








 

Parkeren 
 De wethouders hebben ook verzocht uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot parkeren. 
 Voor het voorliggende plan geldt het volgende: 

 De Nota Stallen en Parkeren (2013) is van toepassing voor deze planontwikkeling; 
 Het huidige parkeerbeleid staat afwijken van de parkeernormen niet toe. Pas nadat de raad 

heeft ingestemd met nieuwe parkeernormen, zijn de nieuwe normen van toepassing 
 Het betreft een B2-gebied (= stedelijk gebied zonder betaald parkeren); 
 Ontwikkelaars moeten aan de minimale norm voldoen en mogen niet meer dan de maximale 

norm realiseren.  
 De parkeernormen in het voorliggende plan zijn conform de gemeentelijke Nota Stallen en 

Parkeren (Februari 2013). 
 Omdat het geen betaald parkeren is zijn er geen verdere afwijkingsmogelijkheden conform het 

huidige beleid. 
 Een recente draagvlakmeting (maart 2018) wijst uit dat er op dit moment geen draagvlak is voor 

betaald parkeren in de wijk, vooral om dat de meeste bewoners beschikken over een eigen 
parkeerplaats; 

 Dat het huidige college heeft aangekondigd dat er een nieuwe parkeernota wordt aangeboden 
aan de raad, verandert niets aan het huidige vigerende beleid (bevestigd door een jurist).  

 
 In de voorliggende ontwikkelovereenkomst en bouwenvelop is opgenomen dat de ontwikkelaar 

parkeerplaatsen realiseert conform de huidige parkeernota (2013). Het bewoners parkeren komt onder de 
appartementen in half verdiepte garages. Van de 99 benodigde openbare parkeerplaatsen zullen er 
vooralsnog 74 in de openbare ruimte, door middel van langsparkeren aan de brede statige laan, worden 
gerealiseerd. Voor de overige 25 zal onderzocht worden of deze ook in openbare ruimte gerealiseerd 
kunnen worden. Indien ontwikkelaar en/of gemeente concluderen dat realisatie van de overige ca. 25 
plaatsen in de openbare ruimte niet mogelijk is, dient de ontwikkelaar deze plaatsen in de half verdiepte 
garages te realiseren, zonder dat er een verrekening (verlaging) van de grondprijs plaatsvindt. 

  
 Vooruitlopend op een nieuwe parkeernota (planning eind 2019) - met daarin de nieuwe parkeernormen voor 

de hele stad en een voorstel voor een nieuwe (vereenvoudigde) procedure voor invoeren betaald parkeren- 
zal er naar verwachting in oktober 2018 een addendum door het College worden verstuurd aan de raad. In 
dit addendum wordt een aantal aspecten uit het parkeerbeleid verduidelijkt. Het gaat hierbij vooral om een 
uitbreiding van het aantal ontwikkellocaties waar maatwerk kan worden geleverd door meteen bij realisatie 
betaald parkeren in te voeren. Hierin zou Heycop (en Borent) in meegenomen kunnen worden.  

  
 Indien betaald parkeren, tijdens het ontwikkeltraject, zal worden ingevoerd, zal dat op basis van de huidige 

Nota geen invloed hebben op het aantal bezoekers parkeren (hiervoor gelden dezelfde normering). Wel is 
het van invloed op de normering van het bewoners parkeren. De daardoor vrijkomende parkeerplekken in de 
parkeerbakken kunnen mogelijk in gezet worden voor het verplaatsen van (een deel van) het bezoekers 
parkeren vanuit de straat naar de bakken. Hiervoor dienen dan wel aanvullende (financiële) afspraken 
gemaakt te worden met de ontwikkelaar ten opzichte van de ontwikkelovereenkomst.  
 
Het ambtelijk voorstel is om 

 In het addendum (Oktober 2018) een voorstel opnemen om voor Dichterswijk (waarvan 
Heycop/Veilingstraat een onderdeel zijn) snel betaald parkeren in te voeren. Dit moet echter met de 
raad worden afgestemd omdat invoeren betaald parkeren hier niet standaard kan en omdat kort 
geleden nog is vastgesteld dat er geen draagvlak is. 

 Indien er tijdens de verdere uitwerking nieuwe parkeernormen en/ of betaald parkeren worden 
ingevoerd, zal gezamenlijk met de ontwikkelaar onderzocht moeten worden welke programmatische 
en financiële consequentie deze besluitvorming heeft.  















 
Context 

Na bijna 20 jaar is nu de kans om een van de laatste stukjes van Parkhaven te ontwikkelen met 
woningbouw. Op 1 juli 1999 is het definitieve stedenbouwkundig ontwerp Dichterswijk-west door 
de raad vastgesteld. Wegens de aanwezigheid van de Intertaste fabriek en de Bo-Rent hal was het 
tot op heden niet mogelijk om Parkhaven af te ronden. De afgelopen jaren zijn er door 
verscheidende partijen, waaronder de gemeente, pogingen ondernomen om het zogenaamde 
‘Royco-terrein’ te verwerven, maar zonder resultaat. Zonder overeenstemming met de erfpachter 
kan de locatie niet herontwikkeld worden. Belegger CBRE Global Investors (CBRE) en ontwikkelaar 
Plegt Vos is het gelukt om met de fabriek tot overeenstemming te komen en daarmee de 
erfpachtrechten van het ‘Royco-terrein’ (voorwaardelijk) te verwerven. Vervolgens is met CBRE en 
ontwikkelaar Plegt Vos geruime tijd gesproken over de herontwikkeling van de locatie. Op 10 
oktober 2017 heeft het College het startdocument vastgesteld en de raad daarover per brief 
geïnformeerd. 
De afgelopen periode is het plan verder uitgewerkt tot een bouwenvelop en is op basis van de in 
2017 overeengekomen programmatische en financiële uitgangspunten (zoals nader toegelicht in 
het collegebesluit van 10 oktober 2017) de ontwikkelovereenkomst opgesteld.  
 
