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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Evaluatie parkeerterrein WoZoCo Hushoven.

Voorstel

De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de
parkeerproblematiek bij het parkeerterrein de Stoof gelegen bij woon-zorgcomplex
Hushoven.

Inleiding

5 december 2018 heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden tussen
Bewonerscommissie COMPLEX Hushoven, wonen Limburg en de gemeente weert. De
evaluatie ging hoofdzakelijk over de parkeerproblematiek bij het parkeerterrein de Stoof
gelegen bij woon-zorgcomplex Hushoven.
In de eerste week van augustus 20LB zijn er op het parkeefterrein borden geplaatst
waardoor de 10 parkeerplaatsen gereserveerd zijn voor mindervaliden, bewoners van het
woon-zorgcomplex die slechtter been zijn en voor het laden en lossen van goederen.

Beoogd effect/doel

De raad te informeren over het evaluatiegesprek dat heeft plaats gevonden op 5
december, waarbij het parkeerprobleem naar wens van de bewonerscommissie COMPLEX
is opgelost.

Argumenten

Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

In te vullen door het B&W secretariaat:
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¡ Niet akkoord
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Vier maanden na plaatsing van de borden heeft er een evaluatie plaatsgevonden. De

bewonerscommissie COMPLEX was zeer tevreden met de werking van de borden. Volgens
de bewonerscommissie is er veel minder parkeeroverlast, Het parkeerprobleem is daarmee
naar wens van de bewonerscommissie opgelost.

Com mu n icatie/ participatie

De raad te informeren via de Tils-lijst.
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