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Ouderkerk aan de Amstel 

Parkeerproblematiek R-net halte 	 31 januari 2019 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag informeer ik u dat het college van burgemeester en wethouders ermee 
heeft ingestemd om eind februari 2019, na de voorjaarsvakantie, een onder-
zoek Haar de omvang en de herkomst van geparkeerde voertuigen in de om-
geving van de R-net halte aan de Burgemeester Stramanweg uit to laten voe-
ren. 

Dat is eerder dan de oorspronkelijke planning van 2020, zoals vermeld in de 
collegeagenda. Om deze reden is het wel noodzakelijk dat de gemeenteraad 
hiermee instemt. Zonder instemming van de raad is er namelijk geen geld 
voor beschikbaar. Het voorstel zal in de raadsvergadering van 14 februari aan 
de orde komen. 

Aanleiding onderzoek 

Omwonenden hebben op diverse manieren aangegeven dat de parkeersituatie 
in de buurt van de halte in hun ogen niet voldoet (ouder meer door het indie-
nen van een klacht). Ik heb daarom met een aantal bewoners uit dit gebied 
mondeling overleg gevoerd. Daarbij heb ik toegezegd mij hard to maken voor 
een herkomstonderzoek. De eerste stap hierin is het uitvoeren van parkeer-
tellingen. 
Dit is een vereiste om tot een zorgvuldig voorbereid besluit to komen, dat (in 
een latere fase) een juridische toetsing, door de commissie voor de bezwaar-
schriften en eventueel door de rechter in een beroepsprocedure, kan door-
staan. 

Waarom na de voorjaarsvakantie? 

De bouw van de woningen in de Burgemeester Stramanweg is voltooid en de 
bewoners van de nieuwe woningen hebben deze de afgelopen maanden in-
middels betrokken. De wijziging in het vestigingsadres van de auto's van deze 
nieuwe bewoners zijn - mits zij zich in de Gemeentelijke basisadministratie 
hebben ingeschreven -inmiddels ook door de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) 
verwerkt. 
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En het is duidelijk dat hier geen nieuwe brandweerkazerne komt. Op grond 
hiervan vonden wij het een goed moment om met het onderzoek to starten. 
We hebben het bureau Dufec opdracht gegeven eind februari, na de school-
voorjaarsvakantie, to beginnen. 

Resultaat 

Wij verwachten in de maand maart over de onderzoeksresultaten to beschik-
ken. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek, besluit het college 
eventueel over maatregelen. Daarbij zullen we rekening houden met een ~ver-
schuivingseffect'. Uit eigen ervaring en die van andere gemeenten blijkt na-
melijk dat parkeer regulerende maatregelen op plek A vaak leiden tot een stij-
ging van de parkeerdruk op plek B. 

Informatie 

Meer informatie vindt u op www.ouder-amstel.nl. De onderzoeksresultaten 
publiceren we online en in het Weekblad voor Ouder-Amstel. Heeft u nog vra-
gen of opmerkingen? Neemt u dan contact op via gemeenteCa~ouder-amstel.nl 

Wij hopen u hiermee voldoende to hebben geinformeerd. 
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