Het plan 
Het plan bevat het toevoegen van ca. 395 huurwoningen aan Dichterswijk waarvan 79 (20%) 
sociale, welke te koop worden aangeboden aan een corporatie tegen een marktconforme kostprijs 
voor corporatiewoningen en 316 in de vrije huursector, waarvan ca. 65 woningen (16,5%) in de 
huur categorie 750-950 euro per maand. Het plangebied beslaat ca. 30.000 m2. Op het grootste 
deel van de locatie (ca. 2/3) is op dit moment een soepfabriek van Intertaste gevestigd (dit deel is 
in erfpacht uitgegeven aan CWP). De rest van het gebied betreft eigen grond van de gemeente, 
welke tijdelijk wordt gebruikt (o.a. als honden uitlaatplek en sport- en speelgelegenheid voor de 
buurt) en kan, net zoals de Veilingstraat (voormalig Bo-Rent locatie), niet herontwikkeld worden in 
verband met de hindercirkel die van kracht is door de soepfabriek. Gezien de ruimtelijke 
samenhang tussen de ontwikkeling van het ‘Royco-terrein’ en het nog niet ontwikkelde perceel 
‘eigen grond van de gemeente’ heeft het College bij vaststelling van het startdocument besloten 
dat Plegt Vos en CBRE dat deel mee ontwikkelen. Het aangaan van de ontwikkelovereenkomst is 
gericht op de ontwikkeling en het vervreemden van gemeentelijke (erfpacht) gronden met een 
waarde/ opbrengst van ca. 15 miljoen Euro. Dit bedrag overstijgt daarmee het mandaat van de 
hoofdgebiedseconoom en IRM Ruimte zoals vastgelegd in het mandaatregister 2018.  
Gezien de samenhang met de voorliggende ontwikkelovereenkomst, de complexiteit van het 
proces/project en om ervoor te zorgen dat het nieuwe college voorafgaand aan de participatie in 
de buurt voldoende is geïnformeerd, wordt het college verzocht om de concept bouwenvelop vrij te 
geven voor de consultatie. 

 

Raad: 

 

College: 

Beslispunt 

1 De concept bouwenvelop Heycop vrij te geven voor consultatie in de buurt, zodat de 
consultatie 29 november 2018 kan starten. 

Argumenten 

1.1 Gezien de samenhang met de voorliggende ontwikkelovereenkomst, de complexiteit van het 
proces/project en om ervoor te zorgen dat het nieuwe college voorafgaand aan de 
participatie in de buurt voldoende is geïnformeerd, wordt het college verzocht om de 
concept bouwenvelop vrij te geven voor de consultatie.  
De reacties, als gevolg van deze consultatie, op de bouwenvelop zullen worden opgenomen 
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en beantwoord in het ‘tweekolommenstuk’. De definitieve bouwenvelop en het 
‘tweekolommenstuk’ zullen in het 1e kwartaal van 2019 worden voorgelegd aan het college 
van B&W om deze vast te stellen.  

1.2 De woningbouw op deze locatie draagt bij aan een gezonde en duurzame groei van de stad.  
Het nieuwbouwplan draagt bij aan een gezonde en duurzame verstedelijking. Op het gebied 
van gezondheid, groen, energie en hergebruik van materialen worden er verschillende 
maatregelen genomen. Zo komt er onder andere een groen dek op de parkeervoorziening. 
Het groene dek is (semi) openbaar, waardoor er aantrekkelijke voetgangersverbindingen 
ontstaan. De woningen worden in plaats van op aardgas aangesloten op stadsverwarming. 
Een nieuw aan te leggen brede statige laan met bomen in het verlengde van het 
Heycopplein draagt bij aan een versterking van het Ringpark. Daarnaast krijgt het plan een 
hoogwaardige architectonische uitwerking die aansluit bij Parkhaven.  

1.3 Het plan draagt bij aan de coalitiedoelstellingen op gebied van versnelling en bevordering 
van de doorstroming.  
Door het toevoegen van ca 395 woningen (start bouw 2020), waarvan 79 sociale woningen 
(welke te koop worden aangeboden aan een corporatie) en 65 woningen in de huur 
categorie van 750-950 euro per maand (met gemiddelde aanvangshuur van maximaal €850 
(prijspeil 1 januari 2017), waarbij bij verhuur voorrang wordt gegeven aan kandidaat 
huurders welke een sociale huurwoning achter laten) draagt het plan bij onder andere bij 
aan de coalitiedoelstellingen op gebied van versnelling en bevordering van de doorstroming.  

1.4 Parkhaven is, na bijna 20 jaar, af te maken als de fabriek verhuist.  
Als de fabriek de locatie verlaat, ontstaat de mogelijkheid om naast herontwikkeling van de 
locatie ook het perceel eigen grond van de gemeente, de Veilingstraat 2 (voormalig Borent 
locatie) te herontwikkelen en daarmee Parkhaven af te maken. Deze kunnen momenteel 
niet herontwikkeld worden in verband met de hindercirkel die van kracht is bij de 
soepfabriek. Momenteel is er ook een ontwikkelaar die de aangrenzende Veilingstraat 2 
(voormalig Bo-Rent locatie) wil ontwikkelen met woningbouw.  

1.5 De ontwikkeling draagt bij aan de grote behoefte van binnenstedelijke woningbouw.  
Het programma bestaat uit ca 395 huurwoningen, waarvan 79 sociale huur (20% van het 
totaal) en 65 (16,5%) in de huur categorie van 750-950 euro per maand (prijspeil 1-1-
2017). De overige 251 komen in de dure sector. De ontwikkelaar/ belegger wil daarbij een 
aantrekkelijk woonmilieu realiseren. Door een gevarieerde woningmix richt de 
initiatiefnemer zich op specifieke doelgroepen (waaronder bewoners die een starterswoning 
achterlaten).  

1.6 De sociale huurwoningen zijn voor lange periode gegarandeerd voor de sociale huur.  
Het College heeft, nadat het als aanvullende eis was gesteld in juni 2017, in oktober 2017 
bepaald dat het plan 79 (20%) sociale woningen moet omvatten en dat deze sociale 
woningen aan een corporatie moeten worden aangeboden tegen marktconforme kostprijs 
voor corporatiewoningen.  

1.7 Realisatie van huurwoningen in huurcategorie (750-950 euro per maand).  
Het door het College vastgestelde startdocument en de programmatische en financiële 
uitgangspunten zijn van vóór de vaststelling van het Actieplan Middenhuur. Er is met de 
initiatiefnemer overeengekomen dat de 65 woningen (16,5%) zoveel als mogelijk ‘moeten’ 
passen bij het toen nog vast te stellen Actieplan Middenhuur. In het bestuuursadvies van 10 
oktober 2017 is zoveel mogelijk “moeten” passen nader omschreven. Ook is met CBRE 
afgesproken dat zij bij verhuur voorrang geven aan kandidaat huurders welke een sociale 
huurwoning achter laten (kandidaten dienen wel te voldoen aan criteria welke Belegger 
normaliter aan haar huurders stelt) en zal de gemiddelde aanvangshuur maximaal €850 
bedragen (prijspeil 1 januari 2017). Dit is grotendeels in lijn met het actieplan Middenhuur.  

1.8 Mogelijk zal een deel van het bezoekersparkeren in de half verdiepte parkeergarages 
gerealiseerd worden.  
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De ontwikkelaar zal parkeerplaatsen realiseren conform de huidige parkeernota. Het 
bewonersparkeren komt onder de appartementen in half verdiepte garages, onder het 
groene dek. Van de 99 benodigde openbare parkeerplaatsen zullen er vooralsnog 74 in de 
openbare ruimte, door middel van langsparkeren aan de brede statige laan, worden 
gerealiseerd. Voor de overige 25 zal onderzocht worden of deze in openbare ruimte of in de 
half verdiepte garages gerealiseerd kunnen worden.  

