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6.4. Hoge Plantaan  

 

 
 

Reactie Bewoners van de Hoge Plantaan kunnen regelmatig niet voor 
hun “voordeur” of op de openbare parkeerplaatsen rond de 
Hoge Plantaan parkeren. 
 

Onderzoek 
 

Bewoners van de Hoge Plantaan zijn al 4 jaar bezig om vaste 
parkeerplaatsen te krijgen in de omgeving van hun voordeur. 
De parkeerplaatsen worden in het algemeen gebruikt door be-
zoekers van het winkelcentrum en het wijkcentrum de      Kiek-
mure. 
Wel zijn vaste parkeerplaatsen voor de viszaak (2x) en de   
Turkse winkel (3x) en Domino’s (2x).  
 
De winkeliers en de eigenaren van ambulante handel hebben 
van de gemeente en brief ontvangen met het verzoek hun eigen 
auto’s en die van hun personeel aan de overzijde van de Von-
dellaan aan de Cremerstraat te parkeren.  
Op de vrijdag worden een aantal parkeerplaatsen gebruikt voor 
ambulante handel. De eigenaar hiervan plaats zijn voertuigen 
op diverse plaatsen waar de bewoners overlast ervaren. 
Gesprekken met de eigenaar hebben tot niets geleid. 
De klager geeft aan contact te hebben opgenomen met handha-
ving, echter tot heden is heeft er geen verandering plaatsge-
vonden en heeft de klager geen reactie terug gehad. 
 
2 parkeerplaatsen zijn bestemd voor minder valide personen. 
 

Wat kan HA doen 
 

Voorstellen om in overleg met de bewoners: 
1. Te onderzoeken of de bewoners van de Hoge Plantaan, in 

zijn geheel een aantal vaste parkeerplaatsen kunnen krijgen 
2. Indien dit niet het geval is één lijn te trekken en de vaste 

parkeerplaatsen voor winkeliers in te trekken zodat deze 
door een iedereen zijn te gebruiken. 

3. Te onderzoeken om de ambulante handel op de parkeer-
plaats aan de overzijde van de Vondellaan, aan de Cremer-
straat te laten uitvoeren. Dit dan is gelijk aan de situatie van 
winkelcentrum Stadsweiden. Op deze wijze veroorzaken zijn 
de minste parkeeroverlast. 
 

Status 
 

1. Rapport v1.0 aangeboden aan het college van B&W. 
2. HA heeft op 08-07-2019 het rapport besproken met de wet-

houder de Jong. 
3. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om boven-

staande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel ge-
realiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6). 

 


