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Selwerd - parkeerterrein
winkelcentrum
Sinds de invoering van het betaald
parkeren is er een enorme toename
van het aantal langparkeerders op
het parkeerterrein dat naast het
winkelplein ligt. Een parkeerterrein
dat tot voor kort vooral gebruikt is
door bezoekers van het winkelplein.
Inmiddels is een groot deel van
de geparkeerde auto’s afkomstig
van forensen én bewoners uit de
omliggende straten. Langparkeerders
dus, die ervoor zorgen dat onze
klanten en bezoekers wegblijven en
naar andere winkelcentra rijden.
Brief Winkeliersvereniging Selwerd
aan College van B&W (31 januari
2020).

Paddepoel - Voermanstraat
Wij wonen aan de Voermanstraat
(nieuwbouwdeel, einde straat) in
Groningen. De afgelopen jaren is het
steeds moeilijker om in de nabijheid
van ons huis te parkeren met de auto.
Met de komst van de Woldringtoren
is de druk op de parkeerplaatsen in
de straat nog verder toegenomen
en door het betaald parkeren in
de naastgelegen Oranjebuurt. Dit
betekent dat ik mijn auto in de
omliggende straten, (bij geluk) want
ook hier wordt het steeds voller, moet
parkeren. Zou het mogelijk zijn hier
een betaald parkeren zone te maken?
Dit draagt bovendien ook bij aan een
rustigere kindvriendelijke straat!
Klacht KCC z.d., beantwoord op
12-02-2020.
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Paddepoel - Voermanstraat
Wij zijn de bewoners van het
appartementencomplex de Centaur
aan het eind van de Voermanstraat
en dus dichtbij het fietspad
naar Zernike, de ACM brug, het
Wolderingcomplex en het centrum
van Groningen. De Voermanstraat
heeft vrij parkeren en jullie raden
het al, wij zijn gewoon de openbare
parkeerplaats voor de inwoners van
Groningen die dit al jaren geleden
ontdekt hebben. Sinds de bouw van
het Wolderingcomplex is de overlast
nog meer toegenomen. Een straat
vol met kleine autootjes. De situatie
van alle geparkeerde auto’s ( ook in
het weekend) zorgt voor onveilige
situaties, want ze staan geparkeerd
tot over de randen van de uitrit van
het appartementsgebouw.( en de
twee andere appartementsgebouwen.
Buren hebben laatst gemeld dat het al
een paar keer net goed ging, omdat
je simpelweg niet over de auto’s heen
kunt kijken! [..] Het is niet vreemd dat
1 persoon, (geen bewoner)gewoon
twee of drie auto’s parkeert die er een
week staan.handel?? Het is ook niet
vreemd dat er meer dan een week
campers in de straat staan, die niet
van bewoners zijn. Waar af en toe
iemand op een fiets langskomt om er
iets uit of in te doen?
Een dieptepunt was de afgelopen
zomer 1 auto met open laadbak
met rotzooi, daarachter een fiets en
daarachter nog een aanhangwagen,
dat alles van 1 eigenaar [..]
Brief bewoners Centaurflat aan
wijkraad, 2 maart 2020.

Paddepoel
Selwerd

Paddepoel - Voermanstaat
Beste Freek, wij spraken elkaar vorige
week telefonisch over het parkeren
in de Voermanstraat. Zoals je op
deze foto kunt zien staan de ‘trouwe’
campers er ook weer. De bestuurder
van de witte camper plaatst tevens
zijn camper zeer schuin in het vak.
(persoonlijke communicatie,
app 23-06-2020).

Paddepoel - Venuslaan
(omg. winkelcentrum)
Graag willen we U uitleggen,
waarom wij betaald parkeren
toejuichen. In de wijk Paddepoel, m.n.
Noord is het vol met parkeren van
forensen, studerenden, bezoekers
winkelcentrum Paddepoel. We wonen
in het Venusflat aan het begin van de
Venuslaan, hoek Zonnelaan.
Er wonen veel ouderen in het
Venusflat. De bezitters van een auto,
kunnen hier vaak niet parkeren, er zijn
hier meer 55+ ers komen wonen in
bezit van een auto. Het is vaak vol.
Omdat ouderen niet meer zo mobiel
zijn is dat vervelend en inspannend.
Onze vraag is wanneer kunnen we hier
betaald parkeren verwachten?
Mail aan wethouder Broeksma,
14 september 2020.

Vinkhuizen, Edelsteenlaan
Voorheen waren er altijd meer dan
één parkeerplaatsen voor dit rijtje
woningen vrij, echter sinds circa een
half jaar staan de parkeerplekken
altijd vol, op elk tijdstip van de
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dag. Er parkeren mensen die heel
ergens anders in de wijk wonen,
zelf mensen die gewoon zelf een
oprit hebben bij hun woning. Het is
daarom voor de bewoners [..] heel
moeilijk geworden om de auto nog
voor hun eigen huis te parkeren. Dit
levert niet alleen frustraties op, maar
hierdoor wordt er ook veel aan de
straat geparkeerd. Is het mogelijk
om voor deze parkeerplaatsen een
parkeervergunning aan te vragen?
Ik hoor het graag.
Klacht KCC z.d., beantwoord
16-6-2020.

Paddepoel, Voermanstraat
Het gevolg is dat wij erg veel
parkeeroverlast ondervinden. Deels
omdat er op straat wordt geparkeerd
waar dit niet is toegestaan [..] maar
daarnaast wordt er driftig geparkeerd
op onze 15 bezoekersplaatsen.
Daardoor is voor ons bezoek vrijwel
nooit een plaats beschikbaar. Mijn
vrouw en ik hebben een praktijk aan
huis [maar klanten] kunnen bijna nooit
hun auto kwijt. En wij zijn niet de
enigen die in een dergelijke situatie
verkeren. Maar ook particulier bezoek
kan bijna nooit de auto kwijt [..]
ik verzoek u om actie te ondernemen
om aan deze situatie een einde te
maken.
Brief aan ombudsman,
5 maart 2020 [2020192].
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Paddepoel, Wilgenlaan
Mevrouw Marieke Jansen zoekt
contact en wil graag een klacht
indienen aangaande het parkeerbeleid.
In de omgeving van de Wilgenlaan [..]
er is daar in de buurt veel sluipverkeer
en tevens kan zij de auto vaak niet
bij haar huis parkeren [..] ze heeft het
ermee gehad.
Telefonische klacht KCC
[392519-2019].

Woldringhlocatie
Veel whatsappcontact met de
omgeving van de Woldringhlocatie;
[persoonlijke communicatie].

