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Geachte raadsleden,

Inleiding
5 december 2018 heeft er een evaluatiegesprek plaatst gevonden 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.

Doel
In de eerste week van augustus 2018 is er bebording geplaatst op het parkeerterrein de Stoof. Dit
moet ervoor zorgen dat de overige automobilisten parkeren op het grote parkeerterrein in de nabijheid
van parkeerterrein de Stoof, waar voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
Het doel van de bebording is dat de 10 parkeerplaatsen gereserveerd worden voor mindervaliden,
bewoners van het woon-zorgcomplex die slecht ter been zijn en voor het laden en lossen van
goederen.
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Evaluatie

Vler maanden na plaatsing van de borden heeft er een evaluatie plaatsgevonden. De
bewonerscommissie is zeer tevreden over de werking van de borden. Volgens de bewonerscommissie
is er veel minder parkeeroverlast. Het parkeerprobleem is daarmee naar wens van de
bewonerscommissie opgelost.
Voor de gemeente stond nog één actiepunt open. Dit is het omwisselen van een laad- en
losparkeerplaats met een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Middels een mail op 3 januari
2019 heeft de bewonerscommissie laten weten dat het openstaande actiepunt toch niet uitgevoerd
hoeft te worden.
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Gaandeweg de vergadering zijn onderstaande punten besproken:

Observaties bewonerscom

m issie :

Er is een verbetering ten aanzien van de eerdere situatie: minder foutparkeerders
en minder overlast.
Er zijn wel nog voertuigen die buiten de vakken blijven parkeren, maar niet meer
zeer langdurig. Besteldiensten gebruiken soms ook niet de laad/los plekken.
Het foutparkeren pal voor de ingangen (van complex A en ingang de Stoof) vindt
nog steeds wel plaats.
Het aanleggen van de fietsenstalling voor de ingang van de Stoof is een zeer grote
verbetering. Deze zóu echter meer midden op de toegang ernaar geplaatst worden
zodat het foutparkeren van voertuigen pal voor de ingang van de Stoof onmogelijk
zou worden.
Grote voertuigen (o.a. SRV) parkeren zoals in het verleden, midden op het
parkeerterrein. Daar is ook geen alternatief voor. Dit geeft echter geen overmatige
overlast.
Er is zover ons bekend geen actie ondernomen w.b. verbaliseren foutparkeerders
door Stadstoezicht. Stadstoezicht "is dus niet getest" in deze.

Verbeterpunten:
A. Het foutparkeren verhinderen pal voor de ingangen (van complex A en ingang de
Stoof) oplossen door een technische oplossing is ongewenst ivm de toegang van
ambulances e.d. De BC gaat een 'weesfiets'vast plaatsen aan het uiterste einde
van de fietsenrek, zo het toegangspad naar de Stoof versmallen om zo parkeren
hier te bemoeilijken.
B. De parkeerplek'laden/lossen'aan de zijde van complex A is te smal voor busjes.
Deze is ook niet conform tekening geplaatst. Wisselen van deze plek volgens het
volgende punt C. zorgt voor meer werkruimte aan de zijkant van laden/lossers.
C. De laad/los plaats aan de kant van complex A is fout gesitueerd (midden tussen
de overige parkeerplekken). Het bordje'laden/lossen'verwisselen met de bewoner
met gehandicapten-parkeerplek). De parkeerplaats van betreffende vergunninghouder
Rietstraat 2-B en de laad/los-plaats worden omgewisseld. Gemeente Weert gaat dit
regelen.
D,

- Er is door de frequentere evenementen in de Stoof een parkeertekort op het
grote parkeerterrein achter complex A. De BC verwacht dat meer bewoners
van complex A hierdoor op termijn een parkeerplaats op kenteken zullen
gaan aanvragen.
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- De afspraken over advies van de Bewonerscommissie aan Wonen Limburg bij
aanvragen van parkeerplekken op kenteken voor bewoners gelden uitsluitend voor
het parkeerterrein bij de Stoof (dit is vergunningszone, andere parkeerterreinen
zijn dat niet). Wonen Limburg zal aanvragen van bewoners buíten parkeerterrein de
Stoof niet doorvenruijzen naar da bewonerscommissie en gaat een beslissing nemen
zónder advies van de bewonerscommissie.
- De lopende aanvraag van dhr. Spek inzake een parkeerplaats op kenteken gaat WL
zelf beoordelen

Verder is in de rondvraag afgesproken dat:

1.
2.

Bij de vergadering van de bewonerscommissie voor de 3 vrije parkeerplaatsen die er
zijn (bij wegvallen van een huidige gebruiker) op parkeerterreln de Stoof de
toewijzing valt onder de 8.C., de namen van de gebruikers en wachtliist opnemen in
verslag, gezien de AVG-wetgeving liever niet in openbaar verslag
Van de 2 algemene gehandicapten parkeerplaatsen, tussen blok B en C, gaat WL als
proef er 1 verwijderen. Deze parkeerplaatsen worden niet gebruikt, zo blijkt. Van de
2 algemene gehandicapten parkeerplaatsen achter blok A, word er I gebruikt. Deze
2 compleet handhaven. De BC bespreekt de effecten hiervan in het halfjaarlijks
overleg met WL en SHML.
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