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7.5. Hanzen- en Stromenwaard (aangepast) 

 

Reactie Reacties betreffen de Hanzemeen, Lauwers en Breewijd 
 
Bewoners hebben dagelijks last van Medewerkers en bezoekers 
van het Sint Jansdal en mensen die inde stad werken parkeren 
in de Hanzen- en Stromenwaard. 

 Op de Stromenwaard komt hier nog bij dat zij in de carports van 
de bewoners hun auto parkeren. Dit leidt tot grote irritaties bij 
de eigenaar van de carport. 
Naast dat men hier last heeft van het St Jansdal, parkeren hier 
ook de ouders die hun kinderen van en naar school brengen. 
Parkeerproblemen rondom de Valentijnschool en Het Baken aan 
de Stadswei waarbij ouders hun auto's her en der parkeren en 
parkeren op privé parkeerplaatsen in de Stromenwaard 
 
Op de Breewijd wordt te hard gereden. 
 

Onderzoek 
 

Over de lengte van de scholen is op de Stadswei een Kiss & Ride 
strook aangelegd. Tijdens het halen en brengen van de kinderen 
staan auto’s dubbel geparkeerd en op het gras.  
 
Bewoners geven als oorzaak voor her parkeren in hun buurten 
aan het parkeergeld wat wordt geheven door het Sint Jansdal . 
Moet je voor een kort bezoek in het ziekenhuishuis zijn dien je 
parkeergeld te betalen.  
Als oplossingen dragen zij voor het St Jansdal aan: 

• Ziekenhuis parkeergeld goedkoper maken; 
• Gratis parkeren; 
• Eerste twee uur gratis parkeren. 

Het probleem is bij de gemeente bekend. Bij de Emdenmeen is 
voor dit probleem een blauwe zone ingesteld. (zie beeld) 
Het is niet bekend of de bewoners van de Emdenmeen een  
parkeervergunning hebben. 
 

Wat kan HA doen 
 

Voorstellen om  
1. Voor genoemde straten te kijken gelijke maatregelen als bij 

de Emdenmeen kunnen worden genomen. 
2. De overlast bij de directie van het Sint Jansdal te  

bespreken. 
 

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). 

 


