
Crois, Nico la

Onderwerp: FW: Parapluplan Parkeren voorstel 19.0000630

van: (■mpMr
Verzonden: zondag 7 april 2019 23:46 
Aan: Wassink, Robert 
CC: burgemeester
Onderwerp: Parapluplan Parkeren voorstel 19.0000630 

Geacht College en Raad.

Bij deze wil ik onze zienswijze op u voorstel indienen en toelichten.
Onze zienswijze luidt:
Er hebben de afgelopen jaren in de KJ straat/Onder de Toren en Zeeasterstraat vele functie 
wijzigingen zich voor gedaan.
De parkeerdruk op deze straten,maar ook de straten erom heen zoals de Espelerlaan/Korte 
Dreef/Meidoornstraat onder vinden door de functiewijzigingen parkeerdruk.
Met de reconstructie van het kruispunt KJ straat/Espelerlaan in de 90 er jaren,zijn de P plaatsen voor 
Espelerlaan 3 en 5 verdwenen.
Met de aanleg van de nieuwe rotonde op dit kruispunt in 2018 is er van de P plaatsen tussen 
Espelerlaan en Zeeasterstraat weer een P plek verdwenen.
Dan de nieuwbouw van Sinke,waar bewoners ondergronds kunnen parkeren,maar familie 
bezoekers/dienstverlening/ bezoekers Sinke kantoren tot verdere parkeerdruk zullen leiden.
Tot slot de functie wijziging van Parkeren op de kleine Deel naar een verblijfsgebied met 
Horecapaviljoen,ook deze afname gaat leiden tot meer parkeerdruk in de omliggende straten. 
Ondertussen hebben wij een rotonde gekregen tbv het algemeen belang,maar dat wij met regelmaat 
en straks nog vaker onze auto,s in de Duizendknoopstraat kunnen parkeren,meer dan 100 meter zal u 
waarschijnlijk niet boeien.
Wij willen ook graag zo dicht mogelijk bij onze woningen kunnen parkeren.
Wij wachten nog altijd op een aanvaardbare Parkeer oplossing/Compensatie en daar zal dit Paraplu BP 
plan ,evenals u Parkeernormen beleid,in onze ogen weinig oplossing voor bieden.

Met belangstelling zien wij u reaktie op deze zienswijze.

Met vr groet

Bewoner
woning.

de enige bewoners uit de Gemeente NOP zonder P plaats voor de

Verstuurd vanaf mijn iPad
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Crois, Nico la

Onderwerp: FW: Toevoeging zienswijze Parapluplan

Van:l
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 10:30 
Aan: Wassink, Robert
Onderwerp: Toevoeging zienswijze Parapluplan

Robert
Zou jij het volgende willen toevoegen aan onze zienswijze op het Parapluplan,die ik je gister gemaild 
heb.
De bewoners van Espeierlaan 3 en 5 voelen zich flink achter gesteld T.o.v Sinke.
Voor Sinke gaat de gemeente op eigen kosten een ontsluitingsweg en parkeerplaatsen aanleggen. 
Dit vinden wij getuigen van rechtsongelijkheid,omdat de Gemeente voor ons op geen enkele wijze 
parkeren bij de woningen mogelijk heeft gemaakt.
Dit vinden wij dan ook in strijd met het vigerende parkeerbeleid.

Met vr groet 
Bewoners!

Verstuurd vanaf mijn iPad

1


