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Geachte mevrouw, mijnheer,
Bij uw brief van 20 maart 2016 heeft u o.g.v. art. 51 RvO vragen gesteld met betrekking tot het parkeren
rondom De Vloot. In deze brief zullen wij uw vragen in de door u gestelde volgorde beantwoorden.
1. Kent u de problemen en verzoeken van de bewoners (commissie) de Vloot? Wat is er tot op heden voor
de bewoners van de Vloot gedaan?
Naar aanleiding van verzoeken bewoners is er een parkeerdrukmeting geweest. Hieruit kwam naar
voren dat er een gemiddelde parkeerdruk is kijkende naar het binnenparkeerterrein, de parkeerplaatsen
aan de Richard Hollaan, het parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw aan De Vloot, inclusief de
parkeerplaatsen in de bocht.
De door ons ontvangen signalen van de parkeerdruk spitsen zich met name toe op de parkeerplaatsen
op het binnenterrein. Een signaal dat wij hebben opgepakt en waarom wij meerdere malen brieven
hebben gestuurd naar de verschillende gebruikers van het complex. De brief geeft inzicht in de diverse
mogelijkheden om de auto te parkeren, waarbij ook verzocht is om rekening met elkaar te houden, qua
loopafstand. MaasDelta heeft bewegwijzeringborden geplaatst, opdat duidelijk is waar welke
voorzieningen zitten en wat de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn.
Naast vorenstaande is er besloten dat er op het binnenterrein alleen nog in de vakken mag worden
geparkeerd. Aanleiding voor het besluit was onder andere de overlast die werd ervaren van buiten de
vakken geparkeerde voertuigen. Tevens is het besluit genomen om bij de hoofdentree van het complex
een taxistandplaats aan te wijzen als een laad- en losplaats. Het is zodoende mogelijk om direct bij de
hoofdentree te staan om goederen te laden en lossen of om passagiers op een rustige plek direct in- of
uit te kunnen laten stappen.
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2. Bent u het met ons eens dat het niet de bedoeling is dat schoolgaande jongeren en werknemers in
betrokken organisaties parkeren op de plekken dichtbij de ingangen waar juist de senioren willen
parkeren omdat ze -vaker, niet altijd- minder goed ter been zijn?
De parkeerplaatsen op het binnenterrein liggen het dichtst bij de hoofdentree van meerdere
voorzieningen. Voor met name de oudere bewoners en gebruikers van het complex is dit een locatie
waar men graag parkeert, omdat ze soms minder mobiel zijn. Ook is dit parkeerterrein uitermate
geschikt voor kort parkeren, zodat er een goede doorstroming van het gebruik van de parkeerplaatsen
is. Om de gebruikers met mobiliteitsbeperking tegemoet te komen is naar de verschillende
voorzieningen een brief gestuurd met de vraag om bezoekers, medewerkers en overige gebruikers te
informeren over de verschillende mogelijkheden om de auto te parkeren. Tevens is daarbij aan hen
verzocht een parkeerplaats te kiezen die voor hen geschikt is, waarbij rekening wordt gehouden met
mensen met een mobiliteitsbeperking. Onzes inziens was hier ook gehoor aan gegeven. Vanuit de school
is recentelijk aangegeven opnieuw hierop de aandacht te vestigen. De overige instellingen worden
opnieuw aangeschreven. Op deze manier zijn en worden er verschillende maatregelen genomen om het
multifunctionele karakter te benadrukken.

3. Bent u bereid om te werken aan een oplossing voor deze problemen? Zo nee, waarom niet?
Zie het antwoord op vraag 2.

4. Het invoeren van een blauwe zone lijkt ons een goedkope en praktische manier om zonder veel dure
fysieke maatregelen de 'zakelijke gebruikers' te weren van het binnenterrein. Bent u bereid een
blauwe zone invoeren en bewoners ontheffingen verstrekken, zodat de oudere bewoners, die geen
eigen invalide parkeerplaats hebben, toch dichterbij kunnen parkeren?
Een parkeerschijf-zone achten wij niet wenselijk, omdat het parkeerterrein voor een ieder is en er een
wisselwerking moet blijven bestaan om in de parkeercapaciteit te kunnen voorzien. Met het
multifunctionele karakter van het complex is al vanaf het ontwerp rekening gehouden.

5. Bent u anders bereid om, in overleg met de eigenaren van de grond, een systeem met slagboom en
pasjes in te voeren, zodat de bewoners wel dichtbij kunnen parkeren en de 'zakelijke gebruikers' niet?
Het nieuwbouwcomplex De Vloot en de appartementencomplexen De 3 componisten is een goed
voorbeeld van een multifunctionele opzet, waar voor de verschillende leeftijdscategorieën
voorzieningen aanwezig zijn. Bij het opstellen van een parkeerberekening is uiteraard met al deze
verschillende voorzieningen rekening gehouden. Het afzetten van parkeerplaatsen zal dan ook leiden tot
een overschot voor parkeerplaatsen voor bewoners en een tekort voor de gebruikers van de overige
voorzieningen.

