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Invoeren betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren per 1 februari in de Louis Raemaekersstraat en
de Johan Braakensiekstraat

Geachte bewoner,
Op 1 februari 2019 wordt betaald parkeren ingevoerd in de Louis Raemaekersstraat en de
Johan Braakensiekstraat op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Bewoners van
die straten kunnen een parkeewergunning aanvragen. Dit is het resultaat van gesprekken met
bewoners en een buurtraadpleging over betaald parkeren afgelopen jaar. Hierbij zijn ook de
bewoners in uw buurt betrokken. In augustus 2018 heeft u een brief ontvangen waarin de
uitslag van deze raadpleging staat. De meerderheid van de bewoners in uw buurt hebben niet
voor betaald parkeren gekozen.
Met het betaald parkeren wil de gemeente de parkeerdruk in de Louis Raemaekersstraat en de
Johan Braakensiekstraat verminderen, zodat er weer voldoende vrije parkeerplaatsen voor
bewoners zijn.
Het betaald parkeren in de Louis Raemaekersstraat en de Johan Braakensiekstraat zorgt
mogelijk voor meer parkeerdruk in uw buurt. De gemeente zal het effect van het betaald
parkeren meten. Hiervoor worden parkeertellingen gehouden en zal de gemeente de bewoners
naar hun mening worden gevraagd. Begin volgend jaar komen de resultaten hiervan
beschikbaar.
Meer informatie over betaald parkeren en parkeenrergunningen is te vinden op de website van
de gemeente onder parkeren.
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