
Haarlem, 21 oktober 2010.

Geachte Leden van de Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u een brief die verstuurd is naar de Burgemeester en
Wethouders van Haarlem.
In deze brief maken wij ons ongenoegen bekend over het invoeren van
digitaal paiiceren,in januari a.s..
Graag zouden wij zien, dat ook u nogmaals wilt nadenken over deze
Zaak.

Met vriendelijke groeten

Heer en Mevrouw J.Donkel

Bijlage: brief aan het College en
handtekeningen van bewoners



Haarlem, 21 oktober 2010.
Aan de Burgemeester en Wethouders
van Haarlem.

Geacht College,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Per 1 januari a.s. is het de bedoeling dat de bezoekersparkeeikaart niet meer
gebruikt wordt, maar dat de bezoekers digitaal worden aangemeld via het
mobieltje of de con^uter.
Voor u misschien minder werk om parkeeiicaarten aan te laten maken, maar
heeft u er wel bij stil gestaan wat dit voor ouderen betekent die bezoek krijgen?
Niet iedere ouder is in het bezit van een mobieltje en zeker niet van een computer.
En hebben ze een mobieltje, dan is het een krijgertje van hun kinderen, voorgepro-
grameerd: onder 1 zit zoon.. .onder2... en ga zo door, maar smsen lukt ze niet.
Er heerst al grote onrust onder de ouderen over hun pensioen en de oplopende
kosten van de gezondheidszorg en u vergroot de onrust nog meer met de invoering
van digitaal parkeren!!
Daarbij komt n(^ dat smsen ook niet kosteloos is!!
Een computer hebben veel ouderen ook niet. Want daarmee omgaan is te ingewikkeld.
Tevens hebben wij in onze straat een garagebedrijf, waar veel mensen voor k<Hte
of langere tijd langskomen, met digitaal paikeren brengt dat extra werk en kosten
met zich mee, want nu hoeft hij alleen een parkeerkaart af te geven.
In de Leidsebuurt wonen nog veel ouderen, plus hebben vnj nog 3 ouderenprojecten
In de buurt
Graag zouden wij daarom willen zien dat u nogmaals wilt nadenken of het wel zo
zinvol is om het paikeren digitaal te maken.

Meir^m^delijke groeten.

Heer en Mevrouw J. Donkei

Een kopie van deze brief wordt aan de Gemeenteraad en de Wijkraad
Leidsebuurt verstuurd.
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