G E M E E N T E
V A L K E N S W A A R D

de Hofnar 15
Postbus 10100
5550 GA
Valkenswaard

Fractie Helder en Gedreven
H. Hovens

Telefoon
(040) 208 34 44

VALKENSWAARD

Telefax
(040) 204 58 90
e-mail

Kenmerk:

10uit03894

onderwerp:

raadsvragen ex. art. 41 RvO

Behandeld door:

L. Borst

gemeente@valkenswaard.nl
homepage
www.valkenswaard.nl

Bijlage:

Datum:

16-06-2010

Geachte meneer Hovens,
In uw brief, van 28 april 2010, geeft u namens de fractie van H&G aan vragen te hebben
omtrent het inbreidingsplan aan de Reisvennestraat voorheen café de Rietvink. Het
betreft in dit geval de parkeerplaatsen in het plan.
1. Bent u op de hoogte dat er problemen zijn met betrekking tot het toekomstig
parkeren bij de nieuwe woningen?
Nee, er zijn ons in het plan geen problemen met betreklcing tot het toekomstig parkeren
bij de nieuwe woningen.
2. Zo ja, hoe denkt u die op te lossen?
Niet van toepassing.
3. Zo neen, gaat u met de projectontwikkelaar in gesprek om tot een oplossing te
komen om toch de doelstellingen te kunnen halen?
Er is naar aanleiding van de raadsvragen een gesprek geweest met de
projectontwikkelaar en hieruit is gebleken dat alles conform afspraak is gerealiseerd. Er
is dus ook geen sprake van mogelijke problemen met betrekking tot het toekomstig
parkeren.

4. Hoe is het gekomen dat de gewenste parkeernorm niet is gehaald?
De norm van 23 parkeerplaatsen wordt in dit plan wel behaald. In de oorspronkelijke
situatie waren op het midden van het pleintje 4 parkeerplaatsen gepland. Deze zijn in
een gewijzigde opzet vervangen door een jeu de boules baan. Deze jeu de boules baan is
op verzoek van de bewoners ingepast. Bij de entree van het hof zijn vervolgens weer 4
extra parkeerplaatsen gerealiseerd hetgeen het totaal weer op 11 brengt. Op deze manier
zijn er in de openbare ruimte geen parkeerplekken verloren gegaan.
De stelling dat de 12 parkeerplaatsen, bij de woningen, te klein zouden zijn voor het
parkeren van een auto is ook onderzocht.
Een van de voorwaarden die vooraf gesteld zijn, is dat de bewoners op eigen terrein
zouden moeten kunnen parkeren. Dit houdt in dat er bij alle 12 woningen ruimte moet
zijn om een auto te parkeren. Met een diepte van 4.70 meter, zijn de parkeerplaatsen
conform de regels aangelegd en is er dus geen sprake van te kleine parkeerplaatsen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
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