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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Sinds de totstandkoming van de vorige raadsinformatiebrief in het voorjaar 2021 zijn er nieuwe 
ontwikkelingen over de uitvoering van de motie.

Wat is de te delen informatie?
Speciale plek voor grote bussen
Per 15 september jl. kunnen grote voertuigen uit Oudelandshoek parkeren op de openbare 
parkeerplaats tussen school De Atlas en het Dijkchuis. Het gaat hier om circa 15 plaatsen. 
Inmiddels wordt er gehandhaafd op het parkeren van grote bussen in de wijk.

ABA-huis aan de Mahonie
Om de parkeerdruk rond het ABA-huis aan te pakken zijn 3 schetsen voor in totaal 12 extra 
parkeerplaatsen voorgelegd aan omwonenden. Het gaat om extra plekken ten zuiden en ten 
westen van het ABA-huis en aan de Chico Mendesring. Hier is positief op gereageerd. Naar 
verwachting worden deze plaatsen in het najaar 2021 aangelegd.

De buurt Mahonie/Palissander/deel Chico Mendesring
Inmiddels is de bewonerswerkgroep voor de hele buurt Mahonie/Palissander ook gestart. In de 
eerste bijeenkomst is het nu braakliggende terrein aan de Groene Zoom besproken als mogelijke 
plaats voor extra parkeerplaatsen. Deze locatie is echter in handen van een particulier. Plannen 
voor de ontwikkeling van het terrein worden nu besproken met de gemeente. Mogelijk komen hier 
op termijn 1 of 2 extra openbare parkeerplaatsen, naast de openbare plaatsen die worden 
aangelegd op basis van de geldende parkeernorm.
Op 28 september vindt een tweede bijeenkomst van de werkgroep plaats. Dan verkennen de 
bewoners andere locaties in deze buurt.

De buurt Amazone/Branco/Colorado/deel Chico Mendesring
Op 30 september komt deze bewonerswerkgroep voor de tweede keer bij elkaar. Dan worden 
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voorstellen van bewoners besproken. Op voorhand is het in ieder geval mogelijk om circa vijf 
parkeertegels aan de zuidkant van de buurt aan te leggen. Dit is in de buurt van de locatie De 
Steiger van Yulius aan de Amazone.

Roep om handhaving
In alle werkgroepen vragen de bewoners om meer handhaving. Momenteel werken er 2 boa's voor 
de hele wijk Stadspolders die 19.000 inwoners heeft. De inzet van 1 extra fte handhaving kost  € 
50.000,- per jaar. Handhaving van de parkeerregels vormt een onderdeel van een breder 
takenpakket van de boa's, dat voor iedere wijk zijn eigen accenten kent.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Wij informeren u over de uitkomst van beide bewonerswerkgroepen Mahonie/Palissander en 
Amazone/Branco/Colorado. Dit zal naar verwachting begin 2022 zijn. Dan ook starten we met de 
uitvoering van de vijfde en laatste buurt van Oudelandshoek: Merbau/Meranti/deel Chico 
Mendesring.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
De aanleg van de extra parkeerplaatsen wordt betaald uit het budget van € 400.000,- dat de raad 
eerder beschikbaar stelde.
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