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1.

Algemeen (aangepast)

1.1.

Aanleiding

PARKEREN IN HARDERWIJK

Bewoners rond de Marnixstraat protesteerden, tijdens de gemeenteraadsvergadering
van 24 januari 2019, tegen de nieuwbouw van appartementen in hun buurt en gaven
als belangrijk argument aan dat ze bang zijn voor parkeerproblemen. Aangezien er 21
parkeerplaatsen gemaakt worden voor 16 appartementen zag de raad dit nog niet als
een groot risico. Maar dat kan het uiteraard wel worden. Net als in heel veel andere
buurten. We horen klachten uit onder meer Stadsdennen, Vogelwaard, Wittenhagen
en Tweelingstad.
Daarom heeft HA raadslid Edwin Enklaar, tijdens deze gemeenteraadsvergadering,
toegezegd dat HA op korte termijn het parkeren in de wijken/buurten op de agenda
willen zetten. Te veel auto's in een straat geeft ongemak, overlast en is gevaarlijk
voor met name kinderen.
1.2.

Facebook uitnodiging en respons

Om inzicht te krijgen in de omvang van deze
problematiek werden de Harderwijkers, via de
Facebookpagina van HA, gevraagd of er
parkeerproblemen in hun buurt speelden en dit
te melden.
Er zijn via Facebook, mail en persoonlijke berichten totaal 306 reacties binnen gekomen. Na
een analyse en samenvoegen van de reacties
bleven er totaal 220 unieke reacties over. Deze
zijn onder te verdelen in:
• 59 reacties over gevaarlijke verkeerssituaties
• 89 reacties over “fout” parkeren.
• 72 reacties te kort aan parkeerplaatsen
(zie taart grafiek rechts)
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1.3.

Onderzoek (aangepast)

De problemen zijn gegroepeerd naar soort (zie bovenstaande grafiek):
• Gevaarlijke verkeerssituatie, zoals te hard rijden en punten waar een grote kans
aanwezig is dat er ongelukken kunnen gebeuren of zijn gebeurd.
• “Fout” parkeren, zoals auto’s die niet op parkeerplaatsen staan of die niet in de
straat thuishoren.
• Te kort aan parkeerplaatsen, er zijn onvoldoende parkeerplaatsen waardoor bewoners een andere straat moeten parkeren (wat weer tot overlast in die straat kan
leiden)
Vervolgens is per wijk bekeken hoeveel unieke reacties het betreft, zie onderstaande
grafiek:

Per wijk zijn de reacties ingedeeld in straten, die zijn uitgewerkt in de volgende hoofdstukken.
Voor de uitwerking van de problemen is onderstaande tabel gebruikt
Reactie

Hierbij wordt het probleem of een gegroepeerd aantal
problemen beschreven.

Onderzoek

Hier wordt kort het uitgevoerde onderzoek beschreven, dit kan
zijn uitgevoerd door persoonlijke gesprekken of een samenvatting van de problemen en een observatie ter plaatse.
Het onderzoek wordt ondersteund door foto’s die zijn gemaakt
of screenshot uit Google Earth Pro en Street View (2018/2019).

Wat kan HA doen

Hier wordt voor de behandeling, binnen de fractie van HA een
voorstel beschreven, van mogelijke manieren waarmee het probleem kan worden verholpen.

Status

Wat heeft HA en de gemeente gedaan
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Rode draad binnen de problemen, met mogelijke oplossingen

Vaak is een rode draad te ontdekken in de locatie van de problemen en de mogelijke
oplossing hiervan.
De locatie van de problemen met nagenoeg gelijke oplossingen zijn onder te verdelen
in:
1. Schoolgebouwen, hier ontstaat vaak overlast door onvoldoende parkeergelegenheid voor het brengen en halen van de kinderen. Bij iedere school zou een ruime
parkeergelegenheid dienen zijn, zoals bij het Biezeplein in Drielanden (schijnt nu
ook te klein te zijn). Indien dat niet mogelijk is een ruime Park en Ride strook en
deze strook alleen daarvoor gebruiken.
2. Kerkgebouwen/Moskeeën, hier ontstaat overlast bij diensten/bijeenkomsten.
Tijdens de bijeenkomst staan de straten rond het gebouw vol met (fout geparkeerde) auto's, de vervolgens weer tot onveilige verkeerssituaties leiden.
Kerken/moskeeën dienen zelf te zorgen voor parkeerplaatsen op eigen grond
(voorbeeld hiervan is de Turkse Moskee). De kerken waar overlast wordt ondervonden of waar gevaarlijke verkeersituaties ontstaan beschikken over grasvelden
rond het kerkgebouw. Deze grasvelden zouden als tijdelijke parkeerplaatsen
kunnen worden aangewezen. Het grasveld kan worden verstevigd met een
grasprotector of grasbeschermingsgaas. Rond deze kerken dient een parkeerverbod te worden ingesteld door b.v. gebruik te maken van gele onderbroken strepen
op plaatsen waar niet mag worden geparkeerd. Dit zijn de plaatsen waar gevaarlijke situaties ontstaan of parkeren als overlast wordt ervaren. Bij fout parkeren
dient te worden gehandhaafd.
3. Smalle straten in Tweelingstad. In een aantal straten wordt (voor een
gedeelte) geparkeerd op eigen erf en in een aantal straten staan aan 2 kanten
auto’s geparkeerd en ontstaat er een probleem als van beide richtingen auto’s’ elkaar tegemoet rijden. Er worden in bepaalde straten eenrichtingsverkeer
ingesteld, echter bij straten met een gelijke situatie gebeurt dit niet. Een oplossing
kan zijn voor al deze smalle straten een eenrichtingverkeer plan te maken en in te
voeren.
4. In sommige straten in Tweelingstad staan obstakels en mag men aan beide
kanten parkeren, zodat auto’s zigzaggend door de straat rijden. Het invoeren van
eenrichtingsverkeer, het weghalen van obstakels en parkeren aan een zijde van de
weg voorkomt zigzagbewegingen en levert meer parkeerplaatsen op.
5. De Schippersmeen, Tjalkmeen, Bottermeen Schokkermeen en Pluutmeen
kennen dezelfde problematiek en dienen als geheel te worden aangepakt.
6. Volgelwaard zijn woonerven die qua parkeergelegenheid niet meer voldoen aan
de huidige tijd. Grote problemen kunnen ontstaan bij brand in de avond, nacht en
weekend. De brandweerauto’s komen niet tussen de geparkeerde auto’s door. De
brandweercommandant heeft dit in 2012/2013 ook aan de Raad voorgelegd. Hier
geldt het spreekwoord van het kalf. Een oplossing kan zijn de 2e auto buiten de
wijk te laten parkeren. Dit naar voorbeeld van de Tweede casestudy parkeren in
woonwijken van het Kennis-platform Verkeer en Vervoer van november 2012.
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1.5.

Top 10 van de meest gemelde problemen

1. De Wittenhagen: Parkeeroverlast en onveilige verkeerssituatie tijdens kerkdienst.
2. Schippersmeen: Er wordt te hard gereden.
3. Schippersmeen en omgeving: Te weinig parkeerplaatsen en foutparkeren.
4. Tjalkmeen: Te weinig parkeerplaatsen.
5. Goosenskamp: Gevaarlijke verkeersituatie bij speeltuin.
6. Hanzemeen/Breewijd: Parkeren door bezoekers en personeel st Jansdal.
7. Winkelcentrum Tweelingstad: Te kort parkeerplaatsen en onveilige verkeerssituatie.
8. Volgelwaard: Te kort aan parkeerplaatsen onveilige situatie bij calamiteiten.
9. Tinnengieter: Te kort aan parkeerplaatsen.
10.Marnixstraat en omgeving: Te kort aan parkeerplaatsen.
1.6.

Top 10 oplossingen die snel gerealiseerd kunnen worden

1. Gesprek met bewoners of instelling (2.9, 2.10 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 6.6, 7.2(de
roef),7.4, 7.5, 8.3, 8,7, 9.2,).
2. Handhavend optreden (2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2, 6.6, 7.3, 7.6, 7.7, 8.2,
8.8, 9.3).
3. Struiken verwijderen (8.8).
4. Struiken verwijderen en gras inzaaien (3.3).
5. Gele doorgetrokken streep of parkeerverbod instellen (2.2, 2.3, 3.2, 5.2, 8.2,).
6. Parkeerzone creëren (2.4, 2.7, 2.8, 2.10, 8.3, 9.6).
7. Eenrichtingverkeer maken (2.4, 5.2, 5.3,8.4, 8.6, 9.6).
8. Bord met aanwijzing (2.5, 2.6).
9. Parkeertarief aanpassen (2.5).
10.Monitoren verkeersituatie (9.4).
1.7.

Mee te nemen straten voor “middellange termijn aanpak”

Zie voor uitleg “middellange termijn aanpak” paragraaf 1.9
3.4 Tubadreef
4.5 Duivenkamp
7.2 Hoefbladmeen
1.8.

