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8.8. Winkelcentrum Tweelingstad (aangepast) 

 

Reactie De verkeerproblematiek is met de wijzigen van de parkeerplaats 
verbeterd, echter voor de bewoners zijn amper parkeerplaatsen.  
Daarnaast ontstaat bij het uitrijden vaak file waardoor  
gevaarlijke situaties ontstaan op de kruising. Het uitzicht richting 
rotonde wordt regelmatig belemmerd door de hoge busjes. 
 
Er wordt op de op de stoep gefietst, ook met elektrische fietsen. 
Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de voetgangers. 
In het verleden werd veelvuldig gecontroleerd door handhaving, 
toen was het probleem minder aanwezig. Hopelijk kunnen ze dat 
weer oppakken. 
 

 Volgens een van de bewoners ligt de uitgang van de parkeer-
plaats gewoon verkeerd. Uitzicht wordt echt niet alleen belem-
merd door busjes, maar ook te hoog groen beperkt het zicht.   
 
Als oplossing geeft de bewoner aan dat de weg zou moeten lo-
pen daar waar de parkeerplaats ligt. Op die manier kun je ruimte 
creëren voor de bewoners en bezoekers aan de kant van de 
Bondamlaan, uiteraard afgeschermd met groen voor de bewo-
ners, zodat ze niet de hele tijd tegen blik aan zitten te kijken. Er 
moet dan wel een veilige oversteek komen voor de mensen met 
hun karretjes. 
 
 

Onderzoek 
 

Bewoners kunnen overdag slecht parkeren door openingstijden 
van de winkels. De Jumbo is tot 21.00 open, gevolg is dat  
bewoners soms moeten wachten op een parkeerplaats. 
 
Het fietsen is wel een probleem, omdat het makkelijk is om  
vanaf de weg/parkeerplaats de stoep op te rijden. 
 
De constatering en oplossing van de bewoners is een interes-
sante om naar te kijken. 
 

Wat kan HA doen 
 

Voorstellen om  
1. Handhaving te laten controleren op het fietsen op de stoep. 
2. De struiken die het uitzicht belemmeren verwijderen en een 

verbod voor busjes aan rechterzijde parkeerplaats. 
3. De oplossing van de bewoner te beoordelen. 

 
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). 
 