1.9 Het plan versterkt het Ringpark.  
Het plan sluit aan op het Ringpark en versterkt het park door het toevoegen van groen en 
openbare ruimte in dit gebied. Zo komt er onder andere een nieuwe laan met een statige 
uitstraling die zorgt voor een gebied waar het prettig is om te verblijven. De rijbaan is smal 
en aan weerszijden komen woningen langs een breed trottoir met grote bomen. De laan kan 
ook afgesloten worden, zodat deze zich prima leent voor (autovrije) activiteiten zoals 
braderieën, themamarkten en evenementen. Daarnaast wordt met deze laan een extra 
looprondje mogelijk in het Ringpark, zo ontstaat er een ‘achtje’. Hiermee wordt een prettige 
woon- en leefomgeving gecreëerd waar bewegen en verblijven en ontmoeten wordt 
gestimuleerd.  

1.10 Afspraken met de ontwikkelaar zijn door een intensief en langdurig proces tot stand 
gekomen.  
CBRE heeft overeenstemming bereikt met de huidige erfpachter en heeft daarmee een 
(voorwaardelijke) grondpositie van de fabriekslocatie. Zonder overeenstemming met de 
erfpachter kan de locatie niet herontwikkeld worden. De gesprekken tussen gemeente en 
CBRE zijn reeds in 2016 gestart. In december 2016 en februari 2017 hebben er bestuurlijke 
overleggen plaats gevonden. In eerste instantie waren er vanuit de gemeente geen harde 
eisen met betrekking tot sociaal of kaders voor midden huur. Het College heeft in juli 2017 
als aanvullende eis meegegeven dat de sociale woningen aangeboden moesten worden aan 
een corporatie tegen marktconforme kostprijs. Na nieuwe onderhandelingen en gesprekken 
heeft dat uiteindelijk geleid tot de afspraak van 20% sociaal (met de plicht om deze aan te 
bieden aan een corporatie tegen een marktconforme kostprijs voor corporatiewoningen) én 
de voorwaarde dat de 65 woningen (16,5%) welke in de huur categorie van 750-950 euro 
per maand (prijspeil 1-1-2017) vallen, zoveel als mogelijk ‘moeten’ passen bij het toen nog 
vast te stellen Actieplan Middenhuur. Deze afspraken zijn vervolgens verwerkt in het 
startdocument en nader toegelicht in het bestuursadvies welke op 10 oktober 2017 door het 
College is vastgesteld en nu zijn opgenomen in de bouwenvelop en ontwikkelovereenkomst. 
Aanvullend hierop, in lijn met het actieplan Middenhuur, is met CBRE, tijdens bestuurlijk 
overleg, recent afgesproken dat zij bij verhuur van de middenhuur voorrang geven aan 
kandidaat huurders welke een sociale huurwoning achter laten. Deze kandidaten dienen te 
voldoen aan de criteria welke Belegger normaliter aan haar huurders stelt. Daarnaast zal de 
gemiddelde aanvangshuurhuur maximaal €850 bedragen (prijspeil 1 januari 2017).  

Kanttekeningen 

1.1 Het nieuwe coalitieakkoord hanteert hogere percentages voor sociale huur en 
middensegment, welke moeten voldoen aan actieplan ‘middenhuur’.  
Het voorliggende plan past binnen het vastgestelde Startdocument van 10 oktober 2017. 
Op dat moment was er, na een intensief jaar van onderhandelen en toevoegen van extra 
eisen ten aanzien van de programmering, met CBRE/Plegt Vos op hoofdlijnen 
overeenstemming bereikt over het programma en de financiële uitgangspunten, die tevens 
onderdeel waren van de besluitvorming. Het actieplan ‘Midden huur’ was op dat moment 
(nog) niet vastgesteld, wel was met de initiatiefnemer overeengekomen dat naast het 
toevoegen van 79 (20%) sociale huurwoningen (welke, tegen marktconforme kostprijs voor 
corporatiewoningen, aan een corporatie moeten worden aangeboden), de 65 woningen 
(16,5%) welke in de huur categorie van 750-950 euro per maand (prijspeil 1-1-2017) 
vallen, zoveel als mogelijk ‘moeten’ passen bij het later vast te stellen Actieplan ‘Midden 
huur’, welke in het bestuuursadvies van 10 oktober 2017 nader zijn omschreven. 
Aanvullend hierop is recent, tijdens een bestuurlijk overleg, met CBRE afgesproken dat zij 
bij verhuur voorrang geven aan kandidaat huurders welke een sociale huurwoning achter 
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laten (kandidaten dienen wel te voldoen aan criteria welke Belegger normaliter aan haar 
huurders stelt) en zal de gemiddelde aanvangshuurhuur maximaal €850 bedragen (prijspeil 
1 januari 2017). Dit is grotendeels in lijn met de uitgangspunten van het actieplan 
Middenhuur.  

1.2 Er wordt gekozen voor het wijzigen van het bestemmingsplan, waarbij het peil eenduidig 
wordt vastgesteld in plaats van het maken van een wijzigingsplan volgens de 
wijzigingsbevoegdheid, zoals bij vaststelling van het startdocument is gecommuniceerd.  
In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor herontwikkeling 
naar wonen. Omdat de definitie van het begrip peil uit het moederplan waarop de 
wijzigingsbevoegdheid gebaseerd is en de relatief grote hoogteverschillen in het plangebied, 
ruimte laat voor interpretatieverschillen, wordt gekozen voor de bestemmingsplan 
procedure, waarbij het peil eenduidig wordt vastgesteld op de hoogte van het bestaande 
maaiveld van het gerealiseerde deel van Parkhaven. Voor het overige zal het plan 
uitgevoerd worden binnen de oorspronkelijk randvoorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid.  

1.3 Pas na invoering van betaald parkeren is het mogelijk om andere parkeernormen te 
hanteren.  
De Nota Stallen en Parkeren (2013) is van toepassing voor deze planontwikkeling. Een 
recente draagvlakmeting wijst uit dat er op dit moment geen draagvlak is voor betaald 
parkeren in de wijk. Indien in Dichterswijk, voor vaststelling van het bestemmingsplan, 
betaald parkeren wordt ingevoerd zal het alternatieve parkeerscenario als uitgangspunt 
gaan gelden. Er zal samen met de CBRE en PLegt-Vos onderzocht worden welke financiële 
en programmatische consequentie eventueel invoering van betaald parkeren heeft 
(alternatief parkeerscenario).  

 

Beslispunt 

2 In te stemmen met de Ontwikkelovereenkomst zodat ondertekening kan plaatsvinden. 

Argumenten 

2.1 De overeenkomst is conform de programmatische en financiële uitgangspunten die deel 
uitmaakten van het collegebesluit over het startdocument Heycop van 10 oktober 2017.  
De afspraken in de ontwikkelovereenkomst zijn conform de programmatische en financiële 
uitgangspunten die deel uitmaakten van het collegebesluit van 10 oktober 2017.  

