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bezoek aan Johanna Naber-erf

Geachte leden van de agendacommissie,
In het kader van Bewoners aan Zet nodig ik u van harte uit om een bezoek te
brengen aan de bewonerswerkgroep van het Johanna Naber-erf.
In Stadspolder vroegen bewoners van meerdere erven, onder andere via het
digitale forum van Burgers aan Zet, aandacht voor de als te schaars ervaren
parkeerruimte. Het project is in oktober als pilot gestart op het Johanna Nabererf. Sinds oktober 2010 zijn bewoners zelf, aan de slag gegaan om het probleem
in kaart te brengen en voorstellen te doen voor oplossingen. In januari 2011
zette een werkgroep van circa 25 deelnemers die oplossingen om in
uitgetekende en gebudgetteerde voorstellen die zij in februari aan hun
medebewoners voorlegden. In april is het ontwerp in stemming gebracht. Het
college heeft de uitslag van de stemming als een zwaarwegend advies gezien. In
juni/Juli zijn de nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Met uitzondering van de
plaatsen waar bewoners bezwaar op hebben ingediend (0p twee locaties zijn
bezwaren binnen gekomen. De afronding van deze bezwaren verwachten wij in
oktober).
Het proces is geëvalueerd met de werkgroep en er is gestart met een volgend
erf, het Mina Kruseman-erf. Een viertal bewoners uit de werkgroep van het
Johanna Naber-erf zijn bereid om de opgedane kennis te delen met de bewoners
van het Mina Kruseman-erf. Op deze wijze ontstaat een soort ‘buddy’ project. In
het Mina Kruseman-erf neemt de gemeente nog meer de adviserende en
faciliterende rol omdat daar een bewoner voorzitter wordt van de werkgroep.
Graag nodig ik u uit om met een afvaardiging van de werkgroep Johanna Nabererf in gesprek te gaan over deze ervaring.
Een datum voor dit bezoek maak ik graag in overleg met u.
Hoogachtend,

Dea van Soest
Projectleider Parkeren Stadspolder
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