
 
 
 
 

 
Van: PvdA Maassluis 
Aan: college van B&W 
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? 