2.2 Aangaan van deze overeenkomst levert de gemeente een substantiële financiële opbrengst 
op.  
Zie bijlage 4. “Overwegingen bij aangaan Ontwikkelovereenkomst “ bevat een nadere 
onderbouwing.  

2.3 Een vergoeding voor beëindiging van de erfpacht is redelijk.  
Zie bijlage 4. “Overwegingen bij aangaan Ontwikkelovereenkomst “ bevat een nadere 
onderbouwing.  

2.4 De voorgenomen transactie in overeenstemming is met de staatssteunregels.  
Er is nagegaan of de in het voorstel opgenomen samenstel van financiële afspraken 
staatssteun is in de zin van de Europese regelgeving. De bevindingen zijn dat de 
voorgenomen transactie in overeenstemming is met de staatssteunregels, want er is geen 
“niet-marktconform voordeel”. De financiële afspraken leveren dus geen ongeoorloofde 
staatssteun op.  

2.5 Omdat het bedrag waarover de ontwikkelovereenkomst wordt aangegaan het mandaat van 
de hoofdgebiedseconoom en IRM Ruimte (zoals vastgelegd in het mandaatregister 2018) 
overstijgt, is voor het aangaan van de overeenkomst een collegebesluit vereist.  
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Kanttekeningen 

2.1 Met de ontwikkelaar is overeengekomen dat zij de openbare ruimte aanleggen, deze 
afspraak past binnen nationaal en Europese regelgeving. 
Met de ontwikkelaar is overeengekomen dat zij de openbare ruimte aanleggen. Ter 
nakoming van deze verplichting is overeengekomen dat de ontwikkelaar een zekerheid zal 
stellen jegens de gemeente. Na oplevering wordt de openbare ruimte aan de gemeente 
geleverd. Deze afspraak past binnen nationaal en Europese regelgeving. Vanuit 
bouwlogistiek, kostenefficiëntie en de relatief beperkte omvang van de openbare ruimte is 
het wenselijk dat het totale project, inclusief de openbare ruimte, in één stroom door één 
aannemer wordt gerealiseerd. De verwachte investering valt binnen de bandbreedte 
waarmee de IRM gemotiveerd kan afwijken van meervoudig onderhandse aanbesteding. 

2.2 Eventuele saneringskosten van bodemfunctieklasse “industrie” tot “wonen” worden 
toegevoegd aan kosten bouw en woonrijp maken c.q. worden verrekend met de 
grondopbrengst, waardoor de grondopbrengst lager kan worden.  
Het is de inschatting dat eventuele aanvullende saneringskosten relatief beperkt zullen zijn. 
Het exacte bedrag kan pas worden bepaald na sloop van de huidige bebouwing. Wanneer 
deze kosten op dit moment bij de ontwikkelaar worden neergelegd, zal dat als gevolg 
hebben dat de ontwikkelaar dit risico ruim afprijst, welke tot hogere kosten gaat leiden en 
daarmee een lagere residuele grondwaarde.  

 

Beslispunt 

3 De Hoofdgebiedseconoom van Ontwikkelorganisatie Ruimte te mandateren tot 
ondertekening van de Ontwikkelovereenkomst. 

 

 

Beslispunt 

4 De raad te informeren conform bijgevoegde raadsbrief. 

 

Beslispunt 

5 Permanente geheimhouding ex art. 55 lid 1 Gemeentewet op te leggen op de bijgevoegde 
bijlage 2 “ontwikkelovereenkomst”, bijlage 4 “Overwegingen bij aangaan 
Ontwikkelovereenkomst” en “bijlage 1 Financiële toelichting raadsbrief bouwenvelop en 
ontwikkelovereenkomst Heycop” bij de raadsbrief.  

Argumenten 

5.1 Openbaar maken van deze ontwikkelovereenkomst en de inhoud van bijlage “Overwegingen 
bij aangaan Ontwikkelovereenkomst” kan het gemeentelijke financiële belang schaden en 
leidt tot onevenredige benadeling van de gemeente bij het bereiken van toekomstige 
overeenstemming met marktpartijen dan wel onevenredige bevoordeling van derden die bij 
andere of toekomstige onderhandelingen deze kennis kunnen gebruiken (artikel 10 lid 2 sub 
b en g Wet Openbaarheid van Bestuur).  
De onderhandelingspositie van de gemeente naar derden toe wordt geschaad bij 
openbaarmaking. De geheimhouding is onbeperkt.  
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Resultaten peiling IBP Dichterswijk maart 2018 

Redenen voor bewoners om tegen te stemmen zijn: 

• De venstertijd van maandag t/m zaterdag van 09.00-23.00 uur 

• Geen garantie voor tweede vergunning en niet voldoende parkeercapaciteit voor eerste 
en tweede auto’s 

• Onduidelijkheid over vergunningen bewoners met eigen parkeervoorziening.  

• De kosten voor bezoekers – liefst gratis bezoekersvergunning 

 

Huijgensstraat aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %
Anna Maria van Schurmanstraat 7 43,8% 0 0,0% 9 56,3% 0 0,0% 16 100,0%
Brederoplein 7 41,2% 0 0,0% 10 58,8% 0 0,0% 17 100,0%
Croeselaan 12 48,0% 0 0,0% 13 52,0% 0 0,0% 25 100,0%
Da Costakade 13 56,5% 0 0,0% 10 43,5% 0 0,0% 23 100,0%
Huygensstraat 9 25,7% 0 0,0% 26 74,3% 0 0,0% 35 100,0%
Jacob Catsstraat 17 53,1% 0 0,0% 15 46,9% 0 0,0% 32 100,0%
P.C. Hooftstraat 10 37,0% 0 0,0% 17 63,0% 0 0,0% 27 100,0%
Van Baerlestraat 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 2 100,0%

Bijleveldstraat aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %
Balijelaan 17 26,6% 0 0,0% 47 73,4% 0 0,0% 64 100,0%
Bijleveldstraat 21 60,0% 0 0,0% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%
Bolksbeekstraat 36 43,9% 0 0,0% 45 54,9% 1 1,2% 82 100,0%
Croeselaan 25 36,2% 0 0,0% 44 63,8% 0 0,0% 69 100,0%
Heycopplein 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 2 100,0%
Heycopstraat 11 55,0% 0 0,0% 7 35,0% 2 10,0% 20 100,0%
Jekerstraat 29 50,9% 0 0,0% 25 43,9% 3 5,3% 57 100,0%
Merwedekade 13 50,0% 0 0,0% 13 50,0% 0 0,0% 26 100,0%
Merwedeplantsoen 1 16,7% 0 0,0% 5 83,3% 0 0,0% 6 100,0%
Molenbeekstraat 21 42,0% 0 0,0% 29 58,0% 0 0,0% 50 100,0%
Schaarsbeekstraat 4 44,4% 0 0,0% 5 55,6% 0 0,0% 9 100,0%
Zoomstraat 5 38,5% 0 0,0% 8 61,5% 0 0,0% 13 100,0%