Winkelcentrum Selwerd
Telefoontjes van / overleg met
ondernemers uit winkelcentrum
Selwerd.
[overleg o.a. 09-12-2019, MSTeamsoverleg 26-03-2020, telefoongesprek
o.a. 03-10-2020].

Paddepoel, Polluxstraat/
Castorstraat/Morgensterlaan
Meneer is beheerder van de
Morgensterflat, de Poluxflat en
de Castorflat. Hij geeft aan dat de
parkeerdruk erg toeneemt in de
Morgensterlaan, Polluxstraat en
Castorstraat. Meneer wil in gesprek
over het invoeren van betaald
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parkeren. Volgens meneer worden er
nu auto’s geparkeerd door mensen
die gaan shoppen in winkelcentrum
Paddepoel. Ook wordt regelmatig de
ingang naar de flat geblokkeerd […]
Telefonische klacht KCC,
18-08-2020.
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Indische Buurt - Surinamestraat
Met de uitbreiding van de Parkeerzone
zal de overlast alleen nog maar meer
toenemen in de zone van mijn huis,
omdat dit nog onbetaald parkeren
blijft, maar wel op de grens ligt van
de betaalde parkeerzone. Ik vind het
erg spijtig dat de parkeerzone niet tot
aan het Van starkenborgkanaal wordt
uitgebreid. Met deze reactie, hoop ik
dat jullie deze keuze opnieuw kunnen
overwegen.
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-7.

Professorenbuurt-Noord Hamburgerstraat
Beste Gemeente Groningen,
vanavond was voor mij de maat echt
vol. Al enige tijd heerst er problematiek
met betrekking tot parkeergelegenheid
in de gehele Indische buurt. Alles er
voor (vanaf hamburgerstraat tot aan
de stad) is betaalt parkeren geworden
waardoor het probleem zich verder
opgeschoven heeft richting de
Indische buurt toe [..] er [is) gewoon
weg soms geen plek meer is voor de
bewoners zelf. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn, je ziet vaak dat mensen
hier de auto helemaal parkeren en
de richting op lopen van de betaalde
gebieden (bezoekers? Bewoners?
Werkers?).
Klacht KCC z.d., beantwoord op
08-06-2020.
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De Hoogte - geen specifieke straat
ook is het zo dat we al te weinig
parkeerplekken hebben en zou graag
zien dat daar eens wat aan gedaan
wordt, forenzen parkeren hier en gaan
dan naar de stad om te werken omdat
hier geen betaald parkeren is. betaald
parkeren zou een oplossing zijn.
Persoonlijke communicatie, mail,
26-08-2020.

Indische Buurt - Bataviastraat
In onze straat is er een groot
parkeerprobleem. Na 17:00 uur is
het een onbegonnen taak om een
parkeerplaats te vinden. Ik vroeg mij af
of het mogelijk is om in de straat een
parkeervergunningstelsel in te voeren.
Zodat bewoners in ieder geval hun
auto kunnen parkeren.
Klacht KCC, z.d., beantwoord
21-07-2019.

Oosterparkwijk - Vinkenstraat
Sinds enige tijd is er in Het
Oosterparkwijk een nieuw parkeer
beleid rondom de Vinkenstraat. Ik voel
me als bewoner in het nauw gezet
en niet gehoord. Parkeergelegenheid
in deze omgeving is extreem
schaars sinds er rondom ons heen
betaald parkeren is ingevoerd.
Hierdoor zoeken aspiranten een
gratis parkeerplek in de nu nog wel
kosteloze parkeerplekken. [..] Dat de
gemeente laconiek reageert bedoel
ik hoe de betaaldparkeerzones zijn
ingevoerd. Er gaan maanden al
dan niet jaren overheen tot er een
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zone bijkomt. Ondertussen hebben
de bewoners steeds meer de
ongemakken [..]
Klacht KCC [128119-2019].

Indische Buurt - Molukkenstraat
Daarom moet ik elke dag 2 straten
verderop parkeren. Ik ben niet de
enige.
Klacht KCC [41634-2019].

Indische Buurt - Semarangstraat
[..] In deze buurt - omringd door de
Molukkenstraat, de Soendatstraat,
de Floresstraat en de Celebesstraat
- is het nu nog vrij parkeren, met als
gevolg dat hier veel tweede auto’s
soms voor maanden achter elkaar
staan geplaatst, dat forenzen en
bezoekers uit aanpalende wijken hier
dagelijks parkeren, dat er bijna nooit
parkeerruimte is (ik wandel geregeld
meer dan 500 meter van en naar
mijn auto) [..] ;/.De parkeerheffing, die
hieruit op termijn vast zal voortvloeien,
zal de druk waarschijnlijk verminderen,
maar wanneer komt die?
Klacht KCC [19648-2019].

Oosterparkwijk - geen specifieke
straat
[..] Het grootste probleem zijn
langparkeerders die niet in de wijk
wonen. Ik denk dat het opgelost zou
kunnen zijn door zelfs maar 1 dag of
1 uur per dag betaald parkeren in te
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voeren. Bewoners zouden dan een
veel goedkopere parkeervergunning
kunnen aanschaffen en alle Franse,
Duitse en UMCG auto’s zullen dan
verdwijnen in de straten.
Klacht KCC [266306-2019].

Indische Buurt - Floresplein
Met de komst van betaald parkeren
in de korrewegwijk volgende week
verwacht ik dat wij nog meer
problemen gaan ervaren met
parkeren. Met elke wijk die betaald
wordt, wordt de overlast voor onze
straat en buurstraten steeds groter. Ik
werk buiten de stad, hierdoor heb ik
de auto elke dag nodig. Ik merk dat
het elke dag lastiger wordt om een
parkeerplaats te vinden en de buren
met mij.
Klacht KCC, z.d.,
beantwoord op 1-05-2018.

