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Inleidend: 
 
Naar gebleken is heeft u besloten 6 parkeerplaatsen voor betaald parkeren te creëren aan de 
Constantijn Huijgenslaan. 
U heeft dit besluit genomen ten behoeve van de werknemers en cliënten van de  orthodontiepraktijk 
aan de Vossiuslaan. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels aangevangen. 
De Bewoners aan de Constantijn Huijgenslaan zijn hierover verontwaardigd en hebben bezwaar 
aangetekend. 

 
Concrete vragen: 
 

1. Acht u het verantwoord om een parkeerprobleem veroorzaakt door een bedrijf 
gevestigd in de ene straat op te lossen in een nabij gelegen andere (woon)straat, nu 
daardoor in die andere straat (Constantijn Huijgenslaan) nieuwe problemen ontstaan 
en er kennelijk in die ene straat (Vossiuslaan) oplossingen voor handen waren en zijn? 

 
 

Antwoord: 
Wij delen de stellingname in de vraag niet dat door betaald parkeren in te voeren op enkele 
plaatsen op de Constantijn Huijgenslaan een nieuw probleem ontstaat. Veel woningen in 
deze straat beschikken in tegenstelling tot in de Vossiuslaan over parkeerplaatsen op eigen 
terrein. De parkeerdruk voor bewoners is het hoogst in de avond en nacht en dan kunnen de 
betaalde parkeerplaatsen weer door bewoners gebruikt worden. Het aanleggen van 
betaalde parkeerplaatsen in de Vossiuslaan is minder geschikt omdat verkeer van en naar 
de orthodontiepraktijk dan een veel langere route door de woonbuurt moet rijden. Zowel 
voor de leefbaarheid in de woonbuurt als voor de bereikbaarheid van de 
orthodontiepraktijk is dat een minder goede oplossing.   



 
2. Is de veronderstelling juist dat u met het bedrijf en de bewoners van de Vossiuslaan 

overleg heeft gevoerd over de parkeerproblematiek en mogelijke oplossingen? 
 
Antwoord: 
De parkeerproblematiek is het college bekend vanuit parkeerdrukmetingen en reacties 
gedurende het uitvoerige communicatieproces dat gevoerd is in het kader van de 
harmonisatie van de parkeerregelingen. Met de orthodontiepraktijk is specifiek overlegd 
over de omvang van de behoeft aan kortparkeerplaatsen voor bezoekers. Er is geen 
afzonderlijk participatieproces gevoerd over de invoering van betaald parkeren op slechts 
enkele betaalde parkeerplaatsen. De reden voor het kiezen voor de laagste trede van de 
participatieladder, namelijk informeren, is onder andere de wens van de raad om het 
parkeerprobleem bij zorgverleners op zeer korte termijn op te lossen. Daarnaast is het zo 
dat deze problematiek  tijdens de harmonisatie en het daarbij horende participatieproces 
aan de orde is geweest.  In de door de raad vastgestelde nota over de harmonisatie van de 
parkeerregeling is deze optie al genoemd voor locaties waar gewone zakelijke 
vergunningen of bonnenboekjes geen goed alternatief vormen. Het college geeft daar nu 
invulling aan. Bewoners zijn over de specifieke locatie van de betaalde parkeerplaatsen niet 
vooraf geconsulteerd. Zoals beschreven bij het antwoord op vraag 1 leiden de 6 betaalde 
parkeerplaatsen op de kop van de Constantijn Huijgensstraat echter niet tot grote 
problemen voor bewoners. 

 
3. Is de veronderstelling juist dat dit niet of niet in voldoende mate het geval is geweest 

met de bewoners van de Constantijn Huijgenslaan en hoe plaatst u dit tegen de 
achtergrond van de door u mede-onderschreven noodzaak van burgerparticipatie? 
 
Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 2. 

 
4.  Het moge u bekend zijn dat bewoners aan de C. Huijgenslaan zeer ontevreden zijn over 

het door u genomen besluit, zonder volwaardig vooroverleg. Bent u bereid om dit 
overleg in het kader van burgerparticipatie alsnog te openen? 
 
Antwoord: 
Wij zijn altijd bereid tot constructief overleg, maar we verwachten dat geen enkele 
oplossing iedereen tevreden zal maken. Het verschuiven van de betaalde parkeerplaatsen 
naar de Vossiuslaan zal waarschijnlijk ook daar leiden tot bezwaren. Tijdens een overleg kan 
er gesproken worden over de hoeveelheid betaalde parkeerplaatsen en of dit wellicht te 
veel is.  

 
5. Onder verwijzing naar het bezwaarschift hebben de betrokken in december 2017 

behoorlijk aan de bel getrokken bij de gemeente, zonder dat daar een bevredigende en 
heldere communicatie uit is ontstaan volgens betrokkenen. Is de wethouder bereid om 
ten spoedigste met de betrokkenen in contact te treden om de ontstane situatie in 
kaart te brengen en het vervolgtraject te bespreken? 
 
Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 4.   

 
6. Bent u –gegeven de geschetste situatie en het inmiddels ingediende bezwaarschrift- 

 bereid om de reeds aangevangen inrichtingswerkzaamheden aan de C. Huijgenslaan 



stil te leggen in afwachting van overleg met de betrokken bewoners aan de C. 
Huijgenslaan. 
 
Antwoord: 
Het aanwijzen van betaalde parkeerplaatsen op de kop van de Constantijn Huijgensstraat is 
gedaan om de parkeerproblematiek rondom de bezoekers van de orthodontiepraktijk op te 
lossen. Het besluit is weloverwogen genomen en leidt naar het oordeel van het college niet 
tot grote problemen (zie vraag 1) en is in overeenstemming met door de raad vastgestelde 
harmonisatie van parkeerregels. 
 

7. Hoe gaat u om met de overige bedrijven/zorginstellingen in de gemeente waar zich 
soortgelijke parkeerproblemen voordoen, bijv. het gezondheidscentrum Muiden? 
 
Antwoord: 
De situatie bij het gezondheidscentrum in Muiden vereist maatwerk. Met het 
gezondheidscentrum is inmiddels contact gelegd en daar is in overleg een gepaste 
oplossing gevonden. Mogelijk worden er na de evaluatie van de harmonisatie van de 
parkeerregelingen extra locaties aangewezen waar betaald parkeren wordt toegepast. 
Overigens zijn er op loopafstand van het gezondheidscentrum al betaalde parkeerplaatsen 
en is er voor de deur een invalidenparkeerplaats. 
  

 
 


