
Geachte leden van de gemeenteraad. 

 

Dank voor de gelegenheid dat wij hier onze pitch mogen houden.   

 

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. 

Wij zijn bewoners van Plaza West. Dit complex bestaat o.a. uit 3 woontorens. De torens bevatten een 

ondergrondse parkeergarage. Er zijn echter onvoldoende plekken voor alle voertuigen van de bewoners. Dit 

zorgt ervoor dat veel bewoners hun auto’s elders moeten parkeren.  

 

In het kort willen we graag het volgende probleem aankaarten: 

Er is in feite meer dan voldoende parkeergelegenheid rondom het gebouw op het grondgebied van het complex 

(zie huidige luchtfoto van het terrein). Daar wordt nu echter door de bewoners geen gebruik van gemaakt. Dit 

komt door de disproportionele prijzen van die parkeerplaatsen. Het gevolg is dat mensen hun auto’s parkeren aan 

o.a. de Eysinkweg wat natuurlijk voor onveilige situaties en overlast zorgt.  

 

 
Luchtfoto Plaza-West zondag 2 oktober om 17:15. 

 

Enkele feiten en cijfers: 

De drie woontorens, bestaan uit een totaal van 306 huishoudens.  

Het complex biedt 237 ondergrondse parkeerplekken.  

Dit houdt in dat er 69 huishoudens structureel geen plek hebben voor zijn/haar auto. Vanwege de hoge huurprijs 

van het wooncomplex wonen er voornamelijk tweeverdieners, die vaak beiden een auto hebben. Dit maakt de 

behoefte naar parkeergelegenheid nog urgenter.  

Het complex is omgeven door een parkeerterrein met ongeveer 200 parkeervakken dat in eigendom is van de 

familie Vos. Deze externe parkeerplekken op het terrein zijn voor 95 procent leeg en worden nooit gebruikt.  

Een abonnement bij de familie Vos kost 135 euro per maand. Dat hoge bedrag staat niet in verhouding tot 

gemeentelijke parkeerplekken. Uitgaande van de duurste parkeervergunning van de gemeente, betaalt men 

maandelijks 17 euro (Parkeervergunning voor bewoners, z.d.).  

Door de eerder genoemde situatieschets, parkeert men aan de Eysinkweg. Dit zorgt voor overlast aan de aldaar 

gelegen bedrijven: Karwei, Saab & Toyota dealer. Vrachtwagens hebben moeite om in en uit te rijden voor laden 

en lossen. Bij de uitritten van de bedrijven ontstaan gevaarlijke situaties door slecht zicht op de weg. 



Voetgangers kunnen niet meer gebruik maken van de stoep en lopen op de weg. Hierdoor ontstaat er een 

wegversmalling, wat ten nadele is voor iedere weggebruiker aan de Eysinkweg.  

 

Wij als bewoners zijn een bewonersinitiatief gestart om te proberen de prijs van de omliggende parkeerplekken 

goedkoper te laten worden en hiermee ook het probleem aan de Eysinkweg aan te pakken. We hebben 

meermaals contact gezocht met o.a. de eigenaar van het terrein; de familie Vos, wat tot geen reactie heeft geleid. 

Er wordt wel gereageerd op de media, die het vraagstuk aankaarten, en hierin wijzen de betrokken instanties naar 

elkaar. Het heeft tot op heden niet tot verandering geleid.  

 

Het doel van onze pitch is uw aandacht te vragen voor dit vraagstuk. Wellicht ziet u een mogelijkheid op welke 

wijze er voor alle partijen een win-win situatie kan ontstaan die er o.i. wel is; betaalbare parkeergelegenheid 

voor bewoners, ontlasting van de Eysinkweg en efficiënt en effectief gebruik van de parkeergelegenheid rondom 

het gebouw.  

 

Bron: 

Parkeervergunning voor bewoners. (z.d.). Gemeente Haarlem. Geraadpleegd op 3 oktober 2022, van 

https://haarlem.nl/parkeervergunning-voor-bewoners 

 

Artikelen uit de media: 
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