8.2 De Wittehagen
8.4 Kranenburglaan
8.5 Middenlaan, Veldkamp

8.7 Tinnegieter

Mee te nemen straten voor “lange termijn aanpak”

Zie voor uitleg “lange termijn aanpak” paragraaf 1.9
Er wordt in 2020 gestart met 7.6 Vogelwaard en 9.6 + 9.7 Zeebuurt Noord
In de jaren erna wordt ieder jaar 2 straten of buurten onderzocht
In aanmerking komende straten en buurten:
4.2 Krommekamp en Broeklaan
8.3 Dennenlaan
7.3 Scheepswaard
8.7 Tinnegieter
7.7 Weidewaard
8.9 De Wittenhagen Noord
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Verdere aanpak van dit dossier door Harderwijk Anders

Verdere aanpak voor dit dossier:
1. Document binnen HA per straat bespreken en de verder afhandeling vast te stellen.
2. Gesprek met wethouder de Jong en ambtenaren over vervolgaanpak.
3. Indienen motie en amendement in de raadsvergadering van 18-07-2019 voor de:
• Korte termijn aanpak: De top 10 oplossingen te beoordelen op uitvoerbaarheid, te bespreken met de bewoners en snel af te handelen met bestaande
budgetten.
• Middellange termijn aanpak: De reacties te beoordelen op uitvoerbaarheid, te
bespreken met de bewoners en op te nemen in het onderhoudsschema (“werk
voor werk”) en deze de aankomende jaren uit te voeren.
•
Lange termijn aanpak: Een onderzoek per buurt/wijk in te stellen om de parkeerproblemen samen met de bewoners te bespreken. Hierbij wordt het model
“de straat van de toekomst” gebruikt. De bewoners kunnen expertise inhuren
om op basis van de minimale eisen van de gemeente hun straat/buurt in te
richten. Dit voorstel wordt door het College en eventueel de Raad beoordeeld
en indien zij hebben ingestemd wordt het voorstel uitgevoerd.
Voor de lange termijn aanpak hebben we gekozen om per jaar 2 straten/buurten te onderzoeken. Voor 2020 zijn dat de Vogelwaard en de Zeebuurt Noord.
4. Harderwijk Anders zal iedere maand binnen de fractie de voortgang doornemen en
de uitkomsten publiceren op de website.

8 van 102

ANDERS V2.0

2.

Binnenstad

2.1.

Totaalbeeld
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Er zijn voor de Binnenstad totaal 22 reacties
binnengekomen. Deze zijn onder te verdelen
in:
6 reacties over gevaarlijke verkeerssituaties.
14 reacties over “fout” parkeren.
2 reacties over te kort parkeerplaatsen.
Dit betreft de locaties:
2.2
Friese gracht.
2.3
Goosenskamp.
2.4
Grote Oosterwijck.
2.5
Molenstraat/Keizerstraat.
2.6
Waltorenstraat en Scheepssingel.
2.7
Wilhelminalaan
2.8
Johanniterlaan
2.9
Smeepoortstraat en kerkplein
2.10 Wethouder Jansenlaan
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Friese gracht

Reactie

Rond de Plantagekerk zijn te weinig parkeerplaatsen en ontstaat er parkeeroverlast voor de omwonend, op het moment
dat de plantagekerk wordt gebruikt voor bijeenkomsten.

Onderzoek

Rond de Plantagekerk zijn een paar parkeerplaatsen voor bezoekers. Bij bijeenkomsten worden auto’s ook op niet parkeerplaatsen gezet die een goede doorstroming op de Friese gracht
kunnen belemmeren.
In de directe omgeving is op loopafstand voldoende parkeergelegenheid: Westeinde, Plantage, Kloosterplein, Vitringasingel en
eventueel Houtwalgarage.

Wat kan HA doen

Status

Voorstellen om op de Friese gracht ter hoogte van de Plantage
kerk:
1. Een gele doorgetrokken lijn aan te brengen of parkeerverbod in te stellen.
2. Handhavend op te treden.
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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel
gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 de locatie met P-voorzieningen in de directe omgeving.

Beeld 2 Voorzijde Plantagekerk

Beeld 3 Zijkant Plantagekerk

Beeld 4 Achterzijde Plantagekerk
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2.3.

Goosenskamp

Reactie

Tegenover de nummers 19 en 21 is een kinderspeelplaats. De
weg rond deze parkeerplaats is smal en bevat een scherpe
bocht. Hier ontstaat een gevaarlijke situatie omdat mensen hun
auto hier parkeren, waardoor de overstekende kinderen te laat
worden opgemerkt.

Onderzoek

Op het Goosenskamp wordt de norm van 1,8 auto per huishouden ogenschijnlijk gehaald. 36 huishoudens parkeren1 à 2 auto’s
op eigen erf en op het Goosenskamp zijn verder 24 openbare
parkeerplaatsen.
Tegenover de nummers 19 en 21 is een kinderspeelplaats. De
weg rond deze kinderspeelplaats is smal en bevat een scherpe
bocht. Indien er rond de parkeerplaats auto’s worden geparkeerd ontstaat een gevaarlijke situatie omdat de overstekende
kinderen te laat worden opgemerkt. Een ander gevolg van het
parkeren is dat grote auto's zoals een brandweerauto of vuilnisauto en er moeilijk door kunnen en de grote parkeerplaats moeilijk te bereiken is.
Bewoners hebben al verschillende keren contact hierover gehad
met de gemeente maar tot op heden is er niets aan gedaan
Bewoners stellen voor om de weg rond de speeltuin te voorzien
van een gele streep om een vrije doorgang en veiligheid te
waarborgen en dit handhaving te laten controleren of men zich
aan de regels houdt. Dit is voor de bewoners al jaren lang een
grote bron van zorg.

Wat kan HA doen

Het idee van de bewoners over nemen en voor stellen om rond
de speelplaats:
1. Een gele doorgetrokken lijn aan te brengen of parkeerverbod
in te stellen.
2. Handhavend op te treden.

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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie met in rood de speelplaats

Beeld 2 Parkeren op eigen erf

Beeld 3a Weg rond speelplaats

Beeld 3b Weg rond speelplaats
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Grote Oosterwijck

Reactie

Aan het begin van de straat is een afhaalpunt van het Chinees
restaurant. De afhalers kunnen hun auto op de eerste 30 meter
van de straat kwijt (max 4 auto’s).
Het parkeren wordt door de bewoners als overlast ervaren en
leidt soms tot gevaarlijke verkeerssituaties, zoals de eenrichtingsverkeer situatie die niet voor iedere automobilist hier helder
is.

Onderzoek

De beschreven reactie klopt.
Oplossing van de bewoners.
1. Een 10 minuten zone op de boulevard creëren, zodat er toch
snel maaltijden afgehaald kunnen worden en de binnenstadbewoners er geen last van hebben.
2. De gehele Grote Oosterwijck eenrichtingsverkeer maken.

Wat kan HA doen

Het idee van de bewoners overnemen en:
1. Een 10 minuten zone te creëren op de boulevard of havendam (zie beeld 2 groene lijn).
2. De gehele Grote Oosterwijck eenrichtingsverkeer maken.

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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie rood aangegeven

Beeld 2 Inrit straat en mogelijke oplossing
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2.5.

Molenstraat/Keizerstraat (aangepast)

Reactie

Door de komst van de bibliotheek wordt, door de bezoekers,
voor het Huis van de Stad geparkeerd door automobilisten die
niet in het bezit zijn van een vergunning om daar te parkeren.
In de directe omgeving van het Huis van de Stad zijn voldoende
(betaalde)parkeerplaatsen.
Bewoners die snel iets bij de gemeente moeten regelen, parkeren, sinds je geen teruggave krijgt voor het parkeren, voor het
Huis van de Stad.

Onderzoek

Voor het Huis van de Stad zijn parkeerplaatsen die bestemd zijn
voor automobilisten met een vergunning. Als je bij het binnenrijden van de parkeerzone of bij het inparkeren niet goed oplet, sta
je foutgeparkeerd.
In het verleden konden bezoekers van het Huis van de Stad, via
de receptie, 1 uur reductie krijgen op hun parkeergeld.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Op iedere parkeerplek voor het Huis van de Stad duidelijk
aan geven dat deze voor vergunninghouders zijn bestemd.
2. Het foutparkeren op deze parkeerplekken te handhaven
3. Het parkeertarief van de parkeerplaatsen Scheepsingels en
naast de molen (gele vlakken in beeld 1) de eerste 2 uur niet
te innen. Waardoor de bezoekers worden verleid om hun auto
daar te parkeren.

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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie rood aangegeven en met geel de beoogde parkeerplaatsen voor 2 uur gratis
parkeren

Beeld 2 Vanuit de Molenstraat

Beeld 3 Vanuit de Keizerstraat
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2.6.

