
Concept-reactie van Allegon van Wanrooij en Hans Spuijman (bewoners Maredijk) 

-Tijdens de laatste bijeenkomst is er gesproken over de afsluiting van de Parmentierweg naar de 
Schipholweg. Dit stuk zou groen moeten worden. Dit heeft echter grote gevolgen voor het verkeer in 
de hele Maredijkbuurt. Hier is door de gemeente nog geen onderzoek naar gedaan, terwijl de 
gemeente wel een voorstel -Visie heeft en de sluitingsdatum van inspraak binnenkort verloopt. 
Graag willen we een toezegging dat hier uitstel van de deadline van 22 januari voor komt. 

Wij hebben bezwaar tegen de afsluiting omdat dit ; 

- tot een enorme toename van de verkeersdrukte in de hele Maredijkbuurt leidt. Terwijl de drukte op 
de Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan ook toeneemt. 

- Nieuwe bewoners en werknemers van de bedrijven in de wijk, zullen hoe dan ook de wijk inkomen 
en uitgaan. Ook al is er sprake van eigen parkeergelegenheid. Wat wij nu al dagelijks ervaren is een 
enorme toename van pakketbezorgers en leveranciers en andere aan de bedrijven verbonden 
diensten zoals bijvoorbeeld  verhuizers, verbouwers etc. Kantoorpanden worden in de praktijk bij de 
komst van een nieuw bedrijf opnieuw verbouwd.  

- Het zware verkeer dat veelvuldig in de Maredijkbuurt zal gaan passeren heeft ook gevolgen voor de 
fundering van de oudere woningen in de buurt.  

-Wij zijn absoluut voorstanders van vergroening van de wijk en hebben dit ook al ingezet.  
Wij maken echter bezwaar tegen de beoogde hoogbouw en enorme massaliteit van gebouwen (!) . 
De zogenaamde vergroening die de gebiedsvisie pretendeert te hebben, staat niet in verhouding tot 
de ” enorme betonnisering” van de wijk.  

De vergroening van daken is een prima plan alleen als je  dicht op hoge (!)  gebouwen komt te wonen 
geeft dit een opgesloten gevoel. 

Het weghalen van het plantsoen met bomen op de Parmentier weg ,waar een kauwenkolonie woont, 
lijkt een slecht plan  als vergroening en verduurzaming hoog in het vaandel staat. 

De op dit moment in de conceptvisie voorgestelde enorme bouw  zal waarschijnlijk grote gevolgen 
hebben voor de oudere huizen in de wijk.  Denkend aan de funderingen  etc.  Tijdens eerdere 
bouwprojecten is hier weinig rekening mee gehouden! Zo is er niet nagedacht over de hoogte van 
het maaiveld. En zijn er ook problemen geweest met het grondwaterpeil wat geleid heeft tot 
vochtproblemen in de huizen. 

Het voorstel om de speeltuin een extra ingang te geven wordt door de speeltuinvereniging  en 
omwonende niet gesteund omdat de veiligheid van de kinderen dan minder gegarandeerd kan 
worden En dit is juist zo belangrijk! 

Het voorstel om doorgangen te maken van de schipholweg naar de Parmentierweg stuit dan ook  op 
bezwaar. In het verleden heeft zo’n zelfde doorgang tot problemen geleid . Het werd als unheimisch 
ervaren . Er was vervuiling en er hielden zich mensen op die daar verder niets te zoeken hadden. De 
doorgang is  weer afgesloten! 



Tijdens de bijeenkomst met de gemeente is gebleken dat er geen onderzoek is gedaan naar de 
toename van fijnstof en geluidshinder. Bij  een voorstel  visie van zo’n groot project, met de visie 
over milieu en fijnstof (landelijk ) in het achterhoofd, is dit toch zeker uiterst belangrijk en 
noodzakelijk. Dit onderzoek zou gedaan moeten worden voor de goedkeuring van de visie! 

De enorme massaliteit die deze  conceptvisie voor ogen heeft stuit  tegen  hevige bezwaren.   
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