
4e Bijeenkomst Bewonerswerkgroep parkeren Merbau, Meranti en  
deel Chico Mendesring 

 
Donderdag 9 juni 2022, 19.30 – 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. Beoordeling binnengekomen reacties  
 
Tijdens de inloopavond op 24 mei kwamen er 5 bewoners. Die hebben allemaal een reactie 
achtergelaten. Voor de avond hebben 2 bewoners via de mail een reactie gegeven. Na de 
inloopavond kwamen geen reacties meer binnen per mail. 
 
Locatie A 
Er zijn 3 bewoners tegen de aanleg van extra parkeerplaatsen op locatie A. Als de 
parkeerplaatsen er toch komen, gaan 2 bewoners hun auto's daar parkeren. Dit is dan in 
plaats van in hun eigen tuin. 
De werkgroep besluit om deze locatie af te laten vallen. 
 
Locatie B 
3 bewoners zien ruimte voor 4 haakse in plaats van 2 extra langsparkeerplaatsen. De 
stedenbouwkundige en landschapsarchitecte van de gemeente vinden dat er dan te veel 
groen weg gaat. Op deze plek komen dus 2 extra parkeerplaatsen. 
 
Locatie F 
Een bewoner wil niet dat bewoners hun afvalcontainers voor zijn huis zetten. Henk denkt dat 
er genoeg ruimte in de Merbau is om hier rekening mee te houden. 
 
Extra, kleine maatregelen 

• De gemeente gaat drempels geel verven. Zo zijn ze beter te zien. 
• In de buurt van de Speeltuin Stadspolders, bij de ingang naar de Meranti, plaatst de 

gemeente een spiegel. Zo is de situatie beter te overzien. 
• De gemeente plaatst een hekje bij het speelveld aan de Meranti. Zo kunnen auto's 

niet meer op het gras parkeren. 
• De gemeente plaatst nieuwe (onder-)borden bij de ingang naar de buurt, zodat 

bewoners en bezoekers weten dat ze in een woonerf rijden. 
 
3. Afspraken 
 

• Henk en William leggen het uiteindelijke voorstel voor aan wethouder Van der Linden. 
• William vraagt de Speeltuin Stadspolders om de borden die aan de Chico 

Mendesring hangen weg te halen. Die zorgen voor extra verkeer. De speeltuin wijst 
bezoekers op zijn site al op de parkeerplaatsen bij winkelcentrum de Bieshof. 

• Henk stuurt een aantal bewoners bij het grasveld aan de Meranti een brief. Hierin 
spreekt hij ze aan, omdat ze nu parkeren in hun voortuin. Dat doen ze nu met de 
voorwielen van hun auto's op de openbare weg. 

  



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


