Aan de bewoner(s) van dit adres
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onderwerp
Geen extra parkeerplaatsen bij Beemster 2

No. 21-109

Geachte mevrouw, mijnheer,
Met deze brief laten we u weten dat we geen extra parkeerplaatsen gaan maken achter Beemster 2.
In deze brief leggen we uit waarom we dit niet gaan doen. En we geven voorstellen hoe u het
parkeren in uw buurt kan verbeteren.
Een korte terugblik: bewoners vroegen om extra parkeerplaatsen
Begin juli jl. hebben we u een brief gestuurd over het maken van extra parkeerplaatsen achter
Beemster. Bewoners hadden om de extra parkeerplaatsen gevraagd. Bij die brief kreeg u een voorstel
van het ontwerp achter Beemster 2 met de extra parkeerplaatsen.
Reacties op het voorstel
Wij hebben diverse reacties op het voorgestelde ontwerp ontvangen en deze intern besproken. We
hebben geconstateerd dat er te weinig draagvlak is voor de aanleg van extra parkeerplaatsen.
Daarom hebben we besloten dat de extra parkeerplaatsen er niet komen.
We kunnen in het hofje van de Beemster slechts 18 parkeerplaatsen maken zoals deze nu zijn
aangelegd in het groot onderhoud. Dit komt door verschillende eisen die gesteld worden aan de
inrichting zoals de nieuwe, grotere maat voor een parkeervak (CROW norm van 2,5 x 5 meter),
inzameling van afval door HVC en dergelijke. Ook zijn alternatieve locaties voor parkeerplaatsen niet
mogelijk gebleken, omdat deze niet sociaal veilig gebruikt kunnen worden en/of voor de
bereikbaarheid gebruik moet worden gemaakt van particuliere gronden.
We geven een paar voorstellen om de parkeerdruk kleiner te maken
- Maak ruimte op uw eigen terrein zodat u uw auto/motor bij uw huis kunt parkeren.
- Gebruik beschikbare parkeerplaatsen bij Beemster 34 en 37.
- Parkeer geen lange bedrijfsbussen (meer dan 6 meter lang) in de wijk. Dit mag alleen overdag op
werkdagen: van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 tot 18.00 uur.
- Parkeer uw auto/motor een straat verderop als de parkeerplaatsen vol zijn.
Vanuit de gemeente gaan we de handhavers van Stadstoezicht Lelystad meer laten controleren op
foutparkeerders in de wijk.
U kunt Buurtbemiddeling inschakelen
We hopen op uw medewerking om de parkeerdruk in uw wijk kleiner te maken. We begrijpen dat het
niet kunnen vinden van een parkeerplek kan leiden tot irritatie. We horen ook dat dit invloed heeft op
de omgang tussen buurtgenoten. Wilt u de relatie met uw buurtgenoten verbeteren, maar weet u niet
goed hoe het gesprek aan te gaan? Dan kunt u hiervoor hulp vragen bij Buurtbemiddeling van
Stichting Welzijn Lelystad. Buurtbemiddeling luistert als een onafhankelijke partij naar beide kanten
van het verhaal en geeft tips om (beter) met elkaar te communiceren. Ook kan Buurtbemiddeling
helpen bij het maken van afspraken over parkeren in de wijk. U kunt contact opnemen met Stichting
Welzijn via telefoonnummer 0320 – 707 159 of via e-mail buurtbemiddeling@welzijnlelystad.nl.

Wilt u meer weten?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer F. Kroese
van de gemeente Lelystad. Dit kan per telefoon op nummer 14-0320 of per mail op
goLelystadhaven@lelystad.nl. Voor meer informatie over het groot onderhoud, zie
www.lelystad.nl/goLelystadhaven.Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor actuele
informatie over uw wijk.
Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad
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