Waltorenstraat en Scheepssingel

Reactie

Op de Waltorenstraat en Scheepssingel komt het regelmatig
voor dat vergunninghouders niet kunnen parkeren

Onderzoek

Het blijkt dat toeristen hun auto parkeren in de Waltorenstraat
en Scheepsingel op parkeerplaatsen waar dit niet is toegestaan.
In de Waltorenstraat zetten de vergunningshouders hun auto
dan op een betaalde plek en ontvangen dan een boete. De plaatsen die bestemd zijn voor de vergunningshouders worden wel
aangegeven, maar het is niet duidelijk genoeg voor de toeristen
dat zij daar niet mogen parkeren.
Op de Scheepssingel staan wel eens auto’s die geen vergunning
hebben. Mogelijk dat deze “meeliften” met vergunninghouders
omdat op dat moment de slagboom open staat.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Op de Waltorenstraat per 2 parkeerplaatsen aan te geven dat
deze alleen bestemd zijn voor vergunninghouders of parkeerplaatsen per woning uit te geven en te voorzien van een
stang of hek met slot.
2. Op de Scheepsingel Handhaving regelmatig laten controleren
op meelifters.

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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie rood aangegeven

Beeld 2 Waltorenstraat parkeerplaats vergunninghouders

Beeld 3 Scheepssingel inrit

Beeld 4 Scheepssingel uitrit
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2.7.

Wilhelminalaan (aangepast)

Reactie

Het gedeelte van de Wilhelminalaan die aan het busstation plein
grenst wordt nog altijd veel gebruikt voor stations verkeer.
Het probleem is al jarenlang bekend bij de gemeente.

Onderzoek

Bewoners die aan het begin van de Wilhelmina wonen kunnen
regelmatig hun auto niet parkeren (zowel parkplaatsen voor de
deur als parkeren op eigen erf), omdat treinreizigers en mensen
die werkzaam zijn op Landstede hun auto parkeren in de Wilhelminalaan.
Nog lastiger wordt het, als blijkt dat het om een langparkeerder
gaat, die hun auto liever parkeren tijdens hun vakantie, in een
bewoonde omgeving dan de officiële station parkeerplaats.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. In overleg met de bewoners een parkeerzone creëren

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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie rood aangegeven

Beeld 2 Voorzijde Wilhelminalaan

Beeld 3 Busstation plein
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2.8.

Johanniterlaan (nieuw)

Reactie

De parkeerplaatsen ter hoogte van de nummers 16 t/m 20 worden gebruikt door mensen die de dokter bezoeken, die bij perspectief werken en mensen die naar de stad gaan.
Er zijn dagen dat mensen hun auto overal parkeren op niet officiële plekken. Dit levert gevaarlijke situaties op.
Vorig jaar is er een gesprek geweest met de verantwoordelijke
van de gemeente. Maar tot op heden geen oplossing. Alleen dat
wij handtekeningen moeten inzamelen voor een blauwe zone.
Best wel raar toch dat de gemeente niks doet???

Onderzoek

De Johanniterlaan is de enige straat in de buurt waar geen
blauwe zone is ingesteld.
Oplossing van de bewoners is een blauwe zone voor de parkeerplaatsen tussen de nummer 16 t/m 32.
Anders oplossing is om de parkeerplaatsen tussen de nummers
16 t/m 32 te bestemmen voor de bewoners van deze woningen,
door de parkeerplaatsen te voorzien van een bord “alleen parkeren voor vergunninghouders” en de bewoners parkeervergunning te verstrekken.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. De parkeerplaatsen tussen de nummers 16 t/m 32 te bestemmen voor de bewoners van deze woningen, door de
parkeerplaatsen te voorzien van een bord “alleen parkeren
voor vergunninghouders” en de bewoners parkeervergunning te verstrekken.
2. Of de oplossing van de bewoners over te nemen en een
blauwe zone voor de parkeerplaatsen tussen de nummer 16
t/m 32 te creëren
3. Handhaving controle uit laten voeren.

Status

1. Opgenomen in rapport v2.0.
2. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel
gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie in rood aangegeven

Beeld 2 Vanaf nummer 32 richting nummer 16

Beeld 3 Vanaf nummer 16 richting nummer 32
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2.9.

Smeepoortstraat en Kerkplein (nieuw)

Reactie

Alle waardering voor het experiment met coffeeshop Columbus,
maar zij trekken erg veel en vaak hard rijdend verkeer aan.
Auto's worden overal neergezet, harde muziek, sterke wietlucht
uit geopende ruiten, slechts incidenteel parkeer-begeleiding of
Handhaving. Het wachten is op serieuze ongelukken; de historische binnenstad kan dit soort verkeer en de bijbehorende luchten geluidsvervuiling niet aan.
Eén oplossing: binnenstad alleen nog toegankelijk voor vergunninghouders en uitsluitend elektrische bezorgdiensten. Alleen zo
blijft het centrum van deze mooie Hanzestad leefbaar. Het complex Muntplein aan de Smeepoortstraat heeft een Bewonerscommissie die zich grote zorgen maakt over de sterk toegenomen verkeersintensiteit en snelheden. Dat kan zo niet goed blijven gaan.

Onderzoek

Het is bekend dat de coffeeshop verkeer aantrekt met bijbehorende problemen, zoals hard rijden, te weinig parkeerplaatsen
en stankoverlast.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Handhavend op te treden
2. Met de bewonerscommissie de problemen in kaart te brengen en indien mogelijk met bijbehorende oplossingen.

Status

1. Opgenomen in rapport v2.0.
2. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel
gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De Locatie in rood aangegeven
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2.10.

Wethouder Jansenlaan (nieuw)

Reactie

Op de Wethouder Jansenlaan worden veel auto geparkeerd,
omdat het gratis is en op loopafstand van het ziekenhuis.
Bezoekers voor het consultatiebureau en de zorgwinkel medipoint kunnen daar regelmatig niet parkeren waar de plekken
wel voor bedoeld zijn.
Ook bezoek van de bewoners in het appartementencomplex
kunnen daar de auto niet kwijt op de overige plekken door de
ziekenhuisbezoekers.

Onderzoek

Zie onderzoek 7.5.

Wat kan HA doen

Zie voorstel 7.5

Status

1. Opgenomen in rapport v2.0.
2. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel
gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).

Beeld 1 De locatie in rood weergegeven
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3.

Drielanden

3.1.

Totaalbeeld

PARKEREN IN HARDERWIJK

Er zijn voor de Drielanden totaal 10 reacties
binnengekomen. Deze zijn onder te verdelen in:
3 reacties over gevaarlijke verkeerssituaties
4 reacties over “fout” parkeren.
3 reacties over te kort aan parkeerplaatsen
Dit betreft de locaties:
3.2
Klarinetdreef
3.3
Musicaldreef
3.4
Tubadreef
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3.2.

Klarinetdreef (aangepast)

Reactie

Aan de Klarinetdreef is een groot parkeerplaatsentekort.
Er zijn minimaal vier plekken te weinig, die daar dan moeten
parkeren.
In de Klarinetdreef parkeert iemand zijn bus met aanhanger gewoon in de bocht half op de stoep, levensgevaarlijk, belemmert
al het zicht en dat in een kinderrijke buurt.

Onderzoek

Aan de eerste reactie kan HA weinig doen, want in de nabijheid
van de Klarinetdreef zijn voor 38 woningen ruim meer dan 65
parkeerplaatsen. De omgeving voldoet hiermee aan de gemeentelijke parkeernorm van 1,7 parkeerplaats per woning.
Tijdens het onderzoek is niet geconstateerd dat er een bus hinderlijk stond geparkeerd. Dit soort reacties hoort HA vaker en
dit betreft in de meeste gevallen zelfstandige ondernemers die
hun werkbusje met gereedschap voor de deur willen parkeren.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
Handhaving de situatie met hinderlijk parkeer te monitoren om
te kijken of er aanvullende acties dienen te worden genomen zoals b.v. een gele streep.

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. Aanvulling opgenomen in rapport v2.0.
4. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie in rood aangegeven, in geel staan de beschikbare parkeerplaatsen aangegeven

Beeld 2 Bus parkeert rechts op de stoep
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3.3.

Musicaldreef (aangepast)

Reactie

Op de Musicaldreef is een gevaarlijke situatie bij de speeltuin
ontstaan. De stoep en stoepband naast de speeltuin zijn verlaagd, waardoor het voor kinderen uitnodigend is om vanuit de
speeltuin, de straat op te rennen/ fietsen.
Er heeft zich al een ongeval met een kind voorgedaan. Contact
met de gemeente heeft niet geleid tot een verandering van de
situatie.

