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1.

Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare wijkraadvergadering en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen Notulen 07-03-2017
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Enquête vergunningshoudersparkeren
Angelique Breukel komt uitleg geven over de afgelopen enquête.
Draagvlak:
Er is draagvlak als 60% van de uitgestuurde enquêtes per straat retour komt en daarvan
minimaal 60% voor een vergunning kiest
Uitslag:
1

Het geënquêteerde gebied is verdeeld in 2 losse gebieden: Zuid en Baseldonk.
Zuid:
Kerk en de gymzaal zijn nog twee aandachtsgebieden, dit ivm eigen terrein.
Respons was 75% en hiervan kiest 67% vóór een vergunning. Dit gebied zal dus volledig
vergunninghoudersparkeren worden.
Baseldonk:
Respons 47% en hiervan kiest 42% voor een vergunning. Dit gebied zal niet meegenomen
worden in het vergunninghoudersparkeren.
Bijzondere situaties zullen nog besproken worden met belanghebbenden.
In juli zal het voorstel naar de Raad gaan
Het gehele proces zal ongeveer in oktober afgerond zijn.
Er zal een voorstel worden gedaan om het gebied in 2 zones te verdelen
Vragen/ opmerkingen vanuit de bezoekers:
Hoe zit het met parkeren bij het Gezondheidscentrum aan de Chopinstraat? Dit centrum heeft
eigen parkeerruimte, dus geen blauwe zone gebied.
Hoe zit het met parkeren bij HAP Zuiderhoed? Deze HAP heeft geen eigen terrein, dus kan er
een aanvraag worden gedaan voor een blauwe zone
Nieuwbouw Chubertsingel: Is deze situatie al meegenomen? Op dit moment nog geen
indicatie dat dit problemen op gaat leveren. Wordt nu ook parkeervergunningengebied.
Bewoners en bedrijven hebben eigen parkeerruimte.
In de wijk zijn meer parkeerplaatsen dan auto’s dus er is altijd voldoende ruimte. Wel kan het
zijn dat niet iedereen voor zijn eigen deur kan parkeren
Kan er een vergunning worden aangevraagd als men niet in een vergunningengebied woont?
Dit wordt per situatie bekeken, dan vooral bij woningen op een hoek van een gebied
Er is in de enquête nadrukkelijk vermeld, dat ook als men geen eigen auto heeft, maar wel
parkeerdrukte ervaart, het accepteren van een vergunningengebied ook prettig is voor de
bezoekers. Dit n.a.v. een opmerking over de (te) lage respons in bepaalde gebieden.
Waarom draaien bewoners op voor de kosten van een vergunning, terwijl de vreemd
parkeerders andere mogelijkheden hebben? Hier kunnen we alleen de vreemd parkeerders op
aan spreken en niet de gemeente
Een caravan mag 3 dagen op 1 plek staan
Vd Nootstraat blijft een probleem. Dit wordt apart besproken
Straten die negatief waren, kunnen zijn meegenomen in het grote geheel. Dit als bijvoorbeeld
alle omliggende straten wel een vergunningengebied willen.
Er is een aanvraag gedaan voor extra parkeerplekken aan de Senecalaan, maar niets meer op
gehoord. Marie Louise Claessens gaat dit uitzoeken
Verlengen mag per jaar, i.p.v. kwartaal, d.m.v. automatische incasso. Per jaar €40,60
In de toekomst zal er een scanauto gaan rijden: Deze kan veel sneller de geparkeerde auto’s
controleren op de al dan niet aanwezige parkeervergunning. Hiermee wordt het handhaven
van de parkeervergunningengebieden verbeterd.

4.

Rondvraag
• De opmaak van de Nieuwsbrief Zuid (van de gemeente) is onoverzichtelijk: Te klein
lettertype en teveel spaties

5.

Sluiting
2

De voorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en hoopt allen
weer te zien op de volgende vergadering, dinsdag 12 september 2017.
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