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Nijkerk, 18 oktober 2019.

Werkbezoek raadsleden zaterdag 12-oktober 2019
Op uitnodiging van onze stichting bracht onlangs een negental gemeenteraadsleden
een werkbezoek aan onze buurt. Doel ervan was om de gemeenteraad met eigen
ogen kennis te laten nemen van de door ons zeer gewaardeerde woonsituatie.
Natuurlijk was de aanleiding de dreigende bebouwing van het groene weiland
achter De Meinskamp aan de Hoogstraat waardoor een overlast-situatie zou
ontstaan voor onze gehele buurt. Daarmee wilden wij de gemeenteraad al in een
vroeg stadium op de hoogte brengen van
de plannen van de projectontwikkelaar.
Aan de hand van een duidelijke
powerpoint-presentatie werden eerst op
overtuigende wijze onze zorgen in beeld
gebracht. Vervolgens begeleidde het
bestuur een korte rondgang door onze
buurt, zodat de raadsleden persoonlijk de
huidige en de dreigende overlast-situatie
zouden zien.
De raadsleden bleken zeer geïnteresseerd
te zijn en vertelden dat het beslist geen
gelopen race is! Er was duidelijk begrip voor
onze zorgen over de dreigende overlast
door verkeers- en parkeerdrukte.

Opvallend was dat de leden zelf begonnen over de karakteristieke sfeer van onze
buurt, met tastbare herinneringen aan de voormalige uitgeverij Callenbach in de
Hoogstraat: het prachtige voorhuis van het gebouw De Hoogh en de directeursvilla
De Meinskamp.
Na de rondgang werd openhartig over de opgedane indrukken gesproken.

4 van de 9 aanwezige raadsleden.

We hoorden ook dat het verzet tegen een projectontwikkelaar een taaie en
langdurige bedoening kan worden, maar dat goed gemotiveerde weerstand van de
direct omwonenden terdege wordt meegenomen met de te nemen beslissingen
door de gemeente. Dus: hoe groter het aantal ondertekenaars uit onze buurt is van
onze petitie, des te meer met onze argumenten rekening zal moeten worden
gehouden.
Het is van het grootste belang dat u meedoet! Als u nog niet onze petitie heeft
ondertekend, doe het dan nu! www.rondomdemeinskamp.nl
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