16-02-15
Goedendag,
graag sluit ik me aan bij klachten van medebewoners omtrent het
parkeren tbv. het Alrijne Ziekenhuis door medewekers en bezoekers in de wijk Voorhof.
Ook wordt de parkeergelegenheid in de wijk gebruikt voor bezoek aan Leiden,
waar het "Zonegebied" wordt uitgebreid.
Men parkeert de auto hier om vervolgens met de bus of met de fiets verder te gaan.
Dat e.e.a. ergernis met zich meebrengt moge niet aan u voorbijgaan.
Zelf wonen wij aan de parkeerplaats, die de eerste klap krijgt en het is overdag ook
bijna niet mogelijk de auto bij thuiskomst normaal te parkeren, ook al plaats ik soms een
vuilniscontainer op de plaats.
Het begint al 's-morgens vroeg en geeft het gevoel op een industrieterrein te wonen.
Herhaalde malen heb ik met de Gemeente Leiderdorp hierover gebeld, waar men zich
bewust is van de verhoogde parkeerdruk, maar op de een of andere manier hier geen
oplossing voor weet.
Al bij het signaleren hiervan heb ik gevraagd een parkeerplek te mogen kopen, of huren,
hoewel we dan moeten betalen voor een probleem dat niet door de bewoners is
geschapen.
Mijn voorstel om de voor bewoners een parkeerplaats veilig te stellen dmv een kenteken
heeft nog geen succes mogen oogsten.
Op mijn vraag waarom er in de wijk, grenzend aan de Winkelhof er wel een parkeerzuil als
bescherming is geplaatst, zei een van uw collega's dat het gebied vol liep met auto's van
bezoekers van de Winkelhof.
Maar dezelfde situatie geldt toch voor de Voorhof?
Er werd mij toen gezegd dat er inderdaad een dergelijke oplossing wel eens wordt
toegepast.
Er zijn wat mij betreft genoeg methoden, om parkeergelegenheid te waarborgen, gesteund
door het feit dat elke woning het recht heeft op 1.8 parkeerplaatsen.
Er wordt de laatste tijd ook op de brug geparkeerd en als ik het goed heb begrepen bestaat
het plan hier gele strepen aan te brengen.
Dit zou inhouden dat o.a. ik mijn auto daar ook niet meer kwijt kan.
De rust in de wijk dreigt hieronder te leiden en waar er auto's beschadigd raken liggen de
daders op het kerkhof.
Het kan toch niet zo zijn, dat waar het een niet oude wijk betreft en in de
bestemmingsplannen van een ziekenhuis met daarin opgenomen parkeerplaats en
parkeergarage, een woonwijk dichtgestopt wordt door bezoekers en personeel?
Dit, wat mij betreft ook voor avond schiften.
Hopend op een reactie uwerzijds,
vriendelijke groet,
Chris Tjong Ayong.

