
Van: 
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 16:26
Aan: Griffie Leiderdorp <Griffie@leiderdorp.nl>
Onderwerp: Parkeerterreur.

Dames en heren van de politiek,
 
Goedemiddag.
 
Als bewoner van de wijk Zijlkwartier vraag ik uw aandacht voor de parkeeroverlast welke ik, en de 
bewoners van de straten rond de Zijl en Baanderij ondervinden van personen welke niet in de wijk 
wonen.
Sterker nog, je ziet nummerborden uit Italië, Spanje, Polen, Duitsland, Engeland en Letland.
Als u dit niet met eigen ogen heeft gezien zult u dit waarschijnlijk niet geloven, het is te gek voor 
woorden.
Ook worden de parkeerplaatsen in de wijk gebruikt om een auto voor meerdere weken te stallen, u 
moet daar maar eens navraag over doen bij de bewoners van de Spanjaardslaan, die kunnen daar 
boeken over schrijven.
Personen die op het Industrieterrein de Waard werken zijn ook veel geziene “gasten”.
Gisteren parkeert er een blauwe bestelbus bij mij voor de deur, op mijn vraag waarom de persoon 
daar zijn auto stalt en waar hij vandaan komt krijg ik als antwoord: “Uit het centrum, daar kan en 
mag ik niet parkeren”.
Haalt een fiets uit de bus en rijdt weg.
Ik ben daar verder maar niet op ingegaan maar hem wel duidelijk gemaakt dat hij met zijn 
parkeergedrag wel de wijk en de bewoners tot last is.
Heb zelfs begrepen dat de gemeente Leiden bij het afgeven van parkeervergunningen naar onze 
gemeente als gratis parkeerplaats verwijst c.q. adviseert ( gekker moet het toch niet worden ).
 
Mijn vraag aan u als leden van de gemeenteraad is : “Kunt u er niet voor zorgen dat er, tegen 
kostenvergoeding, voor onze wijk ook een vergunningenstelsel komt ? ”
 
Dit zou niet alleen voor onze wijk kunnen gelden maar ook voor de overige wijken waar dit soort 
overlast speelt.
 
En wat betreft die auto’s met buitenlandse kentekenplaten, dat is wellicht interessante kost voor de 
BOA’s of wijkbromsnor.
 
Hoop dat u iets voor de wijk kan betekenen.
 
Vriendelijke groeten, goed weekeinde en fijne Pasen,
 
(gegevens zijn bekend bij de griffie)