Onderzoek

In de nabije omgeving zijn 2 speeltuintjes waar de kinderen uit
de buurt spelen (zie afbeelding 1). De kinderen verplaatsen zich
zich tussen beide speeltuintjes (zie afbeelding 2).
De bewoners geven terecht een gevaarlijk situatie aan. Als een
automobilist komt aanrijden, kan een deel van zijn zicht op de
speeltuin, door een geparkeerde auto, worden ontnomen.
Hetzelfde geldt voor de aanwezige struiken, die zo hoog zijn dat
een klein kind op een kinderfietsje niet tijdig door een automobilist wordt opgemerkt.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Het struikgewas te vervangen door gras.
2. Indien de onveilige situatie hierdoor niet wordt weggenomen,
een hoge drempel in de straat aanbrengen, waardoor het
verkeer met lage snelheid de speeltuin passeert.

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. Opgenomen in rapport v2.0.
4. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 Locatie in rood aangegeven en de route van de kinderen naar de 2e speelplaats (geel)

Beeld 2 De route vanuit het kind naar de 2e speeltuin

Beeld 3 Het beeld vanuit de automobilist

31 van 102

ANDERS V2.0

PARKEREN IN HARDERWIJK

Beeld 4 De struiken met tussen gelegen voetpad
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PARKEREN IN HARDERWIJK

Tubadreef

Reactie

1. Er zijn te weinig parkeerplaatsen, waardoor auto's in het gras
worden geparkeerd.
2. Waar parkeren de bezoekers van het Cresentplas?

Onderzoek

Bijna iedere woning heeft een parkeerplaats voor de deur. Aan
de zijkant van het blok zijn een aantal parkeerplaatsen, echter
het geheel voldoet hier niet aan de norm van 1,8 parkeerplaats
per huishouden.
Op de ontwerptekening van de Cresentplas zijn geen (extra)
parkeerplaatsen opgenomen

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. De Tubadreef (zie beeld 1 rode lijn) verbreden met een rij
parkeerplaatsen, voor bewoners en bezoekers Cresentplas.

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. Opgenomen in rapport v2.0.
4. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen.
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Beeld 1 De locatie rood aangegeven.

Beeld 2 de straat waarbij links in het gras wordt geparkeerd.

Beeld 3 Cresentplas, zonder parkeervoorziening
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4.

Frankrijk

4.1.

Totaalbeeld

PARKEREN IN HARDERWIJK

Er zijn voor de Frankrijk totaal 6 reacties binnengekomen
Deze zijn onder te verdelen in:
• 1 reactie over gevaarlijke situatie.
• 3 reacties over fout parkeren
• 2 reacties over te kort aan parkeerplaatsen
Dit betreft de locaties:
4.2
Krommekamp
4.3
Walstein/Geitenkamp
4.4
Broeklaan
4.5
Duivenlaan
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4.2.

Krommekamp

Reactie

Aan het begin van de Krommekamp is een te kort aan parkeerplaatsen.

Onderzoek

In het begin van de Krommekamp zijn 41 parkeerplaatsen voor
ca 68 woningen huizen.
Door gebrek aan parkeerplaatsen staan auto’s soms dwars, gedeeltelijk of half geheel op de stoep.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Perkjes te veranderen in parkeerplaatsen
2. Groen opofferen voor parkeerplaatsen (zie groen gearceerd)
3. Parkeerregeling te treffen met de Welkoop (geel gearceerd)
4. Parkeergelegenheid buiten de wijk creëren

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

Beeld 1 De locatie rood aangegeven
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Beeld 2 Parkeerplaatsen Krommekamp (let op duplexwoningen)

Beeld 3 Parkeerplaatsen Krommekamp (let op duplexwoningen)
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4.3.

Walstein/Geitenkamp (aangepast)

Reactie

Op Walstein/ Geitekamp hebben veel ouderen wel een auto en er
zijn veel bewoners met 2 auto's die beide auto’s op de parkeerplekken zetten. Waardoor er een tekort aan parkeerplaatsen
ontstaat.

Onderzoek

Bij de reactie was het volgende toegevoegd; “Wij hebben onze
voortuin maar opgegeven om sowieso een lege plek te hebben
om te kunnen parkeren en zetten onze 2e auto op onze inrit”.
HA heeft een aantal keren de straten bezocht en heeft geen situatie aangetroffen zoals beschreven. Hiermee willen HA niet aangeven dat de reactie ongegrond is.

Wat kan HA doen

Omdat de situatie niet is geconstateerd door HA en adres van de
melder niet bekend is kan HA hier momenteel niets aan doen.

Wat gaat HA doen

Zie boven

Status

Zie boven

Beeld 1 Locatie in rood aangegeven
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4.4.

Broeklaan (nieuw)

Reactie

Kruising Broeklaan/Krommekamp staan vaak ‘s avonds en ‘s
nachts 3 auto’s foutgeparkeerd. De bewoners maken zich zorgen dat de brandweer er in deze periode niet door kan.
Als hier s nachts een brandweerauto door moet, neemt hij de
bumpers mee! En vervelend voor doorgaand verkeer!

Onderzoek

Door het tekort aan parkeerplaatsen op de Krommekamp ontstaat de beschreven situatie.

Wat kan HA doen

Voorstellen om:
Reactie mee te nemen bij de afhandeling van punt 4.2

Status

Zie punt 4.2
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4.5.

Duivenkamp (nieuw)

Reactie

Aan de Duivenkamp hebben we vier jaar geprobeerd de situatie
in de wijk te verbeteren. De gemeente heeft besloten dat de
auto's nu tegenwoordig op de stoep mogen parkeren.
Gevolg is dat de kinderen nu niet meer over het voetpa maar
nu midden op de weg moeten lopen. De bewoners vinden dit
geen veilige situatie.
De onveilige toegangen tot de speeltuintjes, waarbij de kinderen tussen de op de parkeerplekken geplaatste auto’s moeten
lopen zijn gelukkig gesloten.

Onderzoek

Er zijn veel, maar toch te weinig parkeerplekken op de Duivenkamp. Het is een onveilige situatie waarbij het voetgangersdeel
van de openbare weg parkeerplaats is geworden, waarbij de
bewoners en kinderen uit hun tuin, tussen de geparkeerde
auto’s op de openbare weg moeten lopen en spelen.
Het blijkt dat er ook te hard wordt gereden op de Duivenkamp.
De gemeente is hiervan op de hoogte en heeft snelheid beperkende maatregelen bij het kruisende fietspad genomen en hoog
in een paar lantarenpalen “eigen” borden opgehangen met 30
km. Ook plakken bewoners stickers met 30 km op de lantaarnpaal.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Een onderzoek of van de Duivenkamp een woonerf gemaakt
kan worden, waarbij de maatregelen voor een woonerf mogelijk de automobilisten er toe dwingt langzamer te rijden
en er minder gevaar is voor de kinderen die op de weg lopen
of spelen.
2. De Duivenkamp ter hoogte van het kruisende fietspad in
tweeën te delen, zodat er geen doorgaand verkeer meer is.
3. Een combinatie van 1 en 2.

Status

1. Opgenomen in rapport v2.0.
2. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen.
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Beeld 1 De locatie in rood aangegeven

Beeld 2 Linkerzijde parkeren op de stoep, rechts wordt niet op stoep geparkeerd

Beeld 3 Links bord van de gemeente en rechts sticker van bewoner
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5.

Hierden

5.1.

Totaalbeeld

PARKEREN IN HARDERWIJK

Er zijn voor Hierden totaal 11 reacties binnengekomen.
Deze zijn onder te verdelen in:
1 reactie over een gevaarlijke verkeersituatie
1 reacties over “fout” parkeren.
2 reacties over te kort aan parkeerplaatsen
Dit betreft de locaties:
5.2
Mheenhof
5.3
Wouterskamp
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5.2.

Mheenhof(nieuw)

Reactie

Er zijn te weinig parkeerplaatsen waardoor er op de stoep wordt
geparkeerd. Ook is het te smal, dus gevaarlijk, waar auto's
staan geparkeerd, zeker in een kinderrijke buurt niet overzichtelijk

Onderzoek

De doorgaande weg van de Mheenhof heeft 23 parkeerplaatsen
en 15 huizen, waarvan een aantal bewoners parkeert op eigen
erf. Dit betekent dat er iets meer dan 1,5 parkeerplaats is per
woning. De norm voor een nieuwbouwwijk ligt voor dit type woning op 1,7.
Indien aan een zijde wordt geparkeerd is de weg te smal voor
twee auto’s om elkaar te passeren. Een oplossing zou hier een
eenrichtingsweg kunnen zijn, waarbij ook de Wouterskampen
gedeeltelijk een eenrichtingsweg wordt.
Bij de speelplaats zou een parkeerverbod, aan de zijde van de
parkeerplaats, het voor de kinderen veiliger maken.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Met de bewoners bekijken of het parkeerprobleem opgelost
kan worden en of eenrichting straat hier een oplossing is.
2. Een parkeerverbod met een doorgetrokken gele streep langs
het speelveld aanbrengen.

Status

1. Opgenomen in rapport v2.0.
2. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel
gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De Mheenhof met 12 huizen en 23 parkeerplaatsen

Beeld 2 Speelterrein aan linkerzijde Mheenhof

Beeld 3 2e deel Mheenhof
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5.3.

