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Nieuwkoop, 14 september 2008
Schriftelijke vragen van Progressief Nieuwkoop
Aan college van B&W Nieuwkoop
Cc: Leden van de Gemeenteraad
Door middel van de Griffier.
Onderwerp: De zeer gevaarlijke parkeersituatie Zevenhovenseweg 1-11, Ter Aar.
Hieronder treft u een aantal vragen aan over dit onderwerp. Wij verzoeken u deze, gegeven de
ontstane zeer gevaarlijke situatie, op zo kort mogelijke termijn te beantwoorden.
1. Bent u op de hoogte van de parkeerproblemen voor de bewoners van de Zevenhovenseweg 111 in Ter Aar?
2. Deelt u onze mening dat parkeren op de Zevenhovenseweg vlak voor de bocht onder aan de
dijk, dusdanig onveilig is dat dit niet acceptabel is?
3. Klopt het dat het realiseren van parkeerruimte achter de woningen, waar de bewoners al 20
jaar voor pleiten, door de huurder van die grond werd gefrustreerd zolang hij geen
bouwvergunning kreeg voor een nieuwe woning op nevengelegen stukje eigen grond?
4. Uw college heeft die bouwvergunning in september 2007 afgegeven, de nieuwbouwwoning
staat er intussen, maar er is nog steeds geen parkeergelegenheid voor de zes bestaande
woningen gerealiseerd. Waarom heeft u geen prioriteit gegeven aan het oplossen van de
bijzonder gevaarlijke parkeersituatie, oftewel waarom heeft u bijvoorbeeld aan de afgifte van
de vergunning niet de voorwaarde gesteld dat er eerst nieuwe parkeergelegenheid moest
worden gerealiseerd?
5. Deelt u onze mening dat bedoelde nieuwe parkeergelegenheid met hoge prioriteit en op zeer
korte termijn gerealiseerd moet worden?
6. Kunt u toezeggen dat met de aanleg daarvan in elk geval nog deze maand zal worden
begonnen?
7. Zo niet, welke barrières maken dat dan onmogelijk, hoe gaat u die wegnemen en per welke
datum liggen de nieuwe parkeerplaatsen er wel?
Wij zien uw beantwoording met spoed, doch uiterlijk 2 oktober tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Fractievoorzitter Progressief Nieuwkoop
Berry Dors
Zuideinde 45A
2421 AB Nieuwkoop
tel. 0621855450

