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2.3.

Goosenskamp

Reactie

Tegenover de nummers 19 en 21 is een kinderspeelplaats. De
weg rond deze parkeerplaats is smal en bevat een scherpe
bocht. Hier ontstaat een gevaarlijke situatie omdat mensen hun
auto hier parkeren, waardoor de overstekende kinderen te laat
worden opgemerkt.

Onderzoek

Op het Goosenskamp wordt de norm van 1,8 auto per huishouden ogenschijnlijk gehaald. 36 huishoudens parkeren1 à 2 auto’s
op eigen erf en op het Goosenskamp zijn verder 24 openbare
parkeerplaatsen.
Tegenover de nummers 19 en 21 is een kinderspeelplaats. De
weg rond deze kinderspeelplaats is smal en bevat een scherpe
bocht. Indien er rond de parkeerplaats auto’s worden geparkeerd ontstaat een gevaarlijke situatie omdat de overstekende
kinderen te laat worden opgemerkt. Een ander gevolg van het
parkeren is dat grote auto's zoals een brandweerauto of vuilnisauto en er moeilijk door kunnen en de grote parkeerplaats moeilijk te bereiken is.
Bewoners hebben al verschillende keren contact hierover gehad
met de gemeente maar tot op heden is er niets aan gedaan
Bewoners stellen voor om de weg rond de speeltuin te voorzien
van een gele streep om een vrije doorgang en veiligheid te
waarborgen en dit handhaving te laten controleren of men zich
aan de regels houdt. Dit is voor de bewoners al jaren lang een
grote bron van zorg.

Wat kan HA doen

Het idee van de bewoners over nemen en voor stellen om rond
de speelplaats:
1. Een gele doorgetrokken lijn aan te brengen of parkeerverbod
in te stellen.
2. Handhavend op te treden.

Status

1. Rapport v1.0 aangeboden aan het college van B&W.
2. HA heeft op 08-07-2019 het rapport besproken met de wethouder de Jong.
3. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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