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Beste mevrouw Beenders-van Dooren,

In uw brief van 25 februari 2019 stelt u ons een 2-tal vragen. De vragen betreffen de
mogelijkheden om twee parkeerplekken aan te leggen op de Graafschap Hornelaan voor
gebouw Hubertus. Hieronder treft u per vraag ons antwoord aan.
Vraag 7: Bent u bereid om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners
en daarom in het kader van het bovenstaande aan de Graafschap Hornelaan
voor wooncomplex Hubertus een of twee parkeerhavens voor kott parkeren
(maximaal 75-30 minuten) aan te leggen?
Antwoord: Het aanleggen van twee parkeerplekken tussen de bomen op de Graafschap
Hornelaan voor het gebouw Hubertus is niet wenselijk, omdat de bomen waaronder
geparkeerd zou moeten worden een beschermde status hebben. De benodigde fundering
van de parkeerhavens zou alle wortels van de bomen doorkruisen.
Voor het laden en lossen dient men het voertuig te parkeren op het eigen parkeerterrein
aan de zijde van de Vogelsbleek. Vanaf dit parkeerterrein kan men via de ingang
Catharina binnendoor naar Hubertus of buiten de gebouwen om naar Hubertus lopen.
Deze afstand is B0 meter en voldoet daarmee aan de maximale loopafstand van 100
meter volgens de CROW-normering.
Het aanleggen van twee parkeerplekken tussen de bomen op de Graafschap Hornelaan
voor het gebouw Hubertus zal niet worden uitgevoerd wegens bovenstaande redenen.
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Vraag 2: Hoe ziet u de mogelijkheden voor het realiseren van zo een ko¡t
parkeervoorziening en hoe denkt u deze te kunnen gaan uitvoeren? Wij denken
bijvoorbeeld aan een soo¡t van "Kiss and Ride" zone.
Antwoord: De Graafschap Hornelaan is een gebiedsontsluitingsweg met fietsstroken aan
weerszijden. Deze fietsstroken zijn voorzien van een doorgetrokken streep om
bescherming te bieden aan de fietsers. Door het aanleggen van een Kiss & Ride naast de
fietsstrook dient de fietsstrook te worden doorkruist. De bescherming van de fietser komt
hiermee te vervallen. Verkeerskundig is dit geen wenselijke situatie.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer R. Boeren van de
afdeling Openbaar Gebied. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0495-575362 of via
r. boeren@weert.nl.
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