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Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van het project Unanovus aan de Unastraat, welke enige tijd geleden is gestart wil ik u het
volgende melden.
Momenteel is er veel parkeer hinder ontstaan door toedoen van de project ontwikkelaar.
Dit omdat de bouwkavels direct aan de Unastraat gelegen, zijn afgezet tot en met het OPENBAAR trottoir.
Hierdoor kunnen er geen auto's meer geparkeerd worden aan de overzijde van de straat.
Dit levert veel irritatie en hinder voor de huidige bewoners.
Bij telefonisch contact met de ontwikkelaar krijgt men nul op rekest en wordt aangegeven dat de
gemeente Valkenswaard hier toestemming tot heeft gegeven.
Tevens voorzie ik voor de toekomst problemen met de toekomstige bewoners van het Unanovus project,
dit aangezien vele voertuigen van andere gezinnen voor hun deur zullen worden geplaatst.
Gezien de prijs van de woningen en de huidige samenstelling van de buurt, is elk huis in bezit van
tweeverdienergezinnen met twee of meer voertuigen.
Reeds nu is de parkeer gelegenheid ruim onvoldoende en gezien de geplande 28 parkeer plaatsen voor
20 te plaatsen huizen in het project, zal het aantal parkeerplaatsen in de Unastraat annex Unanovus bij
lange na niet voldoen aan de huidige wettelijke norm, danwei de (toekomstige) noodzakelijke parkeer
plaatsen.
Bij deze vraag ik u wat de gemeente Valkenswaard, hieraan gaat doen.
Een oplossing waarbij geen offers gebracht moeten worden door huidige bewoners en dat de
infrastructuur en het ruimtelijk karakter van de straat gegarandeerd blijft met het oog op jonge gezinnen
met spelende kinderen op het trottoir.
Hoogachtend,
Robert Jacobs
Unastraat 56

Credit Manager
*****************************************************************
Panalpina World Transport B.V.
Flight Forum 80
5657 DC Eindhoven Airport
The Netherlands
Phone :+31 (0)40 2501834
Fax
:+31 (0)40 2501891
email : robert.jacobs@panalpina.com
Website : www.panalpina.com
*********************************************************************

