
 

Persbericht:  

wijkvereniging Houtkwartier staat op aanvulling opknapplannen voor de wijk 

beter omgaan met vermindering aantal parkeerplaatsen 

Donderdag 21 januari 2021 komt het Uitvoeringsbesluit Herinrichting Houtkwartier Oost aan de orde 
in raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Deze plannen behelzen een opknapbeurt voor 
het zuid-oostelijk deel  het Houtkwartier. Het gaat om de aanleg van een regenwater riolering, 
vergroening, klimaatadaptatie, enige verkeersmaatregelen en standaardisatie van parkeervakken. De 
wijkvereniging denkt dat de huidige plannen bijdragen aan een beter aanzien van dit deel van de 
wijk. Daar zijn we tevreden over.  
 
Er is echter een grote maar!!! Het voorstel dat er nu ligt, leidt tot grote problemen met de 
parkeerdruk in een aantal straten. Er gaan namelijk nogal wat parkeerplaatsen verdwijnen. De 
huidige parkeerdruk in deze straten is resp. 100%, 92% en 85%.  
Het aantal openbare parkeerplaatsen in de betreffende 3 straten wordt verminderd van 177 naar 
126 (51 openbare parkeerplaatsen minder). Dat is bijna 30%. Dat is op zich niet ons probleem.  
Voowaarde is wel dat er slimmer wordt omgegaan met de parkeermogelijkheden in de hele wijk. We 
willen dat een deel van de parkeerdruk in de betreffende straten wordt verschoven naar een deel 
van de wijk waar de parkeerdruk laag is.  
De wijkvereniging heeft een concreet voorstel gedaan aan de gemeente om dit te realiseren. We 
hebben voorgesteld dat alle werknemers van de scholen een parkeervergunning krijgen voor de 
gemeentelijke parkeergarage aan de Vennemeerstraat en de Vennemeerstraat zelf. Dit is met de 
scholen besproken. Er zijn daar zijn een 100-tal parkeerplaatsen beschikbaar. Het gaat om bestaande 
beschikbare parkeerplaatsen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het gaat puur om het opzetten van 
administratieve regelingen.   
Helaas wenst de gemeente tot nu toe geen toezeggingen te doen over het uitvoeren van dit voorstel. 
De wethouder heeft zijn ambtenaren wel opdracht gegeven om dit voorstel te onderzoeken. Hij is 
ook van mening dat het afschaffen van het dubbeltjes tarief zal helpen om de parkeerdruk te 
verminderen.  
 

Tot een toelichting zijn wij gaarne bereid. 

met vriendelijke groeten 

Wim Scholten, voorzitter wijkvereniging Houtkwartier 

Arjan Korevaar, bestuurslid wijkvereniging Houtkwartier 

 


