gaat dan om 30 extra parkeerplaatsen die in totaal ca. € 23.500 kosten. Deze 
locaties legt de werkgroep voor tijdens een inloopavond. 
 
3. Afspraken 
 
Op dinsdag 24 mei is de inloopavond voor alle buurtbewoners.  
 
 
4. Sluiting 
 



William Jacobs sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inzet. 
 


