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Vraag:
Door een bewoner van het wooncomplex aan de Sint Paulusstraat ben ik gewezen op
de contacten die hij met de gemeente heeft gehad m.b.t. de invalideparkeervakken bij
het wooncomplex. Omdat zij kort en bondig zijn, heb ik de teksten opgenomen.

 maandag 8 januari 2018: sommige invalidenparkeerplaatsen zijn moeilijk of helemaal niet te
gebruiken zijn? Zeker gezien de omstandigheden dat in korte tijd het hiervoor het aantal
benodigde plaatsen voormedebewoners is toegenomen. Graag uw reactie.
 dinsdag 9 januari 2018: Een reactie wordt gegeven dat er algemene invalideparkeerplaatsen
zijn en invalideparkeerplaatsen met kentekens voorzien op borden. De algemene moeten
voldoen aan bepaalde maatvoering en zijn daarom breder dan normale parkeervakken.
Sommige mensen hebben de parkeerplaats op kenteken toegewezen gekregen en weten dus
dat de afmeting gelijk is aan een normaal parkeervak.
 dinsdag 9 januari 2018 : Vriendelijk dank voor Uw reactie. Echter de situatie in de omgeving
van ons complex is anders dan U aangeeft. Het zijn (gehandicapten) parkeerplaatsen van
verschillende afmetingen en ook niet toegewezen aan bepaalde kentekens. Vanaf de
oplevering (september 2013) is dit al het geval en ook niet tussentijds aangepast. Het lijkt mij
daarom zinvol om de situatie ter plaatse te komen bekijken, waarvoor ik graag een afspraak wil
maken.
 dinsdag 6 maart 2018: N.a.v. mijn laatste mail hebben wij hierop aansluitend telefonisch
contact gehad. Enkele voorstellen zijn toen wederzijds aan de orde geweest alsmede Uw
toezegging dat er hierop een vervolg komt. Nu bijna 2 maanden verder is dit nog (steeds) niet
het geval. Hoe is de stand van zaken op dit moment?
 dinsdag 6 maart 2018: Het klopt dat ik er nog op terug zou komen. We moeten echter eerst
wat zaken uitzoeken voor ik u een goed antwoord kan voorzien. Mocht ik meer weten dan kom
ik er bij u op terug.
 19 maart 2018: Ik heb over uw vraag binnenkort een gesprek met woningbelang. Zij zijn de
eigenaar van de grond van de betreffende parkeerplaatsen. Helaas heb ik dat gesprek pas
volgende maand. Weet in ieder geval dat ik met uw vraag bezig ben en dat ik er op terug kom.
 30 mei 2018: De afspraak van 16 april is komen te vervallen. Vanwege omstandigheden heeft
het overleg pas vandaag plaatsgevonden. Conclusie is dat we nog een kort parkeeronderzoek
willen doen. We verwachten daar de komende weken uitsluitsel over waarna ik u een
antwoord kan geven.
 29 juni 2018: Hoe is nu de stand van zaken? Wij zijn inmiddels al een half jaar verder sinds het
eerste contact.

 5 juli 2018: Geachte heer, de komende weken heb ik vakantie. Daarna zal ik uw vraag
beantwoorden. (Van 9 t/m 31 juli ben ik met vakantie).
De bewoner heeft met de mailcontacten toch wel getoond geduld te hebben. Maar je
vraagt je af of onze bewoners meer dan een half jaar dat geduld moeten opbrengen en
dan nog moeten wachten op een inhoudelijke reactie.
Daarom mijn vraag aan u: Wat is de inhoudelijke stand van zaken en wat kan er
gedaan worden aan c.q. wat gaat u doen met de parkeervakken die in de praktijk niet
of slechts moeilijk bruikbaar zijn maar wel zijn aangewezen als invalideparkeervak.
Ik ga ervan uit dat ik uiterlijk half augustus een inhoudelijke reactie zal ontvangen.

Antwoord:
Alvorens met een oplossing te komen voor de te smalle en moeilijk toegankelijke
gehandicaptenparkeerplaatsen hebben we overleg moeten voeren met meerdere
afdelingen binnen de gemeente en tevens met woningbelang die eigenaar van de
grond is. Daarna heeft nog een schouw plaatsgevonden, waarbij op verschillende
momenten de bezetting van de gehandicaptenparkeerplaatsen op de Sint Paulusstraat
is bekeken. Van deze stappen hebben we de bewoner steeds op de hoogte gebracht.
Inmiddels is het onderzoek uitgevoerd en zien wij mogelijkheden de situatie te
verbeteren door van de 5 aanwezige gehandicaptenparkeerplaaten op de Sint
Paulusstraat er 4 te verplaatsen en te clusteren nabij de ingang. Met dit voorstel
kunnen we de gehandicaptenparkeerplaatsen op deze locatie ook verbreden, wat ten
goede komt aan de toegankelijkheid voor minder validen. Eén
gehandicaptenparkeerplaats die, zo blijkt uit de schouw, nooit gebruikt wordt, zal
worden opgeheven. Alvorens de maatregel uit te voeren dient een verkeersbesluit te
worden genomen. Bij geen bezwaar zal het voorstel worden uitgevoerd.
Bovenstaande voorstel is besproken met de betreffende bewoner, die zich hier ook in
kan vinden.

