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PARKEREN IN HARDERWIJK

Middenlaan, Veldkamp en Engelserf (aangepast)

Reactie

Middenlaan is ook niet berekent op de huidige situatie. Tegenwoordig veel tweeverdieners met 2 auto’s en/of werkbusjes. En
als er dan wat te doen is in de kerk loopt het helemaal spaak want
dat is altijd op de momenten dat iedereen thuis is (avond/weekend).
Bewoners tegen over de school hebben veel parkeeroverlast van
verkeer VCO en in het weekend parkeeroverlast van de kerk.
Parkeren door ouders die hun kinderen ophalen bij de WillemAlexanderschool veroorzaakt veel vervelende situaties. Blokkeren
de toegang tot de andere straten of staan op de invalideparkeerplaatsen, blokkeren toegangen
Ze maken groot probleem maar als ze de in en uitgang alleen
voorkant van de school zouden doen en wat extra parkeerplaatsen maken voor de school is er al een heel groot probleem opgelost

Onderzoek

De straten rond de kerk zijn smal en de kerk heeft 7 parkeerplaatsen.
Doordat aan 2 kanten wordt geparkeerd dient men te zigzaggen.
Door aan 2 kanten te parkeren ontstaan niet meer parkeerplaatsen dan door aan een kant te parkeren.
Een aantal bewoners parkeert op eigen erf.
Rond de school zijn te weinig parkeerplaatsen vooral op de zondagen tijdens de kerkdienst en tijdens ophalen en wegbrengen van
kinderen naar de school.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Obstakels in de straten te verwijderen waarmee extra parkeergelegenheid ontstaat.
2. Eenrichtingsverkeer instellen
3. Grasveld voor de kerk verstevigen met grasprotector of grasbeschermingsgaas zodat op zondag daar kan worden geparkeerd.
4. Groen naast kerk verwijderen en geschikt maken als parkeergelegenheid.
5. Tegenover de school parkeerplaatsen haaks op de weg realiseren met paaltjes die voorkomen dat op het gras wordt geparkeerd.

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 te bekijken
of de Middenlaan, Veldkamp en Engelserf meegenomen kan
worden in “Werk voor werk”.
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