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Beantwoording vragen van de heer J.W. Manakker inzake parkeerproblemen
Schoterhof
Aan de Raad der gemeente Haarlem
Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de
vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op
8 september 2008 bij ons college ingekomen vragen van de heer J.W. Manakker en
het door het college gegeven antwoord.
De burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

Haarlem, 28 augustus 2008-08-28
Schriftelijke vragen ex art.38 RvO.
Betreft: Parkeer problemen Schoterhof.
Geacht college,
Enige maanden geleden zijn er door de SP vragen gesteld over de parkeer
problemen rond de zorg instelling Schoterhof .
Ondanks de reeds genomen maatregelen is de situatie nog steeds niet naar wens.
De aanleun woningen van deze instelling zijn nog steeds niet via het trottoir
bereikbaar voor rolstoelers en rollator gebruikers. Omdat er nog steeds op grote
schaal geparkeerd word op het trotoir. Dat word gedoogd omdat er eenvoudig te
weinig parkeergelegenheid is.
De oplossing zou kunnen zijn om van de Willem Klooslaan een eenrichtingsweg te
maken.
In dat geval kan er aan beide zijde geparkeerd worden zonder op het trottoir te
staan.
Handhaving is dan in het begin zeker een vereiste.
De huidige parkeer vakken aan het plein zouden een schuine insteek moeten krijgen
zodat het in en uit parkeren geen problemen meer oplevert.
Een en ander is reeds besproken met verantwoordelijk ambtenaar en met de
verantwoordelijke politie functionaris
De ambtenaar wacht op een besluit van de politie en de politie wacht op een
aanvraag van B&W.
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Vraag 1,
Bent u het met ons eens dat het probleem snel moet worden opgelost?
Vraag 2,
Bent u bereid om de opdracht aan de verkeerspolitie te verstrekken?
Vraag 3,
Bent u tevens bereid om het gedoog beleid te beëindigen en opdracht te geven tot
handhaving.
Jan van de Manakker
Fractie SP.
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Uw brief van:
28 augustus 2008

Op 28 augustus 2008 heeft u vragen gesteld als bedoeld in artikel 38 van het
Reglement van Orde van de gemeenteraad over parkeerproblemen Schoterhof.
Met deze brief wordt antwoord gegeven op uw vragen. Hieronder is uw vraag
steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt.
1.

Bent u het met ons eens dat het probleem snel moeten wotrden opgelost?

Antwoord
Ja.
2.

Bent u bereid om de opdracht aan de verkeerspolitie te verstrekken?

Antwoord
Er is inmiddels overeenstemming met de Verkeerspolitie over de te nemen
verkeersmaatregel.
3.

Bent u tevens bereid om het gedoog beleid te beëindigen en opdracht te geven
tot handhaving

Antwoord
Door introductie van eenrichtingverkeer kunnen de invalideparkeervoorzieningen
op de huidige locatie blijven bestaan en ontstaat er voldoende parkeerruimte in de
bestaande situatie zodat met 4 wielen op de rijbaan kan worden geparkeerd (en niet
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meer met twee wielen zoals in het verleden gebeurde). Daarmee wordt het trottoir
beter begaanbaar voor voetgangers en gebruikers van rollators.
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

203-3

