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Van: "Jop Sleegers" <jop@sleegers.org>
Datum: 23-11-2016 21:04
Aan: <griﬃebureau@haarlem.nl>
CC: "Lyvia Ammerlaan" <r.l.ammerlaan@planet.nl>, "Alex Vermeulen"
<ahj.vermeulen@planet.nl>, "Joyce Nupoort" <j.nupoort@haarlem.nl>, "Bianca Galesloot"
<bgalesloot@haarlem.nl>, "familie Ebbinge" <roel@hetpad.nl>, "Udo Kluijver"
<udokluijver@gmail.com>, "John van de Gevel" <info@johnvandegevel.nl>, "Margo van Aarle"
<aarle-wr@xs4all.nl>, "Bart Wernik" <bartwernik@ziggo.nl>
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de inspreekreactie van Wijkraad Welgelegen op het gewijzigde besluit Maatregelen
Modernisering Parkeren d.d. 08-11-2016, t.b.v. de vergadering van de Commissie beheer op 24-11-2016. Verzoek
om deze reactie te verzenden aan de leden van de Commissie beheer en overige raadsleden.
De Wijkraad heeft nog geen gelegenheid gehad om het gewijzigde besluit in de wijkraadvergadering te bespreken.
Wij zullen u later mogelijk nog een nadere reactie doen toekomen.
Ondanks dat niet alle door de Wijkraad gewenste wijzigingen en/ of aanvullingen zijn overgenomen zijn wij van
mening dat, gezien de grote hoeveelheid en uiteenlopende visies die de gemeente heeft mogen ontvangen, de
verwerking van de inspraakreacties en daaruit voortvloeiende aanpassingen op de maatregelen zorgvuldig is
verlopen. Onze indruk is dat de aanpassingen het resultaat zijn van een evenwichtige afweging van de diverse
inspraakreacties. Dit tevens in het besef dat niet kan worden voldaan aan álle wensen van bewoners en/ of
belangengroepen.
Voor onze Wijkraad is één van de belangrijkste punten de ongelijke behandeling van bewoners in onze wijk op het
vlak van parkeren. Immers, zonder in het centrum te zijn gelegen, kent een deel van onze wijk het regime van
Centrumparkeren (zone B). In de aanpassingen van de maatregelen wordt vooralsnog niet besloten dit deel om te
zetten naar zone C.
In de beantwoording van onze inspraakreactie geeft de gemeente aan met de Wijkraad in gesprek te willen gaan om
samen met ons te bekijken hoe en op welke voorwaarden gewerkt kan worden naar een overgang van dit deel naar
zone C danwel een zoveel mogelijke gelijkschakeling van parkeerrechten ten opzichte van zone C. Inmiddels heeft
het eerste gesprek hierover plaatsgevonden.
Afgesproken is na de besluitvorming over de aangepaste maatregelen een vervolggesprek te plannen in januari 2017.
Voor ons is het belangrijk dat naast de getoonde ambtelijke inspanning ook een politiek commitment over het
voornemen van wijziging van zone B naar zone C wordt uitgesproken door het College en de Gemeenteraad. Wij
verzoeken u hiervoor zorg te dragen.
Ten aanzien van de gewijzigde maatregelen geldt dat wij op onderdelen de wijzigingen graag anders hadden gezien.
Evenwel begrijpen wij ook dat de gemeente meerdere belangen moet afwegen en daarin een gedragen keuze moet
maken. Wel achten wij het van groot belang om na invoering van het Programma Modernisering Parkeren gedurende
meerdere jaren de parkeersituatie zorgvuldig te monitoren en naar aanleiding hiervan maatregelen te wijzigen of te
verfijnen.
Voor de goede orde hechten wij er aan te vermelden dat Wijkraad Welgelegen geen deel uitmaakt van de wijkraden
die zich laten vertegenwoordigen door de heer J. van der Zanden. Al eerder hebben wij de heer Van der Zanden laten
weten ons niet te kunnen verenigen met al zijn ideeën en wensen omtrent aanpassing van de parkeermaatregelen in
onze stad.
Met vriendelijke groet,
Jop Sleegers
Werkgroep verkeer, vervoer en parkeren
Wijkraad Welgelegen
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