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onderwerp Parkeren Dr. Willem Vosstraat 
 
In de Dr. Willem Vosstraat is het autogebruik sinds de bouw van de woningen zeer ingrijpend 
veranderd. Een en ander leidt inmiddels tot veel ergernis en zelfs gevaarlijke situaties. Een van de 
bewoners heeft ons benaderd, omdat zij vanuit de kant van de gemeente geen reactie krijgt, of in 
elk geval geen reactie waar zij mee verder kan.  
 
Wij zien structurele problemen in het aantal voertuigen en de beschikbare plekken. Dit is verre van 
passend. Veel bewoners parkeren 1 auto wel op eigen erf. Sommige hebben zelfs hun kleine 
voortuin veranderd in een parkeerplaats. Ziet er niet erg fraai uit, maar is wel effectief. Naast de 
personenauto’s ziet de buurt ook steeds meer busjes of aanhangers geparkeerd staan.  
 
Het pleintje in het midden van de straat is voorzien van een prachtige haag met een grote beuk. Het 
is een fijne plek om te zitten voor volwassenen, maar ook een soort veilige speelplek voor kinderen. 
In de avonden wordt helaas ook aan de binnenkant van deze “rotonde” geparkeerd. Dit levert een 
onveilige situatie op voor hulpdiensten, voor auto’s die hier doorheen moeten manoeuvreren en 
voor kinderen die hierdoor geen zicht hebben en niet gezien worden.  
 
Achter in de straat bevindt zich een stalling van 16 garageboxen. In de meeste boxen staat geen 
auto geparkeerd. Ze fungeren veelal als opslagruimte. De boxen nemen wel enorm veel ruimte in 
beslag.  
 
Als laatste punt zien we dat een zijstraat naar de Schroeder van der Kolklaan afgesloten is voor 
werkzaamheden. De parkeerdruk is ook hierdoor nog eens toegenomen. Deze werkzaamheden 
duren nog tot einde van dit jaar.  
 
Wij hebben een aantal vragen: 
 

1. Zijn de geschetste problemen bij u bekend?  
2. Heeft u plannen die de situatie structureel gaan verbeteren? 
3. Volgens de verkeerregels lijkt het al verboden om aan de binnenzijde van het pleintje (de 

“rotonde”) te parkeren. Toch lijken de politie en de BOA’s hier geen aanleiding te zien 
handhavend op te treden. Is het mogelijk hier een officieel parkeerverbod in te stellen, 
bijvoorbeeld door een gele doorgetrokken lijn? 

4. Worden de garageboxen meegeteld als parkeerplaatsen bij het vaststellen of de 
parkeernorm hier wordt gehaald? En bent u bereid te kijken of dit gebied efficiënter 
ingedeeld zou kunnen worden, zodat hier ook geparkeerd kan worden? 

5. Heeft u nog andere ideeën om de structurele problemen betreffende het parkeren hier te 
verbeteren? 

6. Bewoners lijken zich te ergeren aan elkaar, maar we hebben niet de indruk dat zij dit uiten 
naar elkaar. Is het een idee om als gemeente hierin te faciliteren, zodat mensen samen met 
de gemeente een oplossing zoeken? 



7. Is er dan ook een mogelijkheid om met bewoners samen te bekijken hoe de 
parkeerproblematiek tijdelijk opgelost kan worden gedurende de werkzaamheden? 
(bijvoorbeeld door parkeren op het gras tijdelijk te faciliteren?  
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