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Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van vragen gesteld door de fracties van Forza! en HAP met betrekking tot 
parkeren in Graan voor Visch heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden met de gebruikers 
van het omheinde parkeerterrein naast de Brede School in Graan voor Visch. Via deze brief 
informeren wij u over de laatste stand van zaken. 

Per 1 juli 201 1 is er in een deel van de wijk Graan voor Visch een blauwe zone 
Ingesteld. Omstreeks dezelfde tijd is het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG+) geopend. 
Door deze ontwikkeling is de parkeerdruk in dit deel van de wijk toegenomen. Na de 
zomervakantie werden de gevolgen duidelijk, omdat de beide aldaar gevestigde scholen 
weer begonnen. 

Op het parkeerterrein behorende bij de Van Voorthuyzenschool, het CJG+ en P-punt waren 
al parkeerplaatsen aanwezig. Met het herstraten van het plein in verband met de komst van 
het CJG+ zijn deze parkeerplaatsen teruggebracht en beperkt uitgebreid. Op dit moment telt 
het parkeerterrein in totaal 44 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen kunnen door alle 
gebruikers van het gebouw worden gebruikt. Voor het parkeerterrein geldt de blauwe zone 
niet. 

De onduidelijkheid over wie waar mag parkeren heeft ertoe geleid dat een aantal 
gesprekken zijn gevoerd met alle gebruikers van het pand. 
Ook wordt getracht het oneigenlijk gebruik van het terrein tegen te gaan. Personen die 
parkeren op het plein worden hierop aangesproken. Ook de bezoekers van het CJG+ 
worden verzocht om buiten het terrein te parkeren omdat zij nooit langer dan twee uur nodig 
hebben voor een bezoek. r--~--~- - 
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De gesprekken en maatregelen hebben geresulteerd in een op dit moment werkbare 
oplossing. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de 
Loco-secretaris, 
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