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Markt 10
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> Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer

Aan
De bewoners van
Justus van Effenhove 1 t/m 131 (oneven),
Busken Huethove 79 t/m 115 (oneven), 24 t/m 62 (even),
Van Duinkerkenhove 1 t/m 7A (oneven), 2 t/m 22 (even),
Frederik van Eedenhove 1 t/m 29 (oneven), 2 t/m 40 (even),
Anthonie Donkerhove 1 t/m 21 (oneven)
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Ons kenmerk
SB/2016/4289
Behandeld door
K. van der Veen

Onderwerp: informatie met betrekking tot de blauwe zone.
Geachte heer, mevrouw,
Met deze huis-aan-huis-brief delen wij u mee dat wij overwegen om in uw buurt een blauwe
zone (een parkeerschijfzone) vast te stellen, waarvan u als bewoner dan een ontheffing kunt
aanvragen. De maatregel die wij voorstellen, is gelijk aan de verkeersmaatregel die
bijvoorbeeld in de Timmermanshove van kracht is. We komen met zo'n maatregel tegemoet
aan de wens van veel van uw buurtbewoners. Voordat wij hierover echter een beslissing
nemen, willen wij u met deze brief in de gelegenheid stellen om hierop te reageren. We
streven namelijk naar maatregelen met veel draagvlak.
Wat houdt de maatregel in?
Overwogen wordt om een blauwe zone vast te stellen met een parkeerduur van 3 uur in het
gebied Justus van Effenhove, Van Duinkerkenhove, Frederik van Eedenhove en Anthonie
Donkerhove. Het gebied dat wij voor ogen hebben is op onderstaande kaart weergegeven.
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In een blauwe zone moet de parkeerschijf worden gebruikt en geldt de maximale
parkeerduur die op de borden zijn aangegeven. In dit geval wordt een parkeerduur van ten
hoogste 3 uur overwogen. Verder wordt overwogen om de blauwe zone te laten gelden:
• van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur;
• op vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur;
• en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Waarom deze maatregel?
Al geruime tijd ontvangen wij klachten van bewoners over te weinig parkeergelegenheid. De
parkeerproblemen worden veroorzaakt doordat bezoekers en werknemers van het Stadshart
en het woonhart in uw wijk parkeren. Het verkorten van de gratis parkeerduur in
parkeergarages heeft de parkeerdruk in uw wijk groter dan voorheen gemaakt. Onze
ervaring is dat een blauwe zone een goede maatregel is om langparkeerders uit uw wijk te
weren.
Wat betekent het voor u?
De situatie voor bewoners in de bovenvermelde wijk wordt daarmee net zo als de situatie
voor de bewoners van de blauwe zone Timmermanshove e.o. en de bewoners van de
blauwe zone Schouwenbuurt. Bewoners kunnen voor personenauto's die aantoonbaar in het
bezit van hen zijn een ontheffing aanvragen.
Wat kost het?
Aan het verstrekken van een ontheffing zijn legeskosten verbonden. De legeskosten
bedragen per ontheffing op dit moment € 15,65 per jaar.
Wat zijn de gevolgen voor bezoek van u?
Binnen de bovengenoemde tijden geldt de blauwe zone. Bezoekers moeten de parkeerschijf
gebruiken. Voor hen geldt de parkeerduurbeperking van 3 uur. Buiten de genoemde tijden
waarop de blauwe zone geldt, hoeft geen parkeerschijf te worden gebruikt en geldt ook de
parkeerduur beperking niet.
Hoe kunt u reageren?
Mocht u naar aanleiding van deze informatie willen reageren, dan kunt u uw reactie sturen
naar e-mailadres projectenstadsbeheerazoetermeennl. U mag uiteraard ook met een brief
reageren aan de gemeente Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, ter attentie van
de afdeling Stadsbeheer.
In beide gevallen verzoeken wij om voor 20 mei 2016 te reageren onder vermelding van:
"blauwe zone Justus van Effenhove e.o.". Aan de hand van de reacties die wij ontvangen,
zullen wij een besluit nemen. Dat besluit kan inhouden dat we de beschreven verandering
gaan invoeren, maar het kan ook zijn dat we er van afzien.
Wij nemen aan dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en zien uw eventuele
reactie met belangstelling tegemoet.
Namens bu gemeester en wethouders van Zoetermeer,
de manage van de afdelin _Stadsbeheer,
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Deze kamt ia gegenereerd aantal een Internet Kaart service en meg
uitsluitend als referentie gebrald woeden. Kaartlagen kunnen mogelijk
verouderd of andenstrins Net betrouwbaar zijn.

DEZE KAART HEEFT GEEN JURIDISCHE BETEKENIS.
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