Oosterparkwijk - Oliemuldersweg
Meneer geeft aan dat de parkeerdruk
aan de (Laatste stuk naar de
Vinkenstraat) erg toeneemt. Meneer
kan zelden tot nooit zijn auto daar
kwijt terwijl meneer er woont. Hij
geeft aan dat er veel mensen die
waarschijnlijk werkzaam zijn bij UMCG
de auto parkeren. Meneer vraagt of dit
deel wat nog niet betaald parkeren is
nog erbij getrokken kan worden.
Telefonische klacht KCC z.d.,
beantwoord op 15-01-2020.
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Oosterparkwijk - Klaprooslaan
Sinds een paar maanden is er een
betaald parkerenzone in mijn wijk
die net stopt op de kruising bij de
Klaprooslaan. Vanaf dat moment is
het in het gedeelte waar ik woon en
waar je dus nog gratis kunt parkeren
veel drukker is geworden. Ik heb
onder andere daarom een peiling
aangevraagd voor betaald parkeren
en vervolgens heeft mijn blok hierover
gestemd. De uitslag is helaas dat
betaald parkeren niet wordt ingevoerd
en dat er pas over een jaar weer
een nieuwe peiling aangevraagd kan
worden. Wat er nu onder andere veel
gebeurt is dat mensen uit andere
wijken oid hun auto dagen/wekenlang
voor ons parkeren en vervolgens met
de fiets naar hun eigen huis fietsen
oid. De auto’s blijven in ieder geval
lang staan, dag in dag uit, en de
mensen wonen niet in de buurt.
Klacht KCC z.d., beantwoord op
03-03-2020.

Professorenbuurt - Heymanslaan
[…] Overdag is er vaak voldoende
ruimte om te parkeren dus wat
dat betreft lijkt het een begrijpelijke
beslissing. Dit heeft er alleen wel
voor gezorgd dat auto’s zonder
parkeervergunning (vanzelfsprekend)
vanaf 1800 de auto in mijn zone
parkeren (Heymanslaan is een
grenswijk van de 2 zones). Dit heeft als
gevolg dat als ik terug kom van mijn
werk rond 1800 ik nergens in de buurt
mijn auto kwijt kan. En de zone aan de
overkant (Oosterhamrikkade, Indische
buurt Oost) is bijna helemaal leeg. Ik
heb zojuist mijn parkeervergunning
weer verlengd en zie dat er weer 10%
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bovenop gekomen is. Nou heb ik hier
niet veel problemen mee tenzij ik niet
kan parkeren in mijn eigen wijk. Dit is
elke dag namelijk erg frustrerend als
er auto’s staan die duidelijk niet van
omwonenden zijn. […]
Klacht KCC z.d., beantwoord op
04-03-2020.

De Hoogte - geen specifieke straat
De gemeente onderzoekt het
betaald parkeren in o.a. de Indische
buurt. Daarmee wordt de druk
op omliggende, parkeervrije,
wijken vergroot. Zoals de wijk “de
Hoogte”. Meerdermalen heb ik over
wantoestanden bericht. Uw dienst
greep altijd adequaat in, echter dat
hielp slechts voor korte tijd. Ik stel het
op prijs, dat ook de Hoogte opnieuw
bij het onderzoek wordt betrokken.
Voorts ben ik van overtuigd dat
mensen veelal voor eigen belang
gaan, niet het algemene. Derhalve
vind ik, ook als democraat zijnde, dat
uw beslissing niet moet afhangen van
een stemming in de wijk. Een eigen
afweging van de gemeente past toch
ook in het in het streven aangaande
nieuw beleid t.a.v. de open ruimte.
In een eerder onderzoek hebben de
bewoners van “de Hoogte” negatief
gereageerd, ik pleit er dus voor dit
signaal nu te negeren.
Klacht KCC [149391-2020].

De Hoogte - Borgplein
Sinds de invoering van betaald
parkeren tussen de Asingastraat/
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Noorderstationsstraat/ Bedumerweg
enige jaren geleden ondervinden
wij grote parkeerproblemen
in onze wijk. Deze is gelegen
tussen de Asingastraat/ de
ringweg/ de Bedumerstraat
en de van Oldenbarneveltlaan/
Noorderpoortsingel. Bewoners van
omliggende wijken parkeren bij ons
in de wijk, alsmede bezoekers van
de stad. Nu is recent de nieuwe
woontoren (Helix) ook bewoont en
zijn de problemen nog groter. Wij
rijden altijd meerdere rondjes door
de wijk om een parkeerplek voor
de auto te vinden. (Soms 2 straten
verderop). Er is maar 1 oplossing: kom
zelf kijken in onze wijk en maak er
a.u.b. een betaald parkeren wijk van!!
Daarmee is voor alle bewoners het
probleem opgelost! […] We wachten
de besluitvorming van het College
van B&W en de gemeenteraad af
en hopen op een spoedig besluit.
Tot die tijd rijden we rond voor een
parkeerplekje en lopen we iets verder
naar ons huis. Wetend dat eraan
gewerkt wordt, kan ik me daarmee
wel verzoenen:-)
Klacht KCC z.d., beantwoord op
04-06-2020.

De Hoogte (dezelfde melder)
‘Wanneer kunnen wij in onze wijk op
betaald parkeren rekenen? [..] de
problemen om je auto kwijt te raken
in de wijk [zijn] behoorlijk nijpend zijn
en het [wordt] echt steeds moeilijker
[..] Hoe eerder betaald parkeren hoe
beter. Dit is voor alle bewoners een
grote ergernis’
Mail d.d. 21-01-2021
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Oosterparkwijk - geen specifieke
straat
De situatie met parkeren kan zo niet
meer. Elke moment van de dag staan
er minstens 20 auto’s op de stoep.
Nu zijn er ook nog twee gereserveerd
voor elektrische en easy driving. Wie
zien geniale idee was dit, zo ontstaat
er nog een groter probleem. Kom aub
elke moment van de dag voor u zelf
kijken en aanschouw het probleem. Er
wordt zelfs hard in verkeerde richting
gereden om snel een plek te pakken.
Het kan echt niet zo verder. Ik begrijp
niet hoe er tegen betaald parkeren
gestemd kon worden.
Klacht KCC [251488-2020].

De Hoogte - geen specifieke straat
Geen ruimte voor bewoners om auto
te parkeren, omdat veel mensen (niet
bewoners) de grens van niet betaald
parkeren opzoeken. Verzoek tot
doortrekken betaald parkeer zone.
Klacht KCC z.d., beantwoord op
15-06-2020.