Wouterskampen (nieuw)

Reactie

1. Er zijn te weinig parkeerplaatsen waardoor er op de stoep
wordt geparkeerd. Ook is het te smal, dus gevaarlijk, waar
auto's staan geparkeerd, zeker in een kinderrijke buurt niet
overzichtelijk
2. Kan het begin van de Wouterskampen (tot huisnummer 20)
een stuk verbreed worden. Door de gemeenteperkjes te verwijderen en het voetpad verleggen, creëer je een veel veiliger doorgang. Als er nu iemand fietst, moet je erachter blijven rijden. Als er kinderen tussendoor komen is er geen enkele uitwijk ruimte.
3. De paaltjes bij de hoek Lageweg Wouterskampen staan te
dicht bij de weg.
Ons voorstel 1 paal te verwijderen en de resterende iets
naar binnen te plaatsen.

Onderzoek

m.b.t. punt 1: Hier geldt hetzelfde als de Mheenhof.
m.b.t. punt 2: De oplossing waarom wordt gevraagd is uitvoerbaar, echter dan zullen de bewoners een keus dienen te maken
of zij instemmen met dit voorstel of dat zij kiezen voor het behouden van de perken met struiken en bomen.
m.b.t. punt 3: Deze situatie zien we in heel Harderwijk

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Met de bewoners te bekijken of het parkeerprobleem opgelost kan worden en of een éénrichting straat hier een oplossing kan zijn.
2. Met de bewoners bespreken of zij perken met struiken en
bomen willen verruilen voor parkeerplaatsen.
3. Te bezien of de paaltjes aan het begin kunnen worden verzet en dit te communiceren naar de bewoners.

Status

1. Opgenomen in rapport v2.0.
2. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel
gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie in rood aangegeven

Perkjes met bomen of parkeerplekken?

Beeld 2

Beeld 3 Inkijk in de straat

Beeld 4 Paaljes aan het begin van de Wouterskampen

46 van 102

ANDERS V2.0

6.

Stadsdennen

6.1.

Totaalbeeld

PARKEREN IN HARDERWIJK

Er zijn voor de Stadsdennen totaal 10 reacties
binnengekomen. Deze zijn onder te verdelen in:
2 reactie over een gevaarlijke verkeersituatie
2 reacties over “fout” parkeren.
6 reacties over te kort aan parkeerplaatsen
Dit betreft de locaties:
6.2
Erasmusstraat
6.3
Hofdijkstraat
6.4
Hoge Plantaan
6.5
Marnixstraat
6.7
Schimmelstraat
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6.2.

Erasmusstraat

Reactie

Erasmusstraat, een 1-richtingsverkeer straat. Wordt toch nog via
de andere kant ingereden! Het is een smalle straat met veel 2
auto's per adres; weinig parkeerplaatsen. Mega voortuinen, laat
de gemeente daar wat meters van opkopen voor parkeerplaatsen?!

Onderzoek

De straten die uitkomen op de van Maerlantlaan worden momenteel opnieuw ingericht.
De kerk is verkocht en zal een woonbestemming krijgen.
De Erasmusstraat is een eenrichting straat en de bewoners kunnen aan de beide zijden van de straat parkeren.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Na de herinrichting van de staat en het gereedkomen van het
appartementencomplex, de situatie opnieuw bekijken.
2. Indien er dan nog te kort parkeerplaatsen zijn, de mogelijk
van parkeerplaatsen aan de Valeriuslaan bekijken. Hiervoor
dient groen te verdwijnen.

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 Erasmusstraat meegenomen kan worden in “Werk voor
werk”.
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Beeld 1 De locatie

Beeld 2 De inrit vanaf de van Maerlantlaan
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Hofdijkstraat

Reactie

In de Hofdijkstraat, korte variant hebben de bewoners aangegeven graag nog wat parkeerplaatsen te hebben on plaats van de
groenstrook. ‘s Avonds en in het weekend is er een tekort aan
parkeerplaatsen.
De gemeente heeft niet ingestemd met hun verzoek

Onderzoek

De locatie biedt voor deze bewoners voldoende parkeergelegenheid, ook omdat zij aan beide kanten van de weg kunnen parkeren.
Tijdens observaties ter plaatse viel de drukte mee.

Wat kan HA doen

Voorstellen om in contact te komen met deze bewoners, zodat
zij toe kunnen lichten wanneer het probleem zich voordoet.
Mocht dat zo zijn dan kan ook hun optie van groenstrook worden bekeken.

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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie

Beeld 2 Aan beide zijden kan worden geparkeerd
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6.4.

Hoge Plantaan

Reactie

Bewoners van de Hoge Plantaan kunnen regelmatig niet voor
hun “voordeur” of op de openbare parkeerplaatsen rond de
Hoge Plantaan parkeren.

Onderzoek

Bewoners van de Hoge Plantaan zijn al 4 jaar bezig om vaste
parkeerplaatsen te krijgen in de omgeving van hun voordeur.
De parkeerplaatsen worden in het algemeen gebruikt door bezoekers van het winkelcentrum en het wijkcentrum de
Kiekmure.
Wel zijn vaste parkeerplaatsen voor de viszaak (2x) en de
Turkse winkel (3x) en Domino’s (2x).
De winkeliers en de eigenaren van ambulante handel hebben
van de gemeente en brief ontvangen met het verzoek hun eigen
auto’s en die van hun personeel aan de overzijde van de Vondellaan aan de Cremerstraat te parkeren.
Op de vrijdag worden een aantal parkeerplaatsen gebruikt voor
ambulante handel. De eigenaar hiervan plaats zijn voertuigen
op diverse plaatsen waar de bewoners overlast ervaren.
Gesprekken met de eigenaar hebben tot niets geleid.
De klager geeft aan contact te hebben opgenomen met handhaving, echter tot heden is heeft er geen verandering plaatsgevonden en heeft de klager geen reactie terug gehad.
2 parkeerplaatsen zijn bestemd voor minder valide personen.

Wat kan HA doen

Voorstellen om in overleg met de bewoners:
1. Te onderzoeken of de bewoners van de Hoge Plantaan, in
zijn geheel een aantal vaste parkeerplaatsen kunnen krijgen
2. Indien dit niet het geval is één lijn te trekken en de vaste
parkeerplaatsen voor winkeliers in te trekken zodat deze
door een iedereen zijn te gebruiken.
3. Te onderzoeken om de ambulante handel op de parkeerplaats aan de overzijde van de Vondellaan, aan de Cremerstraat te laten uitvoeren. Dit dan is gelijk aan de situatie van
winkelcentrum Stadsweiden. Op deze wijze veroorzaken zijn
de minste parkeeroverlast.

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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie in rood aangegeven, geel de openbare parkeerplaatsen

Beeld 2 en 3 Foto's van de bewoners
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Beeld 4 De opbouw van de kraam, met busjes erachter en een vrachtwagen op de stoep.

Beeld 5. Parkeer waar eventueel de ambulante handel kan komen.
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6.5.

Marnixstraat

Reactie

De bewoners van de Marnixstraat hebben tijdens een raadsvergadering aangegeven dat met het instemmen van de nieuwbouwplannen er nog meer parkeerplaatsen te kort komen.

Onderzoek

De straten die uitkomen op de van Maerlantlaan worden momenteel opnieuw ingericht.
De Raad heeft ingestemd met de nieuwbouw, waarbij de bewoners op eigen erf dienen te kunnen parkeren.
De bewoners kunnen aan de beide zijden van de straat parkeren.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Na de herinrichting van de staat en het gereedkomen van het
appartementencomplex, de situatie opnieuw bekijken.
2. Indien er dan nog te kort parkeerplaatsen zijn, de mogelijk
van parkeerplaatsen aan de Valeriuslaan bekijken. Hiervoor
dient groen te verdwijnen.

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 Marnixstraat meegenomen kan worden in “Werk voor
werk”
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Beeld 1 De locatie

Beeld 2. De inrit vanaf de van Maerlantlaan
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Beeld 3 De straat vanaf de Valeriuslaan, met de locatie van de appartementen
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6.6.

Schimmelstraat (nieuw)

Reactie

Schimmelstraat vooral bij de bedrijven is het een groot probleem. Er wordt regelmatig dubbel geparkeerd dat ik bewoners
moeten vragen of zij hun garage pad op mogen.

Onderzoek

Hier dient duidelijk afspraken te worden gemaakt of te worden
gehandhaafd. De garagehouders parkeren hun auto waar plaats
is en dan gebeurd volgens de bewoners op de plaatsen waar
gras groeit.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
Gesprek met garagehouders aangaan over hun parkeren en/of
handhavend optreden

Wat gaat HA doen

1. Rapport aanbieden aan wethouder Jeroen de Jong.
2. Gesprek met de wethouder (08-07-2019).
3. Motie indienen om acties uit rapport aan te pakken (18-072019).
4. Monitoren van de status en via website publiceren.