Veilinghaven aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %
Croeselaan 24 48,0% 0 0,0% 26 52,0% 0 0,0% 50 100,0%
Eelderdiephof 12 46,2% 0 0,0% 14 53,8% 0 0,0% 26 100,0%
Groenmarktstraat 10 33,3% 0 0,0% 20 66,7% 0 0,0% 30 100,0%
Rolderdiephof 44 33,3% 0 0,0% 87 65,9% 1 0,8% 132 100,0%
Veilinghavenkade 23 50,0% 0 0,0% 23 50,0% 0 0,0% 46 100,0%
Veilingstraat 31 57,4% 0 0,0% 23 42,6% 0 0,0% 54 100,0%
Voorsterbeeklaan 45 52,3% 0 0,0% 41 47,7% 0 0,0% 86 100,0%

VOOR invoering 
betaald parkeren

Voor invoering 
betaald parkeren, 

mits er een 
meerderheid voor 

betaald parkeren is in 
deelgebied 
Mozartlaan

TEGEN invoering 
betaald parkeren

WEET NIET/Geen 
mening

TOTAAL 
gerespondeerd

Voor invoering 
betaald parkeren, 

mits er een 
meerderheid voor 

betaald parkeren is in 
deelgebied 
Mozartlaan

TEGEN invoering 
betaald parkeren

WEET NIET/Geen 
mening

TOTAAL 
gerespondeerd

VOOR invoering 
betaald parkeren

Voor invoering 
betaald parkeren, 

mits er een 
meerderheid voor 

betaald parkeren is in 
deelgebied 
Mozartlaan

TEGEN invoering 
betaald parkeren

WEET NIET/Geen 
mening

TOTAAL 
gerespondeerd

VOOR invoering 
betaald parkeren

 



 

In dit gebied kunnen de  straten Da Costakade en Jacob Catsstraat samengevoegd worden.  



 

De meeste weerstand zit in de Balijelaan, Croeselaan en het Merwedeplantsoen 
(woonbooteigenaren).  



 

Meeste weerstand zit in de Groenemarktstraat en Rolderdiephof.  

















straatnaam huisnummerpostcode subctegoie omschijing sttus
Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Croeselaan

381 3521BX Overlast park

        
 

Er staat en        Verwe

Parkeren,
parkeervergunning
voorzieningen

Toelichting melder:
 Parkeren (vaak zeer langdurig) zonder vergunning op
gehandicaptenparkeerplaats. Deze (zonder invalidenkaart)
staat er bijv. om de dag, meerdere uren. Maar ook als deze op een gegeven
moment vertrokken is, komt er een nieuwe wegmisbruiker. Ik schat dat
circa 80 uur per week misbruik wordt gemaakt van deze
invalidenparkeerplaats. Gemeente, ik zou zeggen: handhaven of plek oph..

Verwerkt

Toelichting melder: Er is nog een invalideparkeerplek die er was omdat de
dokter er zat. De dokter is weg, dus deze invalideplek zou nu ook weg
kunnen.

Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren (vaak langdurig) zonder vergunning op
gehandicaptenparkeerplaats

Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren (vaak langdurig) zonder vergunning op
gehandicaptenparkeerplaats.

Niet
aangetroffen

Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren (vaak zeer langdurig) zonder vergunning op
gehandicaptenparkeerplaats

Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren (vaak zeer langdurig) zonder vergunning op
gehandicaptenparkeerplaats.

Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren (vaak zeer langdurig) zonder vergunning op
gehandicaptenparkeerplaats. Deze  (zonder invalidenkaart)
staat er bijv. al het halve weekend. Maar ook als deze op een gegeven
moment vertrokken is, komt er een nieuwe wegmisbruiker. Ik schat dat
zoân 80 uur per week misbruik wordt gemaakt van deze
invalidenparkeerplaats. Gemeente, ik zou zeggen: handhaven of plek
opheffen, nu heerst het recht van de brutaalste!

Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren (vaak zeer langdurig) zonder vergunning op
gehandicaptenparkeerplaats. Deze  (zonder
invalidenkaart) staat er bijv. circa eens per week, vaak een halve dag.
Maar ook als deze op een gegeven moment vertrokken is, komt er een
nieuwe wegmisbruiker. Ik schat dat circa 80 uur per week misbruik wordt
gemaakt van deze invalidenparkeerplaats. Gemeente, ik zou zeggen:
handhaven of plek opheffen, nu heerst het recht van de meest onbeschof..

Verwerkt

        
     

          
           
            

       
           

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

details meldingen

The view is broken down by Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding details, Melding details and Melding details. The data is filtered on
Rapportagedatum, Melding details and Rapportagedatum. The Rapportagedatum filter keeps 2016, 2017, 2018 and 2019. The Melding details filter keeps J and N. The
Rapportagedatum filter keeps 37 members. The view is filtered on Melding details, Melding adres, Melding adres and Melding adres. The Melding details filter keeps Overlast
parkeren, Parkeren, parkeervergunning voorzieningen and Parkeren. The Melding adres filter keeps [Melding adres].[straatnaam].&[Zoomstraat], Merwedeplantsoen,
Merwedekade, Jekerstraat, Heycopplein, Bijleveldstraat, Molenbeekstraat, Heycopstraat, Croeselaan and Bolksbeekstraat. The Melding adres filter keeps 79 members. The
Melding adres filter keeps Dichterswijk-west, Stadshaven.





straatnaam huisnummerpostcode sub-categorie omschijvig sttus
Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Croeselaan

Overlast parkeren

          
         

weeked te      Verwe

Toelichting melder: Elke dag parkeert deze op de hoek. Verwerkt

Parkeren

Toelichting melder: De auto van de aangelegen horeca gelegenheid
'BurgerMe' staat vaak onrechtmatig op de hoek van de straat geparkeerd
vlak naast de vuil container. Het gaat over de hoek waar de
Bolksbeekstraat uitkomt op de Croeselaan. Dit zorgt voor een gevaarlijk
situatie wanneer er door andere auto's de Bolksbeekstraat willen
verlaten en er geen goed zicht is op de Croeselaan door de versperring van
de auto. Ook kunnen hierdoor fietsers hinder ervaren doordat de auto's a..

Verwerkt

Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Heycopplein

Overlast parkeren

Toelichting melder: KCC-dw: Melder geeft aan dat er 's morgens rond de
school altijd problemen zijn met parkeren.
Er zijn heel weinig parkeervakken, en elke morgen komen ouders de
kinderen naar school brengen.
Rond die tijd staan er dus voor 5 minuten ineens een hoop auto's fout
geparkeerd op stoepen enz. Rond deze tijd is ook handhaving vaak
aanwezig om te bekeuren, maar dit lost de situatie niet op, er zijn niet vo..