Indische Buurt - Semarangstraat
Ik kan je vertellen, dit is niet het
geval, het is zo mogelijk nog drukker
geworden. De eerste aanvaringen mbt
parkeren tussen bewoners en nietbewoners hebben al plaats gevonden
(persoonlijke communicatie,
mail 10-12-2018).
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Oosterpark - Vinkenstraat
Al meerdere malen heb ik melding
gemaakt bij de gemeente ivm de
parkeersituatie in de Vinkenstraat.
In de Vinkenstraat is maar voor de
helft van de straat betaald parkeren
ingevoerd, met als gevolg dat een
groot gedeelte van de mensen die
in het betaalde gedeelte wonen nu
parkeren in het gedeelte waar het
niet betaald is. Ook staan er sinds
de afgelopen week weer veel auto’s
met een buitenlands kenteken
geparkeerd in het niet-betaalde
gedeelte van de Vinkenstraat. Voor
de corona-maatregelen parkeerden
ook veel mensen die in de stad
werken hun auto hier, deze mensen
nemen een vouwfiets mee in de
auto en fietsen dan naar hun werk.
Op deze momenten is er dan
plek, omdat de bewoners van de
Vinkenstraat dan naar hun werk
zijn. Maar voor de bewoners van dit
gedeelte van de Vinkenstraat met een
baan in bijvoorbeeld de zorg, met
onregelmatige tijden, is soms maar
met moeite een parkeerplek vinden.
Al dit bovenstaande geld ook voor de
Merelstraat en de Nachtegaalstraat
overigens). ‘s avonds is het een nog
groter probleem. Dan staat echt
letterlijk alles vol. Behalve het gedeelte
waar het betaald parkeren in is
gevoerd.
Klacht KCC, z.d., beantwoord op
15-06-2020.

Oosterparkwijk - geen specifieke
straat
Ik wil weer gaan klagen over de
enorme parkeer problemen in mijn
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straat elke dag parkeert ja en alleman
voor mijn deur en in mijn straat omdat
onze idiote gemeente een helft van de
straat betaald parkeren heeft gemaakt
en mijn deel vrij parkeren is ik ben er
zo klaar mee dat ik niet lang meer
voor mij zelf in sta en dat dat wel
eens nare gevolgen kan hebben voor
deze mensen die God denken te zijn
en zonder verstand tot Soms langer
dan een week hun auto’s hier achter
laten en elders heen fietsen en dit
terwijl alle straten binnen de ring weg
betaald zouden worden waarom word
dit niet gewoon verplicht ingesteld
om van deze ellende af te zijn gaat
hier om deel oliemuldersweg wat niet
betaald is anders zijn wij genoodzaakt
een advocaat in te schakelen want
wij hebben niks aan een gemeente
die dit probleem niet begrijpt en ik
denk dat er ook geen rechter is die
dit verhaal begrijpt het is te bezopen
voor woorden een helft straat betaald
ander niet ik wij verwachten snel een
oplossing voor deze zooi.
Klacht KCC
[whatsapp, 1 oktober 2020].

Oosterparkwijk / Stadshavens Oosterhamriklaan
Bij ons aan de Oosterhamriklaan
is veel werkverkeer (auto/fiets). Als
bewoner ben ik slecht ter been en heb
ik geen parkeerplek. [..]
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-07-2019.
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Indische Buurt - Molukkenstraat
Aan de Oosterhamriklaan valt het
nog wel mee. Maar ik kan me wel
voorstellen dat er achter het blok,
richting Molukkenstraat, veel overlast
is. Je ziet daar veel forenzen met het
fietsje uit te auto parkeren. Ook op het
plein bij de Plus.
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-07-2019.

Indische Buurt - Coranthijnestraat
We hebben in de straat voornamelijk
een parkeerprobleem na 17.00 uur en
onze conclusie is dat er onvoldoende
parkeerplaatsen zijn voor de vaste
bewoners. [..]
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-07-2019.

Indische Buurt - Timorstraat
Het tekort aan parkeerplaatsen is
nijpend!
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-07-2019.

Indische Buurt - Bonairestraat
Weinig parkeerdruk in de straat op
dit moment. Als de rest van de buurt
betaald parkeren wordt dan vrees ik
waterbedeffect. Dan wil ik ook graag
parkeren.
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-07-2019.

Korrewegwijk
De Hoogte
Oosterparkwijk

Indische Buurt - Soerabajastraat
Zolang iedereen gratis gaan parkeren
van onze straat blijft probleem
bestaan. Hoe eerder hoe beter.
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-07-2019.

Indische Buurt - St Maartenstraat
Graag meer ruimte voor andere
dingen dan autoverkeer.
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-07-2019.

Indische Buurt - Surinamestraat
Het hele parkeerplan voor de Indische
buurt en de Professorenbuurt
gelezen hebbende, laat ik u hierbij
weten dat gezien het te verwachten
waterbedeffect, ik ook voorkeur
heb voor het invoeren van betaald
parkeren in de West Indische buurt.
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-7-2019.

Indische Buurt - Marowijnestraat
[..] Nu blijkt dat alleen de WestIndische buurt niet wordt
meegenomen wil ik laten weten dat ik
het daar absoluut niet mee eens ben.
Het parkeer probleem gaat zich dan
gewoon naar de West-Indische buurt
verplaatsen en voordat dat dan weer
opgelost kan worden zijn we 1.5-2
jaar (of langer) verder. Ik heb dit in mijn
vorige wijk al meegemaakt en het is
frustrerend [..]

Korrewegwijk
De Hoogte
Oosterparkwijk

Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-7-2019.

Indische Buurt - Surinamestraat
Zelf ben ik woonachtig in de
Surinamestraat en ook ik ervaar
dagelijks parkeeroverlast [..] Sinds
er betaald parkeren is ingevoerd in
de omliggende wijken ervaar ik een
toenemende overlast van auto’s die
gaan of willen parkeren en die geen
eigendom zijn van wijkbewoners
[..] Het is duidelijk dat er over het
algemeen forenzen parkeren.
Deze parkeren de auto en stappen
vervolgens in de bus en vaak op een
fiets welke uit de auto komt. Een
2e groep die de afgelopen tijd heeft
gezorgd voor meer parkeerdruk zijn
jonge bestuurders die woonachtig
zijn in de wijk of in de nabijgelegen
wijk waar betaald moet worden [..]
Mijn advies en visie is om ook voor
de West-Indische buurt en ook de
West Indische Kade geheel betaald
parkeren te gaan invoeren conform
het huidige beleid van de gemeente.
Ik ben er van overtuigd dat de huidige
overlast na invoering en handhaving
volledig opgelost kan worden. Binnen
en met de buurtbewoners is er in mijn
beleving voldoende parkeerplaats.
De overlast ontstaat in mijn beleving
grotendeels door parkeerders welke
niet uit de wijk komen.
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-07-2019.

Indische Buurt – Semarangstraat
Met elke wijk die betaald wordt,
wordt de overlast voor onze straat

Korrewegwijk
De Hoogte
Oosterparkwijk

en buurstraten steeds groter. Ik werk
buiten de stad, hierdoor heb ik de
auto elke dag nodig. Ik merk dat
het elke dag lastiger wordt om een
parkeerplaats te vinden en de buren
met mij. Een tijd geleden is er een
enquete uitgegaan met de vraag of
de bewoners betaald parkeren in
willen laten voeren. Toen was het
antwoord van de buurt nee, maar ik
verwacht dat de wens van de buurt
nu heel anders gaat zijn aangezien de
parkeerdruk waanzinnig is gestegen.
Klacht KCC z.d., beantwoord op
1 mei 2018.