6. Waarom heeft die ene vergunninghouder een plek pal onder een boom toegewezen gekregen?
Waarom weigert u die bewoner een andere plek toe te wijzen? Bent u het met ons eens dat het
onredelijk is om iemand zo op kosten of schade te jagen door hem precies een plek onder een boom
vol vogels te geven? Bent u bereid alsnog een andere plek toe te wijzen? Zo nee, waarom niet?
Om privacy-redenen kunnen wij niet ingaan op individuele aanvragen voor
gehandicaptenparkeerplaatsen. In het algemeen wordt bij het toekennen van een
gehandicaptenparkeerplaats gekeken naar de bereikbaarheid van de parkeerplaats vanaf de woning van
de aanvrager om de mobiliteit voor gehandicapten te kunnen garanderen, zoals de maximale
loopafstand tot beschikbare parkeerplaats en bij voorkeur parkeerplaats met vrije uitstap.
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Van: PvdA Maassluis
AM. :t.
Aan: college van B&W
Kop,
nen:
Datum: 20 maart 2016
Betreft: schriftelijke vragen artikel 51 over parkeerproblemen rondom de Vloot
Geacht college,
Onlangs zijn wij benaderd door de bewonerscommissie van de Vloot over parkeerproblemen rondom
de Vloot. De bewoners vertelden ons dat ze al jaren in gesprek zijn met de gemeente over de
knelpunten, maar dat die problemen maar niet opgelost worden.
Er zijn op zich voldoende parkeerplaatsen, maar het knelpunt is dat de gebruikers van de
parkeerplaatsen die goed ter been zijn (bijvoorbeeld leerlingen en medewerkers Albeda college,
medewerkers van andere organisaties die er gevestigd zijn) op de parkeerplaatsen vlakbij de
ingangen parkeren. Daardoor kunnen de gebruikers die niet zo goed ter been zijn, niet dichtbij
parkeren. Eerdere afspraken, oproepen, brieven aan medewerkers en leerlingen en vriendelijke
verzoeken hebben niet tot verbetering geleid. Als PvdA vinden we het een kwestie van
rechtvaardigheid en respect dat bij een woonzorg-zone er rekening wordt gehouden met de mensen
die minder goed ter been zijn. De PvdA wil dan ook dat er een praktische oplossing wordt gevonden
voor de bewoners.
Ook werden we geconfronteerd met een kwestie van een bewoner die op basis van een vergunning
een parkeerplaats voor minder validen heeft toegewezen gekregen, maar die pal onder een grote
boom waar regelmatig veel vogels in zitten. Die betrokken bewoner heeft hierdoor veel last van
vogelpoep op zijn auto, waardoor die of lakschade krijgt, of heel veel extra kosten heeft aan het
wassen van zijn auto. De bewoner schijnt ondanks herhaalde verzoeken geen andere plek krijgen. Wij
begrijpen niet waarom een relatief simpele oplossing (het verplaatsen van de paal) wordt geweigerd.
Daarom hebben we de volgende vragen aan het college van B&W:
1. Kent u de problemen en verzoeken van de bewoners (commissie) de Vloot? Wat is er tot op heden
voor de bewoners van de Vloot gedaan?
2. Bent u het met ons eens dat het niet de bedoeling is dat schoolgaande jongeren en werknemers in
betrokken organisaties parkeren op de plekken dichtbij de ingangen waar juist de senioren willen
parkeren omdat ze -vaker, niet altijd- minder goed ter been zijn?
3. Bent u bereid om te werken aan een oplossing voor deze problemen? Zo nee, waarom niet?
4. Het invoeren van een blauwe zone lijkt ons een goedkope en praktische manier om zonder veel
dure fysieke maatregelen de 'zakelijke gebruikers' te weren van het binnenterrein Bent u bereid een
blauwe zone invoeren en bewoners ontheffingen verstrekken, zodat de oudere bewoners, die geen
eigen invalide parkeerplaats hebben, toch dichtbij kunnen parkeren?
5. Bent u anders bereid om, in overleg met de eigenaren van de grond, een systeem met slagboom
en pasjes in te voeren, zodat de bewoners wel dichtbij kunnen parkeren en de 'zakelijke gebruikers'
niet?
6. Waarom heeft die ene vergunninghouder een plek pal onder een boom toegewezen gekregen?
Waarom weigert u die bewoner een andere plek toe te wijzen? Bent u het met ons eens dat het
onredelijk is om iemand zo op kosten of schade te jagen door hem precies een plek onder een boom
vol vogels te geven? Bent u bereid alsnog een andere plek toe te wijzen? Zo nee, waarom niet?
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