Verwerkt

Toelichting melder: KCC ALE: zie ook 6193103. Er staan weer auto's
geparkeerd op de kiss en ride plekken. graag handhaven. Mr wil geen
verdere informatie geven

Verwerkt

Toelichting melder: KCC  de melder geeft aan dat elke dag de
parkeerplaatsen waar alleen mag laden en lossen  staat met auto's die
niet mogen parkeren , als de ouders hun kinderen van school willen
afhalen kunnen ze niet parkeren , dit gebeurd dagelijkse graag actie
ondernemen

Verwerkt

Toelichting melder: KCC  Bewoner geeft aan dat er op de kiss & ride
parkeerplaats auto's al een lange tijd geparkeerd staan. Dit terwijl er een
bord bij staat dat je hier maar even mag parkeren.

Verwerkt

Toelichting melder: Op de voormalige groenstrook (door de
werkzaamheden van Eneco aan de nieuwe leiding voor de
stadsverwarming is er geen groen meer over) wordt met regelmaat
geparkeerd. De heg die er stond is weg, hierdoor kunnen auto's via de
stoep het zand op rijden; zie de sporen van autobanden. Kunnen hier weer
van die stenen blokken, of nog beter: weer een heg of ander groen, worden
geplaatst?

Verwerkt

Toelichting melder: Ouders die kinderen wegbrengen parkeren dubbel en
op de stoep

Verwerkt

Parkeren

Toelichting melder: Zaaknummer 4954237

Alle Kiss en Ride plekken staan ook vandaag weer vol met auto's ! - dit is
bijzonder vervelend voor ouders die kinderen brengen en halen van school.
Ook veel last voor de buitenschoolse opvang Kind en Co. (bovendien
ontstaan er na schooltijd gevaarlijke situaties omdat auto's dubbel
geparkeerd staan)..

Verwerkt

            
        

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

details meldingen

The view is broken down by Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding details, Melding details and Melding details. The data is filtered on
Rapportagedatum, Melding details and Rapportagedatum. The Rapportagedatum filter keeps 2016, 2017, 2018 and 2019. The Melding details filter keeps J and N. The
Rapportagedatum filter keeps 37 members. The view is filtered on Melding details, Melding adres, Melding adres and Melding adres. The Melding details filter keeps Overlast
parkeren, Parkeren, parkeervergunning voorzieningen and Parkeren. The Melding adres filter keeps [Melding adres].[straatnaam].&[Zoomstraat], Merwedeplantsoen,
Merwedekade, Jekerstraat, Heycopplein, Bijleveldstraat, Molenbeekstraat, Heycopstraat, Croeselaan and Bolksbeekstraat. The Melding adres filter keeps 79 members. The
Melding adres filter keeps Dichterswijk-west, Stadshaven.



straatnaam huisnummerpostcode sub-categorie omschrijving sttus
Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Heycopplein

Parkeren

   

               
          

          
        
e  

Verwe

Toelichting melder: Kiss en ride word misbruikt en autoâs op de stoep mag
wel is controle op komen door gemeente of parkeerpolitie

Verwerkt

Parkeren,
parkeervergunning
voorzieningen

Toelichting melder: De kiss & ride strook wordt structureel gebruikt voor
lang parkeren. Mede hierdoor ontstaan er 's ochtends opstoppingen in de
straat omdat ouders die kinderen naar school brengen geen gebruik
kunnen maken van deze stroken.

Verwerkt

Toelichting melder: In alle wijken om ons heen is het betaald parkeren.
Alleen hier en een handvol straten daar omheen niet. Het merendeel van
de straten ligt in een nieuwbouwwijk gaat waar de bewoners achter hun
huis vrij kunnen parkeren. Nu is er een aantal keren gestemd over
invoeren van betaald parkeren (waarbij de bewoners met een alternatieve
kosteloze parkeerplek mee kunnen stemmen). Uiteraard stemt deze
nieuwbouw-groep tegen invoeren van betaald parkeren en zo blijft onze ..

Ontvangen

Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Heycopstraat

Overlast parkeren

Toelichting melder: afgelopen zondag 18 december overlast in de straat
met parkeren op de stoep en op plekken waar niet geparkeerd moet
worden. Er staan geen borden is mij opgevallen. Wij wonen in de
Heycopstraa l. foto's toegevoegd.

Afgehandeld

Overlast parkeren

Toelichting melder: Auto staat al paar dagen verkeerd geparkeerd in bocht
hoek heycopstraat/merwedekade. Graag aanpassing maken
bocht/trottoir, zodat dit niet meer mogelijk is. Bij uitvoering graag
contact opnemen met melder.

Afgehandeld

Toelichting melder: Auto staat er nog steeds. Niet verplaatst sinds
dinsdagavond

Verwerkt

Toelichting melder: Auto"s parkeren op plekken waar het niet mag.
Mindervaliden kunnen zo niet het trottoir op. Daarnaast is de doorgang
voor vrachtwagens zo onmogelijk.

Verwerkt

Overlast parkeren Toelichting melder: Auto's staan geparkeerd in de groenstrook! Verwerkt

Overlast parkeren Toelichting melder: Afgehandeld

          
          

 

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

details meldingen

The view is broken down by Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding details, Melding details and Melding details. The data is filtered on
Rapportagedatum, Melding details and Rapportagedatum. The Rapportagedatum filter keeps 2016, 2017, 2018 and 2019. The Melding details filter keeps J and N. The
Rapportagedatum filter keeps 37 members. The view is filtered on Melding details, Melding adres, Melding adres and Melding adres. The Melding details filter keeps Overlast
parkeren, Parkeren, parkeervergunning voorzieningen and Parkeren. The Melding adres filter keeps [Melding adres].[straatnaam].&[Zoomstraat], Merwedeplantsoen,
Merwedekade, Jekerstraat, Heycopplein, Bijleveldstraat, Molenbeekstraat, Heycopstraat, Croeselaan and Bolksbeekstraat. The Melding adres filter keeps 79 members. The
Melding adres filter keeps Dichterswijk-west, Stadshaven.



straatnaam huisnummerpostcode sub-categorie omschijving statu
Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Heycopstraat

Overlast parkeren
Toelichtng m Afgeh

Toelichting melder: Auto staat raar in weg, hierdoor kunnen vracht auto's
minder goed insteken bij de Coop achter en minder overzicht voor
overstekende kinderen

Niet
aangetroffen

Parkeren,
parkeervergunning
voorzieningen

Toelichting melder: omdat deze buurt de eerste is van vrij parkeren is de
parkeer druk vrij hoog, zo hoog dat sommige auto's tussen de
biggenruggen door (bij de containers) door kunnen en parkeren op de
stoep bij het speelveldje
oplossing: 1 biggenrug meer naast de container

Ontvangen

Toelichting melder: De kiss & ride stroken worden structureel gebruikt
voor lang parkeren.