Status

1. Opgenomen in rapport v2.0.
2. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel
gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6

Beeld 1 De locatie in rood aangegeven

Beeld 2 Het parkeren
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Stadsweiden

7.1.

Totaalbeeld
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Er zijn voor de binnenstad totaal 72 reacties
binnen gekomen Deze zijn onder te verdelen in:
22 reacties over gevaarlijke verkeersituaties
23 reacties over “fout” parkeren.
27 reacties over te kort aan parkeerplaatsen
Dit betreft de locaties:
7.2 Hoefbladmeen
7.3 Scheepswaard
7.4 Bunschotenmeen
7.5 Hanzemeen en Stromenwaard
7.6 Vogelwaard
7.7 Weidewaard
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7.2.

Hoefbladmeen/de Roef (aangepast)

Reactie

Stadsweiden Hoefbladmeen bij de Roef.
Rond de Roef zijn, als er een evenement is, te weinig parkeerplaatsen.
Op de plaats van de kerk en apotheek zijn zorgwoningen en
wordt een kinderdagverblijf gebouwd. De toegang via de
Helmbloemeen is te smal en er zijn te weinig parkeerplaatsen.
Het fietspad Zuiderzeepad wordt een weg richting Hoefbladmeen, wat leidt tot nog meer onveilige verkeersbewegingen.
Nog spannender wordt het met de nieuwe verbouwplannen van
de Roef (soort medisch centrum). Nog meer verkeer voor die
smalle ingang/straat en paar parkeerplaatsen die er zijn
Bewoners hopen dat de buurt bij de ver- of nieuwbouw van de
Roef nu beter wordt gehoord als met de verbouwplannen van
HOH en de apotheek.

Onderzoek

Bij evenementen zou men gebruik kunnen maken van de
parkeergelegenheden rond het winkelcentrum. Parkeerplaatsen
de Roef zijn op eigen terrein.
Gesproken met de gemeente; Het Zuiderzeepad blijft fietspad en
de zorgwoningen dienen op eigen erf te parkeren.
De bouw van zorgwoningen en kinderdagverblijf zal meer
verkeersbewegingen met zich meenemen de inrit hiernaar toe is
erg smal en dient te worden aangepast. Nu geeft het al
opstoppingen.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Navragen wat de plannen zijn voor de inrit richting kinderdagverblijf en zorginstelling. Deze dient zodanig te worden
verbreed dat auto’s elkaar gemakkelijk kunnen passeren.
2. Zorg dragen dat de bewoners worden meegenomen met de
ver- of nieuwbouwplannen van de Roef

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 11-07-2019 het bestuur van de Roef gevraagd of
zij de bewoners in de omgeving van de Roef willen meenemen met hun ver-of nieuwbouwplannen. Parkeren rond de
“nieuwe” Roef wordt op 2 sept besproken. Het bestuur heeft
aangegeven in september een bijeenkomst met de buren te
organiseren om hen te informeren over de plannen.
4. HA volgt de ontwikkelingen rond de Roef.
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Beeld 1 De locatie met op de kruispunten de te kleine inrit

Beeld 2 De situatie met in rood de nieuwbouwlocatie en in geel de parkeerplaats.

Beeld 3 De te smalle inrit.
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7.3.

Scheepswaard (aangepast)

Reactie

Reacties betreffen de Bottermeen, Schippersmeen en Tjalkmeen
Op de Bottermeen hebben de bewoners meerdere auto’s per huishouden. Op de beperkte parkeerplaatsen wordt door mensen van andere blokken/straten geparkeerd.
Op de Schippersmeen wordt te hard gereden, ondanks dat er een 30
km zone gekomen is en er ‘plantsoentjes’ half op de weg geplaatst
zijn.
Tevens is op de Schippersmeen een tekort aan parkeerplaatsen, dit
komt omdat huishoudens meerder auto’s hebben en al die grote
werkbussen.
Een gevaarlijk kruising is de bij de Schippersmeen/Ankermeen. Op
de hoek staan altijd auto's, waardoor een onoverzichtelijk situatie
ontstaat. De bocht is krap en de straat erg nauw.
Een erg gevaarlijke situatie zeker als er een andere auto je
tegemoetkomt. Je kan niet uitwijken. De enige mogelijk zijn de grasveldjes en dat is erg gevaarlijk omdat daar dikke bomen staan
In de Tjalkmeen hebben de bewoners meerdere auto’s per huishouden. Op de beperkte parkeerplaatsen wordt door mensen van andere
blokken/straten geparkeerd Er zijn maar 10 parkeerplekken voor 18
huizen. Dus iedereen zet zn auto maar ergens neer.
Als je vanuit de Ankermeen links afslaat staan er altijd auto's, wat
het geheel overzichtelijk maakt. Tevens ontstaat er een gevaarlijk situatie indien er een andere auto je tegemoetkomt. Je kan niet uitwijken waardoor je met de auto op het grasveldje ernaast belandt,
waar ook bomen staan.

Onderzoek

Er wordt op de Schippersmeen door veel automobilisten te hard gereden.
Bij de ontwikkeling van de wijk ruim 40 jaar geleden is uitgegaan
van een lagere parkeernorm, waardoor er te weinig parkeerplaatsen
zijn.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Te handhaven op snelheid.
2. Kijken of er meer groen omgezet kan worden in parkeerplaatsen.
De weg inrichten als een smalle éénrichtingsverkeer, met haakse
parkeervakken aan de linker en/of rechterzijde van de weg. Door de
weg smaller te maken wordt er minder hard gereden en kan dat deel
van de weg worden gebruikt voor de haakse parkeerplaatsen

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

Bottermeen

Beeld 1 De locatie

Beeld 2 Eerste deel van de straat

Beeld 3 Tweede deel van de straat
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Schippersmeen

Beeld 1 De locatie in rood aangegeven

Beeld 2 Hoek Ankermeen/Schippersmeen

Beeld 3 Schippersmeen
64 van 102

ANDERS V2.0

PARKEREN IN HARDERWIJK

Tjalkmeen

Beeld 1 De locatie in rood aangegeven

Beeld 2 De parkeermogelijkheid
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7.4.

Bunschotenmeen

Reactie

Op de Bunschotenmeen staan vaak de auto’s van de bewoners
van het Durgerdampad en die ook vaak meerdere auto’s per gezin hebben. Bewoners aan het Bunschotenpad die laat thuiskomen kunnen dan hun auto’s niet kwijt.

Onderzoek

De meeste bewoner van de Bunschotenmeen kunnen hun auto’s
voor de deur parkeren.
De bewoners van het Bunschotenpad zijn van mening dat de
parkeerplaats (rode vlak op beeld 1) voor hen is bestemd en
parkeren daar ook. Echter als de bewoners laat thuis komen zijn
de parkeerplaatsen bezet door bewoners van het
Durgerdampad.
De bewoners van het Durgerdampad hebben geen parkeerplaats
voor de deur en maken gebruik van de openbare parkeer-plaatsen op de Bunschotenmeen.
Het eerste deel zal parkeren op de parkeerplaatsen aan het
begin van het Durgerdampad. Het tweede deel echter maakt
gebruik van een steeg die uitkomt op een openbare parkeerplaats op de Bunschotenmeen. De parkeerplaats waarvan de bewoners van het Bunschotenpad menen recht van parkeren te
hebben

Wat kan HA doen

Voorstellen om een gesprek met de bewoners aan gaan om samen tot een oplossing te komen.

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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 Plattegrond met in rood de parkeerplaats voor zowel bewoners van het Bunschotenpad als bewoners van het Durgerdampad

Beeld 2 Parkeerplaats met links Bunschotenpad

Beeld 3 Parkeerplaats met rechts de steeg naar het Durgerdampad

Beeld 4 Durgerdampad is een voetpad zonder parkeerplaatsen
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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 wethouder de Jong.
3. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie

Beeld 2 Kiss en Ride strook
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7.6.

Vogelwaard (aangepast)

Reactie

De reacties betreffen de Kievitsmeen, Rietgorsmeen, Meerkoetmeen 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 Meerkoetmeen 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 verbieden 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 parkeren in woonwijken van het Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer, 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 wethouder 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.
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Beeld 1 De locatie in rood aangegeven

Beeld 2 en 3 Smalle doorgangen en auto's parkeren daar waar ruimte is

Beeld 4 en 5 Auto's parkeren daar waar ruimte is
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7.7.

