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Parkeeroverlast

Beste ouder('s) en/of verzorger('s),
Al lange tijd ontvangt de gemeente meldingen over parkeeroverlast. Het gaat om meldingen van
omwonenden van de scholen aan de Boomgaard. In deze brief kunt u lezen waar de overlast uit
bestaat en welke maatregelen er worden genomen om de overlast tegen te gaan.
De meldingen gaan veelal over auto's die verkeerd geparkeerd staan. Bij het brengen en halen van de
kinderen worden auto's onder meer op het fietspad, de groenstrook, de stoep en voor de uitritten
geparkeerd. Dit is niet alleen vervelend voor bewoners, het levert ook gevaarlijke verkeerssituaties
op.
We begrijpen dat de ouders zo dicht mogelijk bij school willen parkeren. Tegelijkertijd moeten we
denken aan de veiligheid in de straten rondom de scholen. Daar lopen en fietsen heel veel kinderen.
We verzoeken u dan ook om alleen te parkeren op de plekken waar het is toegestaan. Ook als dat
betekent dat u dan verder bij de school vandaan moet parkeren
Aan de Hazelaarshof zijn geregeld genoeg parkeerplaatsen vrij waarvan u gebruik kunt maken.
Om de overlast zo veel mogelijk tegen te gaan en het parkeren in goede banen te leiden, gaat de
Handhaving van de gemeente de komende tijd actief controleren op het parkeren rond de scholen.
Staat een auto foutgeparkeerd, dan krijgt de bestuurder een officiele waarschuwing. Gaat dezelfde
bestuurder nog een keer in de fout, dan kan de bestuurder een proces-verbaal tegemoetzien.
We hopen hiermee de overlast te beperken en gevaarlijke situaties te voorkomen. Mocht u vragen
hebben over deze brief met betrekking op het parkeerproblematiek, dan kunt u contact opnemen met
de wijk-BOA van Kloosterveen.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

D.K. Dreves
Teammanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving
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