Verwerkt

Toelichting melder: Zoals eerder gemeld wordt de kiss & ride strook
structureel gebruikt voor lang parkeren. Nu zelfs door een vrachtauto. Dit
is niet de bedoeling. Er zou iets aan gebeuren maar ik heb nog geen actie
gezien.

Verwerkt

Overlast parkeren Toelichting melder: Verwerkt

Parkeren,
parkeervergunning
voorzieningen

Toelichting melder: Drie auto's geparkeerd in de berm. Verwerkt

Overlast parkeren

Toelichting melder: Op deze plek en iets verderop in de Bijleveldstraat
parkeren automobilisten hun auto illegaal op de stoep (op dit moment is
dit ook het geval). Kan handhaving ook eens op een vrijdagavond een
rondje door deze wijk rijden?

Verwerkt

Overlast parkeren
Toelichting melder: KCC AR: Melding van Green Wheels gehad dat er
iemand op hun parkeerplek heeft geparkeerd.

Verwerkt

Overlast parkeren
Toelichting melder: Doordat de paaltjes te ver uit elkaar staan, wordt het
grote brede stoep nu als parkeerplaats gebruikt. Auto's kunnen er
tussendoor rijden, en doen dat ook.

Verwerkt

         
              

           
      

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

details meldingen

The view is broken down by Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding details, Melding details and Melding details. The data is filtered on
Rapportagedatum, Melding details and Rapportagedatum. The Rapportagedatum filter keeps 2016, 2017, 2018 and 2019. The Melding details filter keeps J and N. The
Rapportagedatum filter keeps 37 members. The view is filtered on Melding details, Melding adres, Melding adres and Melding adres. The Melding details filter keeps Overlast
parkeren, Parkeren, parkeervergunning voorzieningen and Parkeren. The Melding adres filter keeps [Melding adres].[straatnaam].&[Zoomstraat], Merwedeplantsoen,
Merwedekade, Jekerstraat, Heycopplein, Bijleveldstraat, Molenbeekstraat, Heycopstraat, Croeselaan and Bolksbeekstraat. The Melding adres filter keeps 79 members. The
Melding adres filter keeps Dichterswijk-west, Stadshaven.



straatnaam huisnummerpostcode sub-categorie omshrijving sttus
Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Heycopstraat

Overlast parkeren

           
         

tussndoor r     Verwe

Toelichting melder: In de middag/avond uren word er constant geparkeerd
aan de gele streep bij de laad/los plek van de Coop en de ingang van
Intertaste. Hierdoor kan de vrachtwagen van de Coop niet lossen en kan
het vrachtverkeer voor Intertaste er nauwelijks door.

Verwerkt

Parkeren,
parkeervergunning
voorzieningen

Toelichting melder: Geparkeerd op de stoep Verwerkt

Parkeren

Toelichting melder: Vrachtverkeer voor de Intertaste zorgt al jaren voor
veel overlast. Met de huidige bouwwerkzaamheden aan de
stadsverwarming in de Heycopstraat, is dit nog erger! De hele dag is er
vrachtverkeer dat, samen met het vrachtverkeer van de Coop dat (hoewel
er aan de Croeselaan een deel is gereserveerd voor het laden en lossen)
aan de achterzijde laadt en lost. Afgelopen nacht hebben er 2
vrachtwagens de Heycopstraat geblokkeerd, de laatste vanaf 5 uur en m..

Verwerkt

Parkeren
Toelichting melder: KCC: Ter hoogte van numme s een uitgifteplek
voor green wheels, hier staat een andere auto op geparkeerd.

Afgehandeld

Overlast parkeren

Toelichting melder: Regelmatig wordt geparkeerd op de hoek
merwedekade/heycopstraat. Mensen met rolstoel e.d. kunnen hierdoor
niet meer vanuit het park de stoep op. Ook kunnen grote vrachtwagens
niet meer de bocht maken als er ook nog eens fout geparkeerd wordt aan
de zijde van het Heycopplantsoen.

Ontvangen

Parkeren,
parkeervergunning
voorzieningen

Toelichting melder: Er is een structureel tekort aannparkeerplekken of
een overschot aan parkeerders die niet in de buurt wonen. Kunnen jullie
weer een peiling houden voor invoering van parkeervergunningen voor
bewoners?

Verwerkt

Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Jekerstraat

Overlast parkeren
Toelichting melder: Geparkeerde camperbus waarin overnacht wordt.
Staat sinds woensdagmiddag geparkeerd, vanochtend vertrok een jonge
vrouw uit de bus, lopend richting jaarbeurs

Verwerkt

Parkeren

Toelichting melder: Regelmatig wordt er op de hoek
jekerstraat,heycopstraat geparkeerd,echt bij de voordeur.Als de deur
openstaat vraag ik of ze misschien in de gang willen parkeren.De
stoeptegels zijn kapot cq gescheurd.
Misschien een idee om op deze plek wat te zetten,plantenbak of een
boompje.

Afgehandeld

Toelichting melder: Staat een auto echt heel onhandig geparkeerd.
Ongeveer midden op de kruising.  Gevaarlijk en onverantwoord. Ok auto's
op de hoek Merwedeplantsoen en jekerstraat, maar ook midden in het
plantsoen. asociaal.  Aub controleurs / handhaving sturen.

Verwerkt

       

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

details meldingen

The view is broken down by Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding details, Melding details and Melding details. The data is filtered on
Rapportagedatum, Melding details and Rapportagedatum. The Rapportagedatum filter keeps 2016, 2017, 2018 and 2019. The Melding details filter keeps J and N. The
Rapportagedatum filter keeps 37 members. The view is filtered on Melding details, Melding adres, Melding adres and Melding adres. The Melding details filter keeps Overlast
parkeren, Parkeren, parkeervergunning voorzieningen and Parkeren. The Melding adres filter keeps [Melding adres].[straatnaam].&[Zoomstraat], Merwedeplantsoen,
Merwedekade, Jekerstraat, Heycopplein, Bijleveldstraat, Molenbeekstraat, Heycopstraat, Croeselaan and Bolksbeekstraat. The Melding adres filter keeps 79 members. The
Melding adres filter keeps Dichterswijk-west, Stadshaven.



straatnaam huisnummerpostcode sub ategorie omschrijving sttusJekerstraat 78 3521EH Par ren

        
          

          
plantsoen. as       Verwe

Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Merwedekade

Overlast parkeren Toelichting melder: Auto op stoep in plantsoen Verwerkt

Overlast parkeren Toelichting melder: Auto in plantsoen op het gras geparkeerd Verwerkt

Overlast parkeren Toelichting melder: Auto op stoep in plantsoen Verwerkt

Overlast parkeren
Toelichting melder: Auto op stoep verhinderd doorgang!
Auto op gras vernielt plantsoen

Niet
aangetroffen

Toelichting melder: Auto op stoep in park verhindert doorgang Verwerkt

Parkeren,
parkeervergunning
voorzieningen

Toelichting melder: auto's in park en groenvoorziening geparkeerd Verwerkt

Overlast parkeren Toelichting melder: Auto in plantsoen Verwerkt

Toelichting melder: Auto op stoep verhinderd doorgang! Auto op gras in
park vernielt plantsoen

Niet
aangetroffen

Parkeren
Toelichting melder: een alarm van een grijze mercedes gaat om de paar
minuten af!