Oosterparkwijk – Pioenstraat
De Gemeente Groningen heeft in het
verleden een afspraak gemaakt met
de bewonersorganisatie Oosterpark
dat wij zelf mogen beslissen of we
betaald parkeren ingevoerd willen
zien. Bij de vorig jaar gehouden
stemming is er tegen invoering van
betaald parkeren gestemd. Wellicht
denk u als gemeente samen met
de bewonersorganisatie dat er dus
voldoende draagvlak is voor het
niet betaald parkeren. In dat geval
gaat u er echter aan voorbij dat er
in een deel van de wijk meer dan
gemiddelde parkeeroverlast bestaat,
met name in het eerste deel van de
straat waar ik woon, de Pioenstraat,
de Resedastraat en eerste deel van
de hyacinthstraat. Ik denk dat het
niet reel is van draagvlak te spreken
als bepaalde straten in een wijk
meer dan andere straten van die
wijk parkeeroverlast ervaren. U heeft
besloten in veel Groninger wijken
vanaf volgend jaar betaald parkeren
in te voeren. In dit licht is het toch

Korrewegwijk
De Hoogte
Oosterparkwijk

onhoudbaar dat de Oosterparkwijk
de enige wijk is waar nog andere
afspraken gelden? De parkeerdruk
is hier al enorm, die zal alleen nog
maar groter worden als wij de enige
wijk zijn op redelijke afstand van het
centrum waar nog vrij geparkeerd
kan worden. Ik denk dan ook dat u
de uitzonderingspositie van onze wijk
ongedaan moet maken en ook in het
resterende deel van de Oosterparkwijk
betaald parkeren moet invoeren.
Nu is de kans om dat integraal te
doen, uiteindelijk bestaat er ook geen
andere keus.
Mail aan wethouders
De Rook en Bloemhoff, 25 okt. 2020.

Antillenstraat
Telefoontjes, overleg en appjes uit
de Antillenstraat;
[persoonlijke communicatie,
overleg 17-12-2018].

Semarangstraat
Overleg met bewoonster.
Semarangstraat; [10-01-2019].

Indische Buurt, Curacaostraat
Wij verwachten dat door deze
maatregel de overlast van parkeren
door woon werk verkeer zal
verschuiven naar onze regio ( west
indische kade en curacaostraat) het
zal dus een kwestie van tijd zijn dat
wij ook aan de bel gaan trekken om
overlast te melden. Dus wat ons
betreft gelijk voor de gehele buurt

Korrewegwijk
De Hoogte
Oosterparkwijk

tot het Starkenborghkanaal betaald
parkeren maken.
Reactie inloopavond Indische Buurt,
11-07-2019.

De Hoogte, Van Slingelandtstraat
Er staan ontiegelijk veel auto’s die niet
gebruikt worden doordat het op de
rand van de parkeerzone is. Hierdoor
hebben bewoners geen plaats in
de straat en moeten 2 a 3 straten
uitwijken. Maak er alsjeblieft zo snel
mogelijk betaald parkeren van.
Klacht KCC [517303-2020].

Soendastraat
‘[we] zien [nu] we al dat veel van de
parkeerplaatsen gebruikt worden
door bewoners van de omliggende
straten (bv de Molukkenstraat), wat
maakt dat er voor de medewerkers
(DOORHALEN!!!)EN!!!)EN!!!) vaak
geen parkeerplek is in de ochtend.
Nu het betaald parkeren ingevoerd
gaat worden vanaf 1 maart, tot aan
de grens die de Molukkenstraat is,
maak ik mij grote zorgen dat nog veel
meer buurtbewoners hun auto gratis
hier gaan parkeren. Met als gevolg dat
[wij] geen parkeerplek meer hebben.
De grens van betaald parkeren is nog
geen 100 meter hier vandaan. De
ervaring in andere wijken waar betaald
parkeren ingevoerd wordt, is het
bekende ‘waterbed effect’. Dus het
lijkt mij geen ongegronde angst dat dit
ook hier gaat gebeuren’
Klacht KCC [09-02-2021]

Korrewegwijk
De Hoogte
Oosterparkwijk

Hoek Bedumerstraat
en Borgwal
‘Sinds er in de omgeving betaald
parkeren is ingevoerd is er in de
bedumerstraat en de gehele borgwal
vaak geen parkeerplek voor bewoners
meer. Er staan vaak (Duitse) auto’s
weken, soms maanden op dezelfde
plek en er parkeren mensen uit
omliggende wijken. Ook staan er
vaak auto’s op de stoep geparkeerd.
Hierdoor komt het geregeld voor dat
bewoners lang moet zoeken naar een
parkeerplek, of bij betaald parkeren
moeten gaan staan. Kan er hier ook
betaald parkeren ingevoerd worden?’
Klacht KCC [69040-2021:277885]

Nieuw Indische Buurt,
Curacaostraat
Onlangs is het betaald parkeren
ingevoerd in o.a. de Nieuw Indische
Buurt. Zelf woon ik in de West
Indische Buurt, Curaçaostraat. Eerder
voorzag ik geen problemen met
parkeren, ik dacht altijd die forenzen
gaan wel naar een P&R. Maar ooh wat
heb ik mij vergist en wat hebben jullie
gelijk gehad.
Reeds nu is het al een puinhoop in
de Curaçaostraat om te parkeren. Je
moet ertegenop zien om weg te gaan,
want als je terugkomt kun je niet eens
je auto kwijt bij je eigen huis.
Maar wat mij ook opvalt is het feit dat
het niet alleen auto’s van forenzen
zijn. Ook gisteravond was het vol
met vreemde auto’s. Waar komen die
vandaan??? Weigeren die te betalen
voor een bewonersvergunning????
DIT KAN ECHT NIET !!!!

