
Hierbij de spreektekst voor a.s. donderdag. 
 
Situatie na invoeren nieuwe regeling: 
1. Door de nieuwe regels is het fout/ wild parkeren voor onze voordeur toegenomen er zijn dagen 
dat ik de voordeur niet uit kan met de fiets doordat er auto's op de stoep staan dit betreft woningen 
op de Achterstraat 16 A,B,C, D.  (Bijlage: Foto van parkeren op de stoep.) 
2. Wij stonden voorheen geparkeerd in de warmoeshof en anders op de hoge wal ( mede omdat er in 
de achterstraat nooit ruimte is). Daar mogen wij niet meer geparkeerd staan, het komt nu vaak voor 
dat ik 3 rondjes rondom de stad rij (niet goed voor het milieu). Als je dan rond de stad rijd zie je altijd 
plek op de hoge wal maar daar mag je niet staan. Dus ik parkeer bij de havenstraat of de 
molenstraat.   
 
Gevolg: 
1. Dit kan worden voorkomen door het plaatsen van laad en losplekken in de Achterstraat. Aangezien 
het vaak om de volgende situaties gaat waarom er volgens ons daar wordt geparkeerd: 
- Het laden en lossen van goederen voor een winkel. 
- Het ophalen van spullen van de zorgwinkel 
- Even iets in de stad kopen 
 
2. Doordat wij parkeren in andere straten dan voorheen, hebben de bewoners van de staart last van, 
is er meer uitstoot en frustratie. Want hoezo kan een bezoeker "wild parkeren" voor onze deur 
terwijl wij niet een plekje om te parkeren kunnen vinden.  
 
Mogelijke oplossing:  
Door laad en los plekken toe te voegen in de Achterstraat zijn er minder plekken voor de bewoners. 
Dit kan vervolgens worden opgelost door bewoners van de Achterstraat te laten parkeren op de 
Hoge wal en de Warmoeshof. Hierdoor parkeren de bewoners van de Achterstraat niet meer in de 
straten van de andere vergunninghouders ( Havenstraat/ Molenstraat), en zal de Achterstraat 
toegankelijker worden voor bezoekers (win win situatie).  
 
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dit graag.  
Groet, Esther Meijers 
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