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Beginnen met voorstellen. Mijn naam is Dave de Rijke. lk woon aan de Keulerstraat op het eerste stuk bij de
ringbaan ter hoogte van de serviliusstraat. lk ben betrokken gtweest bij het project als klankbordlid.

lk heb spreektijd aangevraagd omdat ik mij niet gehoord voel en de commissie graag mijn bevindingen mee wil
geven bij het voornemen van hun advies. Het betreft hier een discussie die al begonnen is met een email van 16 juli
201-8 en nog steeds loopt.

lk bepleit om het voorstel terug naar de teken tafel te sturen
ln basis heb ik een probleem bij het planten van de 75 extra bomen en de bijkomende vergroening van 6000m2
verharding. Niet omdat ik tegen vergroening ben of zo maar omdat ik van mening ben dat een woongebied vooral
toegespitst moet zijn op wonen en dat er daarbij rekening gehouden dient te worden met milieu zaken. Voor wat
betreft míjn stukje van de wijk zijn we aan het doordraven. Er staan momenteel namelijk twee middelgrote bomen
maar in het plan is men voornemens om er 6 grote bomen bij te zetten, te weten valse christusdoorens die in tien
jaar tijd circa 13 meter hoog gaan worden. Tussen deze bomen komen groenstroken.

Nu ontstaan er twee problemen.
De hoogte van de bomen gaat er voor zorgen dat er licht weggenomen gaat worden op de door de bewoners
geplaatste zonnenpanelen. Slecht voor de investering die de bewoners gedaan hebben.
Door de ruimte die de bomen en de groenstroken in gaan nemen zal het aantal parkeerplaatsen drastisch terug
gebracht worden.
De bewoners van dit stuk van de Keulerstraat gebruiker er altijd 6. Zelf heb ik een verkeerstelling gehouden
gedurende een langere periode en kom op een bezetting van gemiddeld 6,29 auto's.
Het aantal parkeerplaatsen op de tekening is echter maar vijf parkeerplaatsen. Er komt dus een structureel
(dagelijks) probleem en dan heb ik het niet over "niet voor de deur" kunnen parkeren

Op zoek naar onderbouwing van uit beleid:
Parkeerbeleidsnota uit 2006.
Uitgangspunt is parkeernorm CROW.
Volgens deze norm zouden er op ons stukje keulerstraat 9 parkeerplaatsen moeten komen.

Uitgangspunt van gemeente is dat projecten een neutrale invloed op parkeerbalans moeten hebben. Nu is er
parkeerruimte voor circa negen auto's.
Ook dit onderschrijft dat er meer ruimte moet komen voor parkeren om de leefbaarheid en de onderlinge harmonie
tussen de bewoners te handhaven.

Hierbij willen we als bewoners pleitten voor een herbezínning van de tekening en minder bomen te planten zodat
we normaal kunnen parkeren. Wij als bewoners hebben zelfs al een voorstel ingediend waarbij het aantal extr
ingetekende bomen kan blijven maar met iets minder groenstrook om zo de broodnodige extra plaatsen te
creeeren. Bovendíen zou het mooi zijn als we voor een iets kleiner type boom zouden kunnen kiezen zodat de
opbrengst van de zonnenpanelen in de komende jaren niet al te veel tegen gaat vallen. Dan is er een gerede kans
dat het gewenste draagvlak onder de bewoners voor vergroening (punt 1.7 van de argumenten in het voorstel) er
ook daadwerkelijk is want dat is er momenteel abslouut niet
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