Van: Knoops, Rick <Rick.Knoops@stichtsevecht.nl>
Verzonden: maandag 21 januari 2019 10:41
Aan: 'nicolroos@planet.nl' <nicolroos@planet.nl>
CC: Reparon, Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
<griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: FW: verkeerssituatie wilhelminaplein kockengen
Urgentie: Hoog
Geachte meneer Roos,
Uw vragen zijn na binnenkomst in augustus door mij aan de projectleider voor de uitvoering van
Kockengen Waterproof gestuurd. Ook zijn we op locatie geweest om de situatie te bekijken. Daarna
zijn uw vragen helaas blijven zweven, waarvoor excuus.
In reactie op uw vragen over de bereikbaarheid van de ambulances en het parkeren in de berm (vraag
1) kunnen wij u het volgende melden.
Volgens de algemene verkeersregels is het natuurlijk niet toegestaan de rijbaan te blokkeren door stil
te staan op deze rijbaan. In theorie hoeven er dus geen borden of andere maatregelen getroffen te
worden aan de zijde van het groen. Daarnaast is het volgens de APV niet toegestaan om te parkeren
in de bermen. Ook daar hoeven eigenlijk geen borden voor geplaatst te worden. In het verleden
stonden er borden die aangaven dat er een parkeerverbod was. Na de ophogingswerkzaamheden van
Kockengen Waterproof zijn deze borden veranderd. We zullen de juiste borden en onderborden
plaatsen.
Wat de toegang naar het achterpad (oprit aan de Prinses Ireneweg) betreft is dit een plek die duidelijk
geen parkeervak is. Dat betekent dat daar ook niet op geparkeerd mag worden. Helaas kunnen we
aan het gedrag van mensen niet veel veranderen. Wel kunnen we een paar palen plaatsen om het
achter pad te verduidelijken. Handhaving zou hiervoor benaderd moeten worden. We zullen de BOA’s
vragen deze locatie mee te nemen in hun surveillance.
Daarnaast worden de palen die de toegang van het achterpad afsluiten worden vervangen klappalen
zodat de ambulances er van beide kanten kunnen komen. Hiervoor moet aan de kant van de Prinses
Margrietweg een aanpassing aan de oprit en de parkeervakken gemaakt worden.
In reactie op vraag 2 over de parkeervoorziening kunnen we melden dat:
De huurwoningen zijn van de woningbouwvereniging en zijn niet specifiek bestemd als
seniorenwoningen. Bij de bouw van de woningen en de ophoging van Kockengen wordt voldaan aan
de geldende parkeernormen. Rond de groenzone zijn voldoende parkeervakken aanwezig. De
groenstrook voor de woningen is grotendeels in eigendom van de woningbouwvereniging. Het is aan
hen om daar vakken aan te leggen. De gemeente gaat hier geen actieve rol in nemen.
Als de bewoners geen gehandicaptenparkeerkaart hebben, komen ze volgens het vigerende beleid
niet in aanmerking voor een uitzonderingspositie wat betreft parkeren rond de woningen.
Ik hoop uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,
Rick Knoops
Adviseur Verkeersbeleid

rick.knoops@stichtsevecht.nl
T 14 0346
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
Niet aanwezig op woensdag

