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7.6. Vogelwaard (aangepast) 

 

Reactie De reacties betreffen de Kievitsmeen, Rietgorsmeen, Meerkoet-
meen en Gruttomeen. 
Er is één groot probleem: “parkeren”. 
Bewoners zetten hun auto's overal neer, bijvoorbeeld op zwarte 
vlakken die totaal niet bestemd zijn voor auto’s, omdat ze dan 
gewoon midden op de weg staan. 
Een aantal bewoners zijn verplicht om hun auto in de garage te 
parkeren, echter parkeren deze voor hun deur en ‘s avonds en 
in het weekend staan er veel bedrijfsauto's. 
Bovenstaande problemen leveren vaak gevaarlijke situaties op 
en hulpverlening komt er niet door heen. 
 
Verder zou het prettig zijn dat caravans, campers, foodtrucks 
niet te lang voor de deur staan. 
 
De Meerkoetmeen is een woonerf waar vooral in het eerste deel 
veel verkeer passeert om naar het achterste deel van de Meer-
koetmeen te gaan en wordt ondanks dat dat onmogelijk lijkt 
veel te hard gereden. 
 

Onderzoek 
 

Dit probleem is al jaren bekend. De brandweercommandant 
heeft de Raad al rond 2012 geïnformeerd dat de wijk ‘s avonds 
slecht toegankelijk is en zij niet kunnen garanderen op tijd bij 
de brand te zijn of bij de brand te kunnen komen. 
 
Bewoners stellen voor om parkeren van bedrijfsauto’s te verbie-
den en caravans, campers, foodtrucks slechts kort toe te staan. 
 

Wat kan HA doen 
 

Voorstellen om  
1. Onderzoek te doen op basis van de tweede casestudy parke-

ren in woonwijken van het Kennisplatvorm Verkeer en Ver-
voer, waarbij parkeren aan de rand van de wijk als optie 
wordt gezien. 

2. Te handhaven op fout parkeren en te hard rijden 
 

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. Opgenomen in rapport v2.0. 
4. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om handhaving 

mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd 
kunnen worden” zie paragraaf 1.6). 

5. HA heeft op 18-07-2019 een amendement ingediend om de 
Vogelwaard mee te nemen in het onderzoek parkeren in 
buurten waar te kort aan parkeerplaatsen is. 

 


