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Inleiding 
In aanvulling op de beantwoording van onze vragen van 23 maart jl (beantwoord op 5 april) heeft de PvdA de volgende 
vervolgvragen 
 
Vraag 1 
U geeft aan dat er geen bekende parkeerproblematiek bestaat aan de Meerstraat in Naarden. Hoe rijmt u dit met de 
wijkschouw van 25 oktober 2019, waarin er aandacht is gevraagd voor de parkeerproblematiek aan de Meerstraat en deze 
met u in kaart is gebracht?  Zie hieronder de mailwisseling van het Buurtplatform naar de inwoners van de Meerstraat nav de 
wijkschouw: 
 

Graag willen wij dat jullie je buigen over het parkeren in het hofje aan de Meerstraat. Na het inrichten van de 
Meerstraat ( de doorgaande weg) is daar het parkeren aan de straat komen te vervallen. 
Deze bewoners parkeren derhalve ook in het hofje. Verder is er in de samenstelling van de bewoners in het hofje in 
de loop van de tijd ook een verandering opgetreden. 
Van bewoning door ouderen met één of geen auto is de bewoning veranderd in meer jongere gezinnen met twee 
verdienende ouders met twee auto’s. 
Een van de parkeerplaatsen is omgezet naar een parkeerplek voor invaliden op kenteken, waarvan de gebruiker ca. 
een halfjaar geen gebruik maakt vanwege afwezigheid. 
Met andere woorden de parkeerdruk is enorm toegenomen. Met regelmaat wordt er op het gras geparkeerd. Met 
name in de avond en nacht en weekenden als iedereen weer teruggekeerd is van het werk. 
Liever zouden wij dan zien dat er parkeerplaatsen bijkomen om deze problematiek op te lossen. 
Mogelijk dat er ook andere oplossingsrichtingen bestaan. Wij hopen dat een en ander verbeterd kan worden. 
Een oplossing die niet gewaardeerd wordt is dat er bekeurd gaat worden, omdat een auto niet in een vak staat 
maar op het gras. 
De gemeente GM heeft hierop als volgt gereageerd: 
25-10-2019: verzoek nadere gegevens en/of foto van de invalidenparkeerplaats. Vervolgens kan worden nagegaan 
of aanvrager invalidenparkeerplaats hier nog woonachtig is. 
Door de hoge parkeerdruk zal de mogelijkheid worden bekeken voor het realiseren van meer parkeervakken. 
Reactie Buurtplatform KTV: We zullen en foto opsturen en nader overleggen met de gemeente Met de reactie van 
de gemeente Gooise Meren en – waar dat zinvol is – met die van het Buurtplatform hierboven informeren we u 
hierbij over de actuele stand van zaken. Bij mogelijk nieuwe ontwikkelingen of stappen zullen we dit via de 
gebruikelijke kanalen laten weten. 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Kunt u vertellen wat de uitkomsten van dit door de gemeente beloofde onderzoek zijn en hoe/of deze uitkomsten zijn 
gecommuniceerd met het Buurtplatform of de inwoners van de Meerstraat? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
U geeft in de beantwoorde vragen van 5 april aan dat er geen parkeerdrukmeting is uitgevoerd. Kunt u de inwoners van de 
Meerstraat (en met name het hofje) toezeggen dat u dit alsnog gaat doen? En dat dit plaats zal vinden op een relevant 
moment (eind middag/avond)? Zo ja, wanneer? En zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
 


