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Buurtraadpleging betaald en vergunninghoudersparkeren Schiehart

Geachte bewoner,

Op donderdag 24 mei 2018 heeft de gemeente een informatieavond over parkeren
georganiseerd. We hebben met u gesproken over parkeerproblemen in uw buurt. Het ging om
het gebied tussen de Parkweg, de Burgemeester van Haarenlaan, de Koos Suurhoffiaan en de
Joop Den Uyllaan. Van deze avond heeft u een samenvatting ontvangen. Daarin stond dat er

Velen zullen hebben ervaren dat de afgelopen jaren de parkeerdruk is toegenomen. Als gevolg
daarvan komt de vraag op of in sommige gebieden betaald en vergunninghoudersparkeren
ingevoerd zou moeten worden. In de Johan Braakensiekstraat en de Louis Raemaekersstraat
wordt met ingang van 1 februari 2019 betaald parkeren ingevoerd, nadat de meerderheid van
de bewoners in een buurtraadpleging zich hiervoor heeft uitgesproken. In de straten ten zuiden
van het metrostation Parkweg (tussen de Burgemeester Honnerlage Gretelaan en de
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een volgende informatieavond georganiseerd zal worden.

Kaart: Gebied waar het om gaat
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Noordvestsingel) is deze vraag ook actueel. Dit jaar wordt daar ook een buurtraadpieging
georganiseerd over betaald en vergunninghoudersparkeren.

Om bewoners in uw buurt gemakkelijker te laten parkeren is het invoeren van betaald
parkeren en vergunninghoudersparkeren een mogelijke maatregel. Uit de bijeenkomsten in
mei 2018 is gebleken dat er voor- en tegenstanders zijn van betaald parkeren. De gemeente wil
aansluiten bij waar de voorkeur naar uitgaat van de bewoners en andere belanghebbenden in
de buurt. Daarom zal de gemeente de komende maanden een buurtraadpieging voorbereiden
over het al dan niet invoeren van betaald parkeren.

De straten waarvoor betaald parkeren een mogelijkheid is, zijn op het kaartje aangegeven. U
ziet dat de M.C.M. de Grootstraat en de Parkweg (huisnummers 55 t/m 167) daar niet bij staan,
omdat daar in de komende jaren nieuwbouw zal plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de
buurtraadpieging in mei dit jaar plaatsvindt tegelijkertijd met de buurtraadpieging in het
gebied rond het metrostation Parkweg.

Voor het zover is, zullen we bewoners en andere belanghebbenden informeren
over wat betaald parkeren met vergunningen voor bewoners betekent, welke
voor- en nadelen eraan zijn verbonden en welke keuzen er mogelijk zijn.
Daarvoor organiseren we informatieavonden waarvoor alle bewoners en
bedrijven in uw buurt worden uitgenodigd. Binnenkort hoort u meer daarover.

Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid,

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
namens dezen,
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