Korrewegwijk
De Hoogte
Oosterparkwijk

Daarom doe ik nu al een verzoek om
te starten met de planning betaald
parkeren door te trekken tot en met
in ieder geval de Curaçaostraat.
Het beste is natuurlijk de gehele
West Indische buurt tot aan het Van
Starkenborghkanaal. Ik heb gelezen
dat de gemeente reeds in 2020 de
gehele stad had willen voorzien van
betaald parkeren. Dat lukt niet meer,
maar 2021 kan wel lukken.
GRAAG MET SPOED !!!!
Win win situatie. Wij weer op een
normale manier onze auto kunnen
parkeren en inkomsten voor de
gemeente Groningen, hetgeen hard
nodig is. En zekere de gemeente zal
eerst kosten hebben, maar al snel
zullen er meer inkomsten zijn dan
uitgaven.
Hopelijk wil de gemeente dit verzoek
met spoed oppakken, waarvoor alvast
mijn dank.
[mail, d.d. 03-03-2020]

Oosterparkwijk
Oliemuldersweg
Ik vraag me af wie dit verhaal heeft
verzonnen die is echt bezopen wij
wonen oliemulders weg tegen over
de tennisbaan dat deel en de eerste
helft van de oliemulders weg van af
damsterdiep is betaald parkeren daar
zie je niemand staan en mijn deel
straat loopt over van de parkeerders
van god zal weten waar ze allemaal
weg komen zodra ik maar 5 min weg

Korrewegwijk
De Hoogte
Oosterparkwijk

ben is mijn plek weg ik en meerdere
mensen in mijn straat zijn hier
helemaal klaar mee en eisen actie van
de gemeente om dit enorme probleem
aan te pakken en anders zoek ik de
media op te denken aan meester frank
visser om jullie er toe te dwingen dit
probleem op te lossen want ik kom
op een punt dat ik smorgens uit de
ramen hang en mensen weg jaag die
hier komen parkeren terwijl ze hier
geen ruk te zoeken hebben en dan
houd ik me nog in want ik ben tot alles
in staat inmiddels naa ruim een jaar
overlast bij deze nog maals verwacht
ik een reactie en verwacht ik ook dat
jullie dit probleem op gaan lossen door
dit deel ook betaald te maken
Klacht KCC [110251-2021]

Korrewegwijk
De Hoogte
Oosterparkwijk

Brief Rhesedastraat
(Oosterparkwijk)
Brief namens 12 huishoudens aan
wethouder Broeksma, 16-06-2020.

From:
Sent:
To:

noreply@groningen.nl
02-03-2021 09:32:50
karima112@hotmail.com
Melding openbare ruimte ontvangen - zaaknummer 97409Subject:
2021

From:
Sent:
To:

Geachte heer/mevrouw,

Zaaknummer 96828-2021

Fijn dat u de moeite neemt om een melding te doen zodat we samen de openbare ruimte
schoon, heel en veilig kunnen houden.

MELDING:
Hoofd-/subcategorie: Parkeren / Overig
Objectnummer:
Omschrijving: Het is een drama om bij ons in de straat te parkeren De straat staat vol met auto’s
uit andere straten En met mensen dir parkeren om naar het werk te gaan Vorig jaar is er een
peiling geweest voor betaald parkeren Maar daar waren een aantal mensen het niet mee eens
Dit komt omdat deze mensen allemaal twee auto’s hebben of een extra auto van de zaak Zou
mooi zijn als er toch word gekeken naar betaald parkeren Mvg j hazenberg

MELDING:
Hoofdcategorie: Parkeren
Subcategorie: Parkeerplaats
Omschrijving: Het is schandalig dat wij al maanden niet normaal kunnen parkeren. Nu dat het
betaald parkeren ook ingegaan is bij molukkenstraat/soendastraat is het echt chaos. Wij zien
hier mensen parkeren en lopen richting de park naar molukkenstraat. Allemaal voor ons deur en
omgeving. Mensen die hier weken hun auto laten staan! Nogmaals, dit is schandalig!! Wij
hebben hier al meerdere malen contact over gehad, gebeld, geschreven, gemaild. Graag actie!!!
Objectnummer: 019765-047
LOCATIE MELDING:
Adres: Oosterhamriklaan 87, 9715PA Groningen
Nadere omschrijving locatie: Indische buurt, Oud-Noord,
Coördinaten: 53.23489, 6.574

noreply@groningen.nl
01-03-2021 19:24:46
info@groningen.nl
Interne overdracht - melding openbare ruimte 96828Subject:
2021

LOCATIE MELDING:
Adres: Pioenstraat 22, 9713XN Groningen
Nadere omschrijving locatie: Florabuurt, Oosterparkwijk,
Coördinaten: 53.22473627901442, 6.5899069324210355
MELDER:
Naam: James hazenberg
Email: Jameshazenberg@gmail.com
Telefoonnummer: 0611702823

Het zaaknummer van uw melding is: 97409-2021
OVERIGE INFORMATIE (indien aanwezig):
Als uw melding is afgehandeld ontvangt u daarover een nieuw bericht. Ook kunt u op de
meldingenkaart de status van uw melding zien.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Ook kunt u
ons bellen via telefoonnummer 14050. Wilt u bij vragen uw zaaknummer 97409-2021 bij de hand
houden, dan kunnen wij u sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Groningen
Dit is een automatisch aangemaakte mail. Het is niet mogelijk om deze te beantwoorden.

From:
Sent:
To:

noreply@groningen.nl
02-03-2021 22:27:35
info@groningen.nl
Interne overdracht - melding openbare ruimte 99594Subject:
2021

From:
Sent:
To:

Zaaknummer 99594-2021

Zaaknummer 99596-2021

MELDING:
Hoofd-/subcategorie: Parkeren / Overig
Objectnummer:
Omschrijving: Parkeerplaatsen staan de laatste dagen vol.

MELDING:
Hoofd-/subcategorie: Parkeren / Foutparkeren
Objectnummer:
Omschrijving: Er wordt bij gebrek aan parkeerruimte in de bocht geparkeerd. Parkeren was nooit
en probleem. Nu parkeert iedereen hier maar. Kan parkeren niet alleen voor bewoners zijn?

LOCATIE MELDING:
Adres: Soendastraat 177, 9715SW Groningen
Nadere omschrijving locatie: Indische buurt, Oud-Noord,
Coördinaten: 53.23634146086067, 6.56716439210617
MELDER:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

noreply@groningen.nl
02-03-2021 22:30:08
info@groningen.nl
Interne overdracht - melding openbare ruimte 99596Subject:
2021

LOCATIE MELDING:
Adres: West-Indischekade 297, 9715TR Groningen
Nadere omschrijving locatie: Indische buurt, Oud-Noord,
Coördinaten: 53.2387459788159, 6.568080251582451
MELDER:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

OVERIGE INFORMATIE (indien aanwezig):
OVERIGE INFORMATIE (indien aanwezig):

.