Weidewaard (aangepast)

Reactie

De reacties betreffen de Achterste wei, Hondsdrafmeen, Klaproosmeen, Pijlkruidmeen, Veldkersmeen
Op de Achterste wei wordt het parkeren en vooral het te hard
rijden door de bewoners als een groot drama ervaren.
Er wordt geparkeerd langs de stoepranden, terwijl er parkeervakken genoeg leeg staan, waardoor gevaarlijk situaties kunnen
ontstaan bij het inparkeren of wegrijden van eigen erf.
Er staan ‘s avonds en het weekend van die grote bussen langs
de weg.
Op de woonerven is een te kort aan parkeerplaatsen, zodat veel
auto’s fout staan geparkeerd situaties, waarbij hulpverlening niet
kan passeren. Dit probleem is door ons ook aangekaart tijdens
het WOZ-bezwaar, maar tot op heden geen verandering helaas.
Bewoners die op eigen erf dienen te parkeren doen dit niet en er
staan veel werkbusjes en aanhangwagens.

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.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Onderzoek te doen op basis van de tweede casestudy parkeren in woonwijken van het Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer, waarbij parkeren aan de rand van de wijk als optie
wordt gezien.
2. Te handhaven op fout parkeren in de Weidewaard.
3. Snelheidscontroles laten uitvoeren op de Achterste wei

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 handhaving
mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd
kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
4. HA heeft op 18-07-2019 een amendement ingediend om de
Weidewaard mee te nemen in het onderzoek parkeren in
buurten waar te kort aan parkeerplaatsen is.
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Beeld 1 Locatie in rood aangegeven.

Beeld 2 Nauwe doorgangen met kleine groenperkjes
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Beeld 3 Nauwe doorgangen met kleine groenperkjes en fout parkeren

Beeld 4 Fout parkeren

Beeld 5 Fout parkeren, daardoor smalle doorgang
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8.

Tweelingstad

8.1.

Totaalbeeld

PARKEREN IN HARDERWIJK

Er zijn voor Tweelingstad en omgeving totaal
81 reacties binnengekomen. Deze zijn onder
te verdelen in:
19 reacties over gevaarlijke verkeerssituaties
34 reacties over “fout” parkeren.
28 reacties over te kort aan parkeerplaatsen
Dit betreft de locaties:
8.2 De Wittehagen
8.3 Dennenlaan
8.4 Kranenburglaan
8.5 Middenlaan, Veldkamp, Engelse erf
8.6 Thorbeckelaan/Cort van de Lindelaan
8.7 Tinnegieter
8.8 Winkelcentrum Tweelingstad
8.9 De Wittenhagen Noord
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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 oversteekplaatsen en in bochten, waardoor er auto er soms moeilijk
langs kunnen rijden.

Onderzoek

Bewoners maken zich ook zorgen dat bij brand of andere calamiteiten de hulpdiensten te veel worden gehinderd.
Een onveilige situatie ontstaat bij het uitrijden van de Van Galenstraat. Het is dan zeer krap en onoverzichtelijk om De Wittenhagen 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 zondag 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 parkeermogelijkheid.
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 wethouder de Jong.
3. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd 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”
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Beeld 1 De Locatie met in rood de gevaarlijk situatie

Beeld 2 De mogelijke oplossingen in kaart gebracht.

Beeld 3 Grasveld als parkeerplaats

Beeld 4 Speelplaats als tijdelijke parkeerplaats

Beeld 5 Achterzijde als parkeerplaats

77 van 102

PARKEREN IN HARDERWIJK

ANDERS V2.0

8.3.

Dennenlaan (aangepast)

Reactie

Dennenlaan achter de school wordt gebruikt voor zakelijk verkeer waardoor bewoners en haar bezoekers geen plaats in de
parkeerstrook hebben.
Voor de gehele de Dennenlaan ondervinden de bewoners het als
één groot parkeerprobleem. Te weinig parkeerruimte voor iedereen. Dan wordt er dubbel geparkeerd op de stoep, met als gevolg dat bijv. de grote vuilniswagens er niet door kunnen. Misschien is het ook een idee om rijschoolhouders te verbieden door
deze woonwijk te rijden. Het is iedere dag een onophoudelijk oefenterrein.

Onderzoek

De straat ligt in een oude wijk, waar de parkeernorm tijdens het
bouwen lager lag dan in de huidige tijd en dan is het ook logisch
dat er een te kort aan parkeerplaatsen is.
Het zakelijke verkeer achter de school staat er alleen overdag
tijdens werkdagen.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Tijdens werkdagen overdag parkeertijd beperken of dan alleen vergunninghouders op dit tijdstip kunnen parkeren.
2. Met rijschoolhouders in overleg treden om het rijden in dit
soort type straten te beperken.
3. Onderzoek te doen op basis van de tweede casestudy parkeren in woonwijken van het Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer, waarbij parkeren aan de rand van de wijk als optie
wordt gezien

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 handhaving
en een gesprek met de autorijschoolhouders mee te nemen
in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
4. HA heeft op 18-07-2019 een amendement ingediend om de
Veldkamp mee te nemen in het onderzoek parkeren in buurten waar te kort aan parkeerplaatsen is.
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Beeld 1 De locatie rood aangegeven

Beeld 2 Rechts de parkeerplaats met zakelijk verkeer

Beeld 3 Het fout parkeren op stoepen door te kort aan parkeerplaatsen en smalle straat.
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PARKEREN IN HARDERWIJK

Kranenburglaan

Reactie

Kranenburglaan te kort aan parkeerplaatsen en gevaarlijke
situaties ontstaan door parkeren aan twee zijden in een te smalle
straat.

Onderzoek

De straat kenmerkt zich door 2 delen. Het eerste deel zonder en
het tweede deel met parkeerplaatsen aan de linkerzijde (zie foto’s).
Vooral in het eerste deel is een tekort aan parkeerplaatsen mede
door de vele werkbusjes.
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.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. Doorlopende parkeerstrook aan linkerkant van de Kranenburglaan aanleggen.
2. Middenlaan eenrichtingverkeer maken.

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 eenrichtingsverkeer mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
4. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om te bekijken of
de kranenburglaan meegenomen kan worden in “Werk voor
werk”
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Beeld 1 Locatie in rood aangegeven

Beeld 2 Eerste deel, parkeren aan twee zijden

Beeld 3 Eerste deel zonder een parkeerstrook
links

Beeld 4 Tweede deel met parkeerhavens links
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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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Beeld 1 Locatie in rood aangegeven

Beeld 2 Parkeeroverlast door kerkdienst.

Beeld 3 Parkeeroverlast door kerkdienst

Beeld 4 en 5 Smalle straten rond de kerk
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Beeld 6 en 7 Obstakels in de straat

Beeld 8 Parkeerplaatsen voor en naast de kerk

Beeld 9 Parkeerplaatsen haaks op de weg realiseren
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8.6.

Thorbeckelaan / Cort van der Lindelaan

Reactie

Ook de rij richting van de Cort van der Lindelaan is na de
renovatie een paar jaar geleden er niet op vooruit gegaan. Alles
is volgens tekening gemaakt en dat is een 1 richtingsweg, terwijl
er een aantal mensen in de straat er alles aan gedaan hebben
om er weer een 2 richtingsweg van te maken.
Er is te weinig ruimte om de Cort van der Lindelaan in te rijden
vanaf De Wittenhagen of de Thorbeckelaan.

Onderzoek

In Cort van der Lindelaan zijn aan een zijde de stoepranden
omlaag gebracht voor parkeren op eigen erf. De bewoners
maken hier gebruik van of parkeren de auto op de weg voor de
deur. Het zou niet logisch zijn dat andere mensen deze opritten
blokkeren.
De inrit vanaf de Thorbeckelaan is versmald, maar biedt voldoende ruimte om in te draaien. Gevoelsmatig kan zo’n draai
met paaltjes wat belemmering geven.
Ook de inrit vanaf De Wittehagen kent een versmalling die gevoelsmatig ook wat belemmering kan geven, zeker op zondag
als er een kerkdienst is.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
Van de Cort van der Lindelaan, net zoals bij de van Halllaan en
Heinsiuslaan een éénrichtingsstraat te maken.

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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie in rood aangegeven

Beeld 2 en 3 Inrijden vanaf de Thorbeckelaan

Beeld 4 Inrijden vanaf De Wittehagen
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8.7.

Tinnegieter (aangepast)

Reactie

De reacties betreffen de Bomdamlaan, Boschalaan, Willem de
Zwijgerlaan, Marijkelaan en Magrietlaan.
In de Tinnegieter zijn op diverse plekken problemen met
parkeren. De Marijkelaan en Magrietlaan die laatste 2 straten
worden volgens de bewoners in 2020 helemaal aangepakt, zij
hopen dat er dan wel genoeg parkeerplaatsen zijn.

