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Onderwerp

Wob-verzoek VvE Hornehoof.

Voorstel

Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen

Inleiding

Door de heer F. Stienen, secretaris van VvE Hornehoof, is bijgaand Wob-verzoek
ingediend inzake de parkeersituatie bij de appartementen op de locatie van de voormalige
Deken Sourenschool en het naastgelegen Maria Hart. Het betreft een private situatie. De
parkeerproblematiek heeft geen betrekking op de openbare ruimte.

De gemeente heeft de afgelopen periode enkele malen overleg gevoerd met betrokkene,
waarvan ook in aanwezigheid van Wonen Limburg. Het gaat om een private parkeergarage
met een uitweg aan een private weg, gelegen tussen de Graafschap Hornelaan en de
Wittevrouwenstraat. Hier doen zich parkeerproblemen voor.

Vanwege de ontwikkeling van Hornehoof zijn er in de directe omgeving alleen private
parkeerplaatsen beschikbaar. Hierdoor parkeren bezoekers en mantelzorgers van de
bewoners van de voormalige aanleunwoningen aan Maria Hart op de private weg.
Regelmatig wordt de doorgang belemmerd.

Inmiddels is afgesproken met de gemeente dat mantelzorgers een mantelzorgkaart
kunnen verkrijgen via de gemeente. Hierdoor is parkeren in de Wittevrouwenstraat
mogelijk. Bezoekers kunnen aan de Vogelsbleek parkeren. Verder is afgesproken dat er
enkele parkeerplaatsen op het private wegdeel van Wonen Limburg worden aangelegd,
onder voorbehoud van besluitvorming binnen Wonen Limburg. Dit zou kunnen voorzien in
kortparkeren (halen en brengen van bewoners).

Door betrokkene wordt nu informatie opgevraagd
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Beoogd effect/doel

Het doel is het Wob-verzoek af te handelen.

Argumenten

Binnen 4 weken dient antwoord gegeven te woñen op het Wob vezoek.
Op de meeste vragen kan antwoord gegeven worden. Op enkele vragen kan geen

antwoord gegeven worden, omdat de gevraagde informatie niet gevonden is in het archief.
Kotheidshalve wordt hiervoor ven/ezen naar bijgaande brief.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.
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Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie

Betrokkene wordt geTnformeerd middels bijgaande brief met bijlagen.

Overleg gevoerd met

Intern:

OG: Monique Bessems

Extern:

Bijlagen:

1. Ingekomen verzoek
2. Antwoordbrief met 8 bijlagen
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