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Raadsvergadering d.d. 20 februari 2019

Onderwerp: Parkeerproblematiek Rustoord

Geacht college,
Vorig jaar 10 november legden wij u schriftelijke vragen voor aangaande de wijze waarop
de gemeente is omgegaan met een door bewoners van Rustoord geuit parkeerprobleem.
Rustoord is een doodlopende straat en telt dertien voor ouderen bestemde
eengezinswoningen. Het probleem bestaat eruit, dat de voor de bewoners bestemde
parkeerplaatsen meer en meer worden ingenomen door buitenstaanders. Dat maakt dat
bewoners niet zelden moeten uitwijken naar een parkeerplaats elders. Voor een aantal
bewoners brengt dit met zich mee, dat zij er noodgedwongen niet meer met de auto op
uittrekken. Dit draagt niet alleen bij tot het sociaal isolement van een aantal bewoners, ook
mantel-, thuiszorgers en andere hulpverleners treffen dikwijls geen vrije parkeerplek aan in
de straat. Gezien vanuit het adagium van de overheid dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig moeten kunnen wonen een onverkwikkelijke zaak.
In mei 2017 zochten de bewoners contact met de gemeente en wat volgde doet
kafkaiaans aan. Laat ik mij beperken tot de kern van de zaak. Een van de vragen die wij
uw college in november voorlegden luidde: ’Wat gaat uw college ondernemen om dit
dossier op korte termijn tot een goed einde te brengen?’ Daarop volgde dit antwoord: ‘In
de afgelopen periode, nog vóór de publicatie in de Baarnsche Courant is door het team
Beheer ruimte/omgeving onderzoek gedaan naar de parkeerdruk overdag én ‘s avonds in
en om Rustoord. De resultaten van het onderzoek zullen binnen nu en twee weken met de
bewoners worden gedeeld.’ Dat gebeurde op 18 december. De bewoners werd te
verstaan gegeven dat uit onderzoek was gebleken dat het wel meeviel met de
parkeerproblemen op Rustoord. Op de vraag van de bewoners of er ook ‘s avonds en in
de weekeinden observaties hadden plaatsgevonden moesten de ambtenaren het
antwoord schuldig blijven. Inmiddels schrijven we 20 februari en door de bewoners is
niets meer vernomen van de gemeente. De BOP-fractie vindt dit niet te verteren en een
en ander brengt ons, vanuit onze rol van volksvertegenwoordigers, tot het stellen van
deze vragen:
1. Eerder gaf u aan dat de behandeling van het Rustoorddossier geen schoonheidsprijs
verdient. Hoe beoordeelt u de behandeling van het dossier ná het indienen van onze
vragen op 10 november 2018?
2. Kunt u toezeggen dat de bewoners van Rustoord vóór het einde van deze maand
uitsluitsel krijgen aangaande hun verzoek iets te ondernemen tegen de door hen
gesignaleerde parkeerproblematiek in hun woonstraat en kunt u nu reeds aangeven of
u verwacht dat de bewoners een voor hen positieve oplossing krijgen aangeboden?
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