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Geachte heer, mevrouw,
De parkeerschijfzone (blauwe zone) in Graan voor Visch in Hoofddorp is vorig jaar uitgebreid
(nr. 13000,14000 en 18000 rond het winkelcentrum en het westelijke deel van de wijk
15000). Bewoners aan de randen van de zone klagen sindsdien over overlast door foutief en
lang parkeren. Een parkeeronderzoek geeft aan dat de overlast zich met name voordoet in
de wijk 18000, direct grenzend aan de parkeerschijfzone. Onder de bewoners van dit deel
van de wijk is draagvlak voor een uitbreiding van de parkeerschijfzone.
Naar aanleiding hiervan is de procedure gestart om de parkeerschijfzone in Graan voor
Visch uit te breiden.
Procedure
Voor het uitbreiden van de parkeerschijfzone is een verkeersbesluit benodigd. Om de
besluitvorming zorgvuldig te laten plaatsvinden is op 15 februari 2012 een voorgenomen
besluit gepubliceerd. Dit besluit heeft van 15 februari tot en met 14 maart 2012 ter inzage
gelegen en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze in te dienen.
Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Het definitieve besluit is nu opgesteld en kan
worden gepubliceerd.
Gommunicatietraject
Voorafgaand aan het besluitvormingstraject waren al diverse reacties ingediend door
bewoners. Tijdens het vragenuur van de gemeenteraad op 12 januari jl. hebben de
bewoners van de wijk ingesproken over het uitbreiden van de parkeerschijfzone. De
inspraakreactie en eerdere reacties hadden met name te maken met de grens van het uit te
breiden gebied. Bewoners wilden een verdere uitbreiding dan in eerste instantie was
voorgesteld. Daarnaast werden het gebrek aan parkeerplaatsen in Graan voor Visch en de
verkeersveiligheid van Weg A onder de aandacht gebracht.
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Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 januari jl. is aangegeven een aantal zaken te
zullen onderzoeken. Op basis van dit onderzoek zijn we tot de volgende bevindingen
gekomen:
e
Een verdere uitbreiding van de parkeerschijfzone dan aanvankelijk was voorgesteld
is meegenomen in het verkeersbesluit.
Er wordt nog voor de zomer een onderzoek gedaan of op een andere plaats extra
parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden, om de verloren gegane parkeerplaatsen
bij het weer in gebruik nemen van de bushalte te compenseren.
e
Vanaf half januari t/m eind maart heeft ter hoogte van Graan voor Visch 18033 een
smiley gehangen (zoals was verzocht), om de snelheid van het verkeer af te laten
nemen en de verkeersveiligheid te verbeteren.
Voorafgaand aan de publicatie van het besluit zullen de bewoners die hebben gereageerd,
worden geïnformeerd.

Planning
Na publicatie van het definitieve besluit gaat de bezwarentermijn van zes weken in.
Gelijktijdig kunnen bewoners een ontheffing aanvragen.
De uitbreiding van de parkeerschijfzone wordt begin juni 2012 van kracht.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,