Onderzoek

De Tinnegieter is een oude wijk met smalle wegen. Er mag aan 2
zijden worden geparkeerd. Dit zal zigzagbewegingen met zich
meenemen, waardoor er minder parkeerplaatsen zullen zijn.
Sommige straten, zoals aan de zijde van de Marijkelaan zijn
eenrichtingsverkeer.
Het buurtplatform Tinnegieter zou graag betrokken worden bij
het oplossen van de parkeerproblemen in onze buurt

Wat kan HA doen

Voorstellen om
1. In overleg met de bewoners de parkeerproblemen in de buurt
aanpakken.
2. Wijzigingen aan Marijke- en Magrietlaan afwachten om vast
te kunnen stellen wat het resultaat hiervan is op het
parkeren.
3. Eenrichtingsverkeer in de gehele wijk door te voeren
4. Aan één zijde parkeren (voorkomt zigzagbewegingen)

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 het gesprek
met de gemeente en bewoners mee te nemen in de “Top 10
oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
4. HA heeft op 18-07-2019 een amendement ingediend om de
Tinnegieter mee te nemen in het onderzoek parkeren in buurten waar te kort aan parkeerplaatsen is.
5. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om te bekijken
of de Tinnegieter meegenomen kan worden in “Werk voor
werk”.
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Beeld 2 Bondamlaan geen eenrichtingsverkeer

Beeld 1 De locatie

Beeld 3 Marijkelaan met eenrichtingsverkeer
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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 parkeerplaats gewoon verkeerd. Uitzicht wordt echt niet alleen belemmerd door busjes, maar ook te hoog groen beperkt het zicht.
Als oplossing geeft de bewoner aan dat de weg zou moeten lopen 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 bewoners, 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 interessante 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 wethouder de Jong.
3. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie

Beeld 2 De uitrit

Beeld 3 Goed uitzicht wordt belemmerd door bomen struiken en busjes

90 van 102

PARKEREN IN HARDERWIJK

ANDERS V2.0

8.9.

De Wittenhagen Noord (nieuw)

Reactie

Rectie betreffen de starten in deze buurt. Er wordt aangegeven
dat de parkeercapaciteit in deze buurt onvoldoende is.
Aan 2 kanten van de straat woningen en maar 1 parkeerstrook.
Vaak moeten auto’s in anders straten worden geparkeerd,
waarmee je het parkeerprobleem alleen maar erger maakt.
Vooral het parkeren op zondag als de kerk wordt bezocht. De
hele buurt daar heeft het eigenlijk over niets anders dan die
parkeerproblematiek.

Onderzoek

Ook voor de Wittenhagen Noord geldt dat het een oude buurt is
waarvan de toegepaste parkeernorm bij de bouw van de woningen lager ligt dan de huidige norm.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
De wijk mee te nemen in het onderzoek parkeren in buurten
waar te kort aan parkeerplaatsen is

Status

1. Opgenomen in rapport v2.0.
2. HA heeft op 18-07-2019 een amendement ingediend om de
buurt Wittenhagen Noord mee te nemen in het onderzoek
parkeren in buurten waar te kort aan parkeerplaatsen is.

Beeld 2 De buurt Wittenhagen Noord
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9.

Zeebuurt en Waterfront

9.1.

Totaalbeeld

PARKEREN IN HARDERWIJK

Er zijn voor de Zeebuurt en Waterfront totaal
19 reacties binnengekomen.
Deze zijn onder te verdelen in:
0 reactie over een gevaarlijke
verkeerssituatie
4 reacties over “fout” parkeren.
2 reacties over te kort aan parkeerplaatsen
Dit betreft de locaties:
9.2 Enkweg
9.3 Hogeweg
9.4 Kampweg / Hierdensweg
9.5 Schrassertstraat
9.6 Burgemeester van Meurstraat
9.7 Laan 40-45
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Enkweg

Reactie

Aan het begin van de Enkweg bij het bedrijfsgebouw van
Perspectief staan vaak veel auto’s op de Enkweg geparkeerd.

Onderzoek

Indien het druk bij Perspectief is, staan auto’s in de nabijheid
van het bedrijfsgebouw van Perspectief geparkeerd. Hierbij valt
op dat parkeerplaatsen voor bezoekers, aan de zijkant van het
gebouw, zowel s’ochtends als s’middags door dezelfde auto’s zijn
bezet. Dit kunnen bezoekers zijn die een hele dag aanwezig zijn
binnen het pand of werknemers.

Wat kan HA doen

Voorstellen om een gesprek met Perspectief aan gaan om vast te
stellen of dit een incidentele of permanente situatie is en als dat
laatste zo is te bespreken hoe de overlast voor de buurt beperkt
kan worden.

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 het gesprek
mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd
kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie in rood aangegeven

2 Bezoekersparkeerplaats

Beeld 4 Parkeerplaats links

Beeld

Beeld 3 Parkeren op Enkweg

Beeld 5 Parkeerplaats rechts
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9.3.

Hogeweg

Reactie

Op de Hogeweg staat al meer dan een halfjaar een camper staat.
In de reactie staat verder dat auto's ernaast worden bekeurd en handhaving de camper voorbijlopen.

Onderzoek

Bij een controle in de straat is geen camper aangetroffen.

Wat kan HA doen

Voorstellen om deze reactie onder de aandacht van handhaving te
brengen

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

Beeld 1 De locatie in rood aangegeven
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9.4.

Kampweg / Hierdensweg

Reactie

Het wordt als irritant ervaren dat veel mensen die in de
binnenstad wonen of werken hun auto op de Kamp- of
Hierdenseweg parkeren. Er zijn zelfs auto’s die wel weken niet
van hun plek af komen.
De bewoners die geen eigen oprit hebben kunnen hierdoor hun
auto niet in hun eigen straat parkeren!

Onderzoek

Het is niet eenvoudig vast te stellen van wie een auto is. Bij een
bezoek aan deze straten overdag, waren wel bijna al de parkeerplaatsen in gebruik.

Wat kan HA doen

De gemeente dit te laten monitoren en zo mogelijk met oplossingen te komen.

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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
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Beeld 1 De locatie in rood aangegeven

Beeld 2 en 3, Kampweg links Google Maps en rechts eigen waarneming

Beeld 4 en 5: Hierdensweg weg links Google Maps en rechts eigen waarneming
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9.5.

Schrassertstraat

Reactie

In de Schrassertstraat en omgeving worden vaak auto’s op
stoepen en voor uitgangen geparkeerd.
Handhavingstaan doet hier niets aan

Onderzoek

De Schrassertstraat is een smalle straat, waar automobilisten
hun auto op de stoep parkeren om schade aan hun auto te voorkomen.

Wat kan HA doen

Voorstellen om dit onder de aandacht van handhaving te brengen.
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 bovenstaande mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).

Status

Beeld 1 De locatie in rood aangegeven
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9.6.

Burgemeester van Meurstraat (nieuw)

Reactie

Bewoners hebben de problemen met de gemeente Harderwijk
besproken over de Burg. van Meursstraat... niets mee gedaan.
Beschikbare plekken zijn ruim te kort voor het aantal bewoners,
en daarbij parkeren er veel mensen uit andere straten hier.
Staat van de weg is dramatisch, stenen half weggeslepen door
bumpers van autos, stoep aan een zijde behoorlijk verzakt.

Onderzoek

De voetpaden en weg verkeren in zeer slecht staat van onderhoud. Momenteel worden een negental huurwoningen niet bewoond en nog is er een tekort aan parkeerplaatsen.
Als oplossing geven de bewoners aan de weg te verbreden zodat je aan beide kanten kan parkeren en eventueel aan het eind
van de straat bij Laan 40-45, van een stuk groen parkeerplaatsen te maken.
Een andere tijdelijke oplossing kan het invoeren van een
blauwe zone zijn, zoals in andere straten van ze Zeebuurt ook
geldt en het invoeren van éénrichtingverkeer.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
De slechte onderhoudsstaat zo snel mogelijk aan te pakken en
met de bewoners te onderzoeken wat de beste methode is om
het parkeerprobleem op te lossen.
Op korte termijn éénrichtingverkeer en een blauwe zone in te
voeren.

Status

1. Opgenomen in rapport v2.0.
2. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om de straat
mee te nemen in de “Top 10 oplossingen de snel gerealiseerd kunnen worden” zie paragraaf 1.6).
3. HA heeft op 18-07-2019 een amendement ingediend om de
Zeebuurt Noord mee te nemen in het onderzoek parkeren in
buurten waar te kort aan parkeerplaatsen is.
4. HA heeft op 18-07-2019 een motie ingediend om te bekijken
of de Burg. van Meursstraat meegenomen kan worden in
“Werk voor werk”.
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9.7.

Laan 40-45 (nieuw)

Reactie

Auto's parkeren op de stoep waardoor gevaarlijke verkeersituaties ontstaan

Onderzoek

De weg is te smal om aan twee zijden te parkeren. Omdat er
een tekort is aan parkeerplaatsen, parkeer men aan beide zijden op de stoep.
Dit probleem geldt voor veel straten.

Wat kan HA doen

Voorstellen om
De Zeebuurt Noord mee te nemen in het onderzoek parkeren in
buurten waar te kort aan parkeerplaatsen is

Status

1. Opgenomen in rapport v2.0.
2. HA heeft op 18-07-2019 een amendement ingediend om de
Zeebuurt Noord mee te nemen in het onderzoek parkeren in
buurten waar te kort aan parkeerplaatsen is.
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