Verwerkt

      
 

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

details meldingen

The view is broken down by Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding details, Melding details and Melding details. The data is filtered on
Rapportagedatum, Melding details and Rapportagedatum. The Rapportagedatum filter keeps 2016, 2017, 2018 and 2019. The Melding details filter keeps J and N. The
Rapportagedatum filter keeps 37 members. The view is filtered on Melding details, Melding adres, Melding adres and Melding adres. The Melding details filter keeps Overlast
parkeren, Parkeren, parkeervergunning voorzieningen and Parkeren. The Melding adres filter keeps [Melding adres].[straatnaam].&[Zoomstraat], Merwedeplantsoen,
Merwedekade, Jekerstraat, Heycopplein, Bijleveldstraat, Molenbeekstraat, Heycopstraat, Croeselaan and Bolksbeekstraat. The Melding adres filter keeps 79 members. The
Melding adres filter keeps Dichterswijk-west, Stadshaven.







straatnaam huisnummerpostcode sub-categorie omschrijving sttus
Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Molenbeekstraat

Overlast parkeren

           
             
           

bestuurde. Verwe

Toelichting melder: Parkeren op stoep Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren op stoep  voor uitrit Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren op stoep voor poort Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren op stoep voor uitrit
Niet
aangetroffen

Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren op stoep, voor uitrit Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren voor poort op stoep Ontvangen

Parkeren,
parkeervergunning
voorzieningen

Toelichting melder: Parkeren op stoep voor uitrit Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren op stoep voor uitrit. Verwerkt

        

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

Abc

details meldingen

The view is broken down by Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding adres, Melding details, Melding details and Melding details. The data is filtered on
Rapportagedatum, Melding details and Rapportagedatum. The Rapportagedatum filter keeps 2016, 2017, 2018 and 2019. The Melding details filter keeps J and N. The
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straatnaam huisnummerpostcode subctegoie omschrijving sttus
Dichterswijk-west,
Stadshaven,
Molenbeekstraat

51 3521E Overlast park

        
         

         
        

zo ook geen t       Verwe

Overlast parkeren

Toelichting melder: Op de kruising Molenbeekstraat/Bijleveldstraat wordt
structureel op de hoeken geparkeerd waardoor de doorgang verkleind
wordt. Vanmorgen reed een vrachtwagen zich daardoor vast.
Preoblematiek speelt met name 's avonds, 's nachts en 's morgensvroeg
als bewoners thuis zijn. Graag regelmatig toezicht op fout parkeren.

Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren op hoek Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren op hoek. Verwerkt

Toelichting melder: Parkeren op straathoek
Niet
aangetroffen

Parkeren Toelichting melder: Parkeren buiten parkeerplaatsen Verwerkt
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Merwedekade, Jekerstraat, Heycopplein, Bijleveldstraat, Molenbeekstraat, Heycopstraat, Croeselaan and Bolksbeekstraat. The Melding adres filter keeps 79 members. The
Melding adres filter keeps Dichterswijk-west, Stadshaven.





 

We willen daarom de volgende opties om de parkeeroverlast aan te kunnen pakken met de 
wethouder bespreken.  
 
Straten waaruit we veel signalen van overlast ontvangen aanwijzen als apart gebied en daar 
nogmaals draagvlak meten.  
Voordelen:  

• De parkeeroverlast wordt aangepakt waar die wordt ervaren, bewoners die al jarenlang 
overlast ervaren zullen dit als een oplossing zien.  

Nadelen: 
• Geen logische gebiedsindeling. 
• Per straat invoeren wordt beschouwd als de salamitactiek. 
• Het nogmaals vragen om te stemmen kan door tegenstemmers als zeer negatief worden 

ervaren. In de ogen van bewoners zal dit lijken alsof de gemeente het betaald parkeren er 
doorheen wil drukken.  

• In het gebied zullen er straten zijn waar geen draagvlak voor de invoering van betaald 
behaald kan/zal worden waardoor deze straten geïsoleerd raken.  

 
Het gebied Dichterswijk in het nieuwe parkeerbeleid meenemen, door bijvoorbeeld  
1) maatwerk toe te passen in dit gebied in overleg met een klankbordgroep uit de buurt over de 
venstertijden. 
Voordelen:  

• Door afwijkende venstertijden mogelijk te maken is er mogelijk meer draagvlak in de 
buurt. 

Nadelen:  
• Er zijn al eerder bewonersavonden gehouden, deze hebben eerder niet tot draagvlak 

geleid. 
• Het is niet zeker of uiteindelijk draagvlak met een andere typ venstertijd behaald zal 

worden.  
• Het nogmaals houden van een draagvlakmeting is niet wenselijk. In de ogen van bewoners 

zal dit lijken alsof de gemeente het betaald parkeren er doorheen wil drukken. 
• In Utrecht hanteren we vaste type venstertijden om onduidelijkheid op straat te 

voorkomen. De type venstertijden zijn gekoppeld aan A of B-zones. Bij het toepassen van 
een ander type venstertijd uit bijvoorbeeld B1 wijken we sterk af van het tarieven- en 
vergunningenbeleid. 

 
2) het gebied aan te wijzen als maatwerklocatie zodat eventueel parkeren ingevoerd kan worden 
zonder draagvlakmeting en we in gesprek met de buurt wensen voor verbetering of inrichting van 
de openbare ruimte inventariseren.  
 
Voordelen:  

• In de ogen van eerdere voor-stemmers zal de problematiek eindelijk opgelost worden. 
• Bewoners hoeven niet nogmaals te stemmen over de invoering van betaald parkeren. Het 

oneindig houden van draagvlakmetingen kan hiermee gestopt worden.  
 
Nadelen: 

• Mogelijk veel weerstand van tegen-stemmers. Zij hebben immers meerdere malen tegen 
gestemd. 

 
3) De Dichterswijk grenst aan nieuwe ontwikkelingen zoals Heycop, Merwedekanaalzone, 
Kruisvaartkade én  het Jaarbeursterrein.  Om parkeeroverlast in de omliggende straten te 
voorkomen en om gebiedsontwikkelingen te laten slagen is het gelijktijdig nemen van 
maatregelen tegen parkeeroverlast in de omliggende straten noodzakelijk.  
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