
Geachte leden van de Gemeenteraad,

Dinsdag a.s. is er tijdens het Forum gelegenheid om aan geven wat onzes 
inziens belangrijk is ten aanzien van het Masterplan.

Wij zouden dit graag via deze weg aan u kenbaar willen maken. Wij liggen 
graag op tijd op bed en we zijn na dergelijke avonden
vaak te wakker/te nerveus om de slaap te vatten. Het onderwerp baart 
ons nu eenmaal veel zorgen.

Ons heikele punt in het plan op dit moment zijn de geplande bankjes in de 
Korte Havenstraat. Hiermee komen een aantal voor ons
zeer belangrijke parkeerplaatsen te vervallen. Bereikbaarheid is cruciaal 
voor een winkel. Het geeft onze klanten de mogelijkheid om even
te parkeren en de doos gebak op te halen of de tas met broden. Niet alles 
is op de fiets te vervoeren en het is natuurlijk ook nog al eens
slecht weer.

De bereikbaarheid is al geruime tijd in de binnenstad belabberd. We 
bakken sinds de aanpassing van de Lange Burchwal enz ca 25% minder 
brood ! Grotere broodklanten en klanten uit de regio doen op dit moment 
boodschappen ergens anders. Dit moet echt niet te lang meer
duren, echter het eind is nog niet in zicht. Het geeft ontzettend goed aan 
hoe belangrijk het is om parkeerplaatsen te behouden. Niet alleen
voor ons maar ook voor alle andere winkeliers in onze straat. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de parkeerplaatsen in de Leeuweringerstraat.

De herinrichting van de straten om ons heen betekent toch echt al een 
aantal parkeerplekken minder, dit moeten er niet nog minder worden.
Compensatie van deze parkeerplaatsen op de Kromme Haven is natuurlijk 
onzinnig. Daar zitten geen winkels. Wel een mooie plek voor
de bankjes overigens.

Natuurlijk, een stad zonder auto's is prachtig. Maar het wordt wel een 
open lucht museum zonder winkels. Toen wij jaren geleden hier
begonnen hoorden wij vaak van de toeristen: wat zitten hier nog veel 
winkels, wat gezellig ! Dit horen wij niet meer. Die tijden zijn voorbij en als 
u
kiest voor de bankjes is onze tijd waarschijnlijk ook voorbij. Aan u de 
keus! 

Vriendelijke groet,

Naam bij de griffie bekend


