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Onderwerp: Klacht over het parkeerbeleid in de Van Oosten de Bruynstraat 

Geacht College, 

Graag vragen wij uw aandacht voor de gevolgen van het veranderde parkeerbeleid in de Van Oosten 
de Bruynstraat. Het Steunpunt voor Ouderen is gevestigd aan de Van Oosten de Bruynstraat 60. Het 
huidige parkeerbeleid dupeert onze bezoekers en maakt bezoek door mensen die afhankelijk zijn van 
een auto aan ons Steunpunt vrijwel onmogelijk. Het Steunpunt voor Ouderen is niet bereikbaar met 
het openbaar vervoer. Dit wordt deels opgelost door ons eigen vrijwilligersvervoer en de Biosgroep, 
waar veel mensen mee komen. 

Het gebied is overdag voor een deel vergunninghouder gebied en voor een deel is er 
parkeermogelijkheid via parkeermeters waar onze bezoekers gebruik van maken. Door het recente 
nieuwe beleid zijn de parkeermeters na 18.00 uur niet meer bruikbaar voor bezoekers omdat het 
hele gebied dan 'vergunninghouder gebied' is geworden. Bezoekers aan onze activiteiten, die 
afhankelijk zijn van eigen vervoer kunnen nu niet meer parkeren vlakbij het gebouw. De eerste 
mogelijkheid om vrij te parkeren is de Pijlslaan, wat qua afstand niet te overbruggen is voor mensen 
die niet meer zo mobiel zijn en slecht ter been. 

Het Steunpunt voor Ouderen is alle avonden in gebruik voor o.a. het Alzheimercafé en een aantal 
vaste activiteiten die door vrijwilligers worden gerund. Daarnaast wordt het Steunpunt regelmatig 
gebruikt door andere maatschappelijke organisaties zoals de Zonnebloem, Volkstuinvereniging Abel 
Tasman, CVA vereniging etc . 

Naast klachten over deze wijziging, krijgen wij geregeld klachten van bezoekers met een kleine 
portemonnee die door de parkeerheffingen gedupeerd worden als zij overdag een activiteit bij ons 
doen en gebruik moeten maken van parkeergelegenheid. De kosten daarvan maken de activiteit 
extra duur. Ook onze vrijwilligers die rijden voor bezoekers worden gedupeerd door de hoge 
parkeerkosten. 
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Wij verzoeken u om het nieuwe beleid te herzien en parkeermogelijkheid te creëren voor bezoekers 
in de avond. Daarnaast zou het onze bezoekers helpen als het parkeertarief gereduceerd wordt. 

Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk uw reactie op ons verzoek. 

Met vriendelijke'groè 

ijser, coördinator 
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