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Brief vergunning parkeren Blekerstraat en Louis Regoutstraat

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde afwijzing van het verzoek tot instellen vergunning
parkeren in de Blekerstraat en Louis Regoutstraat.

Inleiding

Op 29 januari 2018 hebben wij toegezegd een enquête uit te zetten waarbij de
mogelijkheid geboden wordt voor het instellen van vergunning parkeren. Dit naar
aanleiding van klachten van bewoners die aangaven veel last te hebben van parkeerders
die met de trein gaan werken, vakantiegangers of mensen die in de stad werken.

Op 1 februari 2018 hebben bewoners van de Blekerstraat, Twijnderstraat en Louis
Regoutstraat (in totaal 251 adressen) een enquête ontvangen over het invoeren van
vergunning parkeren. Tot 1 maart 2018 hadden de bewoners de mogelijkheid om te
reageren.

Beoogd effect/doel

Duidelijkheid verschaffen over het ve¡zoek om vergunning parkeren in te voeren

Argumenten

Volgens het parkeerbeleid uit 2006 is een response van minimaal 600/o van de
omwonenden noodzakelijk voor een geldige uitslag. Van de respondenten dient minimaal
600lo voorstander te zijn voor het instellen van vergunning parkeren. In totaal heeft 47olo
van de omwonenden gereageerd (exclusief de ongeldige formulieren). Van de
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respondenten was in totaal 57olo voorstandervan vergunning parkeren. Op basis van deze
uitslag wordt hier geen vergunning parkeren ingesteld.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Commu n icatie/ participatie

De bewoners worden per brief geinformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Jurien Feld, adviser-rr vç¡kss¡.
Monique Bessems, projectleider parkeren.

Extern:

Bewoners, via enquête.

Bijlagen:

L. Brief aan de bewoners Louis Regoutstraat, Blekerstraat en Twijnderstraat.
2. Tabel response enquête.
3. Bewonersbrief, enquête van februari 2018.
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