From:
Sent:
To:

Contactformulier

noreply@groningen.nl
04-03-2021 20:11:31
info@groningen.nl
Interne overdracht - melding openbare ruimte 104079Subject:
2021

Naam:

Nicole Werkman

Straat:

Bedumerweg

Zaaknummer 104079-2021

Huisnummer:

109

Postcode:

9716AK

MELDING:
Hoofd-/subcategorie: Parkeren / Parkeerplaats
Objectnummer:
Omschrijving: per 1 maart van het invoeren met betaaldparkeren in omliggende wijken staat het
in onze straat helemaal vol. Eerder was er dag en nacht meer dan voldoende ruimte om je auto
in de straat te parkeren. Nu parkeren Forenzen hun auto met een vouwfiets achterin en komen
bewoners uit andere wijken hun auto in onze straat perkeren. Resultaat? Wij als bewoners
kunnen onze eigen auto niet meer kwijt en moeten opzoek in een andere straat! Onacceptabel!!
Graag zo snel mogelijk betaaldparkeren invoeren hier

Woonplaats:

Groningen

Land:

Nederland

E-mailadres:

nicolewerkman@hotmail.com

Bevestig uw e-mailadres:

nicolewerkman@hotmail.com

Telefoonnummer:

0653254516

Onderwerp (maximaal 40
tekens):

Betaald parkeren in de Hoogte

Uw vraag:

Goedemorgen,
Het fijne weet ik er net vanaf, maar er schijnen vanaf 1 maart meer straten in de
Hoogte betaald parkeren te zijn geworden? Daar zullen goede redenen voor
zijn, dat geloof ik meteen. Maar wat nu erg vervelend is, is dat alle
bewoners/bezoekers van deze straten hun auto nu in de omliggende straten
gaan parkeren. Dit houdt in dat ik en overige bewoners onze auto's nergens
kwijt kunnen. Zonder te willen overdrijven, 's avonds na 18.00u is er werkelijk
nergens, ook niet in omliggende straten, een plek vrij.
Het is echt niet prettig,continu auto's op de stoep, er ontstaan ruzies tussen
bewoners en mensen die hun auto's parkeren en er niet wonen.

LOCATIE MELDING:
Adres: Curaçaostraat 99, 9715SC Groningen
Nadere omschrijving locatie: Indische buurt, Oud-Noord,
Coördinaten: 53.23761677213318, 6.567663542079736
MELDER:
Naam: K bos
Email: k_bos8@hotmail.com
Telefoonnummer: 0630392365
OVERIGE INFORMATIE (indien aanwezig):

Ik hoop dat er snel iets aan gedaan kan worden.
Vriendelijk Groeten,
Nicole Werkman

Datum:

05-03-2021

noreply@groningen.nl
04-03-2021 21:00:10
info@groningen.nl
Interne overdracht - melding openbare ruimte 104121Subject:
2021

From:
Sent:
To:

Zaaknummer:
104445-2021
Zaaknummer
104121-2021

From:
Sent:
To:

noreply@groningen.nl
16-03-2021 10:51:05
info@groningen.nl
Interne overdracht - melding openbare ruimte 123436Subject:
2021
Zaaknummer 123436-2021

MELDING:
Hoofd-/subcategorie: Parkeren / Parkeerplaats
Objectnummer:
Omschrijving: Sinds kort is het in de wijken om ons heen betaald parkeren geworden. Dat is te
merken. Wij kunnen onze auto niet meer kwijt. Het is opeens super druk in de straat. Ook
parkeren mensen nu op plekken waardoor de straat minder toegankelijk is. (Stoep, bii de
afvalcontainer, enz.)

MELDING:
Hoofd-/subcategorie: Parkeren / Parkeerplaats
Objectnummer:
Omschrijving: De aantal maanden is de drukte gestegen met het pakeren in onze straat door het
gratis pakeren mensen die in de straat wonen kunnen hun auto niet kwijt omdat er andere
mensen (geen buurtbewoners) hun auto in onze straat pakeren en dan met de klapfiets weg
gaan dit zorgt voor veel overlast en frustratie

LOCATIE MELDING:
Adres: Curaçaostraat 121, 9715SC Groningen
Nadere omschrijving locatie: Indische buurt, Oud-Noord,
Coördinaten: 53.23814433659868, 6.567734801827013

LOCATIE MELDING:
Adres: Borgwal 13, 9716GS Groningen
Nadere omschrijving locatie: De Hoogte, Oud-Noord,
Coördinaten: 53.23434252414657, 6.562806607077443

MELDER:
Naam: Cécile cile Ketelaar
Email: cecilia@ktlr.nl
Telefoonnummer: 0628292586

MELDER:
Naam: Sietse dirckus erenstein
Email: sderenstein@gmail.com
Telefoonnummer: 0640649028

OVERIGE INFORMATIE (indien aanwezig):

OVERIGE INFORMATIE (indien aanwezig):

.

From:
Sent:
To:

noreply@groningen.nl
09-03-2021 07:24:43
info@groningen.nl
Interne overdracht - melding openbare ruimte 110245Subject:
2021

Contactformulier

Naam:

Ina hageman

Straat:

Borgwal

Zaaknummer 110245-2021

Huisnummer:

19

Huisnummer toevoeging:

A

MELDING:
Hoofd-/subcategorie: Parkeren / Overig
Objectnummer:
Omschrijving: De parkeerplaatsen staan vol met auto's van mensen die vanaf hier met de fiets
verder gaan. Nu verderop in de wijk ook nog betaald parkeren is, is het er niet beter op
geworden.

Postcode:

9716gs

Woonplaats:

Groningen

Land:

Nederland

E-mailadres:

inahageman81@hotmail.com

Bevestig uw e-mailadres:

inahageman81@hotmail.com

Telefoonnummer:

0649355634

Onderwerp (maximaal 40
tekens):

Betaald parkeren

Uw vraag:

Goedenmiddag, vanaf 1 maart is de Indische buurt betaald parkeren geworden.
Vanaf dat moment parkeren mensen hier bij ons in de wijk de Hoogte alles
staat echt vol zodat buurtbewoners of mensen die.op bezoek komen de auto
niet meer kwijt kunnen en dat alle straten vol geparkeerd worden. Ligt er in de
toekomst ook een.plan om de hoogte ook betaald.parkeren te relativeren ?
Wand dit is geen doen zo dat mensen hun auto hier allemaal.parkeren en hu
kofferbak.openen en .met hun fiets hun weg gaan vervolgen. Ik hoop dat hier
iets aan gedaan wordt.

LOCATIE MELDING:
Adres: Soendastraat 176, 9715SW Groningen
Nadere omschrijving locatie: Indische buurt, Oud-Noord,
Coördinaten: 53.23653063080752, 6.567040658631359
MELDER:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:
OVERIGE INFORMATIE (indien aanwezig):

Met vriendelijke groet
Ina Hageman
Datum:

09-03-2021

.

From:
Sent:
To:

noreply@groningen.nl
09-03-2021 18:42:46
info@groningen.nl
Interne overdracht - melding openbare ruimte 112237Subject:
2021

Zaaknummer 112237-2021
MELDING:
Hoofd-/subcategorie: Parkeren / Parkeerplaats
Zaaknummer:
111391-2021
Objectnummer:
Omschrijving: Parkeerplaatsen staan overvol met: 1. Mensen die vanaf hier per fiets verder
reizen 2. Bewoners uit de betaald parkeerzone Vervolgens is er weinig ruimte voor Bewoners
om nog maar te zwijgen over bezoekers van de plus. De plus is een belangrijke buurtsuper. De
parkeer problemen zijn mogelijk ook in hun omzet te merken. Het niet kunnen parkeren is al heel
vervelend. Maar als de plus ook nog weg gaat. Actie Gemeente. Dit tast de leefbaarheid enorm
aan. Nu kunnen jullie het nog herstellen.
LOCATIE MELDING:
Adres: Oosterhamriklaan 265, 9715SN Groningen
Nadere omschrijving locatie: Indische buurt, Oud-Noord,
Coördinaten: 53.23681482685461, 6.567036770072004
MELDER:
Naam:
Email:
Telefoonnummer:

Contactformulier

Naam:

m.s. Rutgers Nuijten

Straat:

Sabastraat

Huisnummer:

7

Postcode:

9715 PK

Woonplaats:

Groningen

Land:

Nederland

E-mailadres:

moniquesandra4@gmail.com

Bevestig uw e-mailadres:

moniquesandra4@gmail.com

Telefoonnummer:

0657257424

Onderwerp (maximaal 40
tekens):

parkeer probleem west Indische buurt

Uw vraag:

goedemiddag ik heb een klacht ik woon in de west Indische buurt nu heeft de
gemeente de hele wijk betaald gemaakt behalve de west Indische buurt doordat
de hele wijk nu betaald parkeren is geworden worden de auto's bij ons in de
buurt gezet waardoor wij de auto als bewoner van de straat niet meer kwijt
kunnen er staan ook heel veel buitenlandse auto's zouden jullie deze straten
ook betaald parkeren willen maken zodat wij als bewoner de auto gewoon weer
voor de deur kunnen zetten en niet dagelijks minuten moeten rondjes rijden om
een parkeer plek te kunnen vinden
alvast bedankt
mvg
m.s. Rutgers
Sabastraat 7
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Interne overdracht - melding openbare ruimte 124680Subject:
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Sent:
To:

Contactformulier

Naam:

Arjen Kuipers

Straat:

Bedumerweg

Zaaknummer 124680-2021

Huisnummer:

119

Huisnummer toevoeging:

A

MELDING:
Hoofd-/subcategorie: Parkeren / Parkeerplaats
Objectnummer:
Omschrijving: Fijn dat de overheid luistert naar de burgers en dat daarom in dit geval niet
gekozen is voor betaald parkeren in de curacaostraat en dat de grend ligt bij de
oosterhamriklaan. Helaas hoef je er ook geen geleerde voor te zijn om te weten welk waterbed
effect dit op gaat leveren. Overlast en dus klachten. Jammer dat er toen niet door gepakt is om
het hele gebied betaald parkeren te maken. (Tot starckenborghkanaal) zou dit alsnog wel
ongevoerd kunnen worden.kan de auto regelmatig niet meer kwijt.

Postcode:

9716AL

Woonplaats:

Groningen

Land:

Netherlands

E-mailadres:

arjenkuipers@home.nl

Bevestig uw e-mailadres:

arjenkuipers@home.nl

Telefoonnummer:

0611004771

Onderwerp (maximaal 40
tekens):

parkeeroverlast

Uw vraag:

Hallo,
Ik woon aan de Bedumerweg in Groningen dicht bij de ringweg waar nog geen
betaald parkeren is. Nu is aan het begin van de maand in de Indische buurt
(Soendastraat o.a.) betaald parkeren ingevoerd en sindsdien is het bij mij in de
straat heel druk qua parkeren. Minimaal de helft van de auto's zijn niet van
buurtbewoners en er zijn geen parkeerplekken meer over voor de bewoners. En
vanaf vandaag is de Poortstraat ook nog afgesloten. Voor mij en de buren is
parkeren niet meer te doen, al twee keer in de Soendastraat moeten parkeren
en betalen omdat er gewoon geen plek meer is in de straat. Terwijl mensen die
niet in de straat wonen hier gratis de auto neerzetten.
Dit is de overlast en mijn vraag is wanneer komt er betaald parkeren aan de
Bedumerweg?
Met vriendelijke groet,
Arjen Kuipers

Datum:

Zaaknummer: 122617-2021

15-03-2021

LOCATIE MELDING:
Adres: Curaçaostraat 115, 9715SC Groningen
Nadere omschrijving locatie: Indische buurt, Oud-Noord,
Coördinaten: 53.237980129125276, 6.567777318291946
MELDER:
Naam: Bé de Boer
Email: Bjdb75@gmail.com
Telefoonnummer: 0653831956
OVERIGE INFORMATIE (indien aanwezig):

De Wijert
Helpman

De Wijert
Helpman

Helpman-Zuid (ten zuiden Helper
Brink)- Strausslaan
Ik wil graag een klacht indienen. De
gemeente heeft de straten rondom
onze straat betaald gemaakt.
Hierdoor kunnen wij regelmatig niet
meer parkeren in onze eigen straat.
Nadat er een extra parkeerplek
gekomen is voor elektrische auto’s
zijn de parkeerplekken nog schaarser
geworden […]
Beleidsklacht mw. Marieke Jansen :
[448264-2020:874835].

Helpman - Van Imhoffstraat
Sinds 1/12 is het betaald parkeren
ingevoerd op het Helperplein.
Opvallend genoeg is het zo dat ik mijn
auto 9 van de 10 keer nu niet meer
kwijt kan in mijn eigen straat of aan
de van Imhoffstraat. Voorheen was
dit nooit een probleem. Waar kan ik
terecht met een klacht als bewoner
van deze buurt?
Klacht KCC z.d, beantwoord
29-01-2019.

Helpman - Verlengde Hereweg
Ik ben woonachtig aan de Verlengde
Hereweg en kan sinds het gewijzigde
parkeerbeleid, door het ontzeggen van
een vergunning, niet meer fatsoenlijk
parkeren. Het probleem verschