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8.2. De Wittehagen (aangepast) 

 
  

Reactie In de Wittenhagen is het vooral levensgevaarlijk als tijdens de 
kerkdiensten. Auto’s worden overal geparkeerd, ook op de over-
steekplaatsen en in bochten, waardoor er auto er soms moeilijk 
langs kunnen rijden.  
 

Onderzoek 
 

Bewoners maken zich ook zorgen dat bij brand of andere calami-
teiten de hulpdiensten te veel worden gehinderd.  
Een onveilige situatie ontstaat bij het uitrijden van de Van Ga-
lenstraat. Het is dan zeer krap en onoverzichtelijk om De Witten-
hagen op te draaien. Dit komt vooral door de auto’s die te dicht 
op de hoeken van de straten zij geparkeerd. Bewoners spreken 
over bijna-ongelukken die tot op heden goed zijn afgelopen, ook 
zijn zij van mening dat er voldoende parkeerplaats rond de kerk 
is. 
 

Wat kan HA doen 
 

Voorstellen om  
1. De grond rond de kerk in te richten als parkeerterrein: 

a. Aan De Wittehagen door b.v. verstevigen van grasveld 
met grasprotector of grasbeschermingsgaas zodat op zon-
dag daar kan worden geparkeerd. 

b. Aan de Savorin Lohman Struiken verwijderen en inrichten 
zoals bij a. of andere parkeermogelijkheid. 

c. Voorzijde eventueel struiken weghalen en inrichten zoals 
bij a. of andere parkeermogelijkheid. 

2. De speelplaats tijdens de kerkdienst op zondag openstellen 
voor parkeren kerkbezoekers. 

3. Parkeerverbod instellen (gele lijn) van 15 meter op hoek Cort 
v.d. Lindelaan en De Wittehagen.  

4. Vraag: van wie is de bomenkwekerij? Indien van de kerk  
deze dan inrichten zoals bij 1a. of andere parkeermogelijk-
heid. 

5. Handhavend op te laten treden tijdens de kerkdiensten. 
 

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). 

4. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om te bekijken 
of De Wittenhagen meegenomen kan worden in “Werk voor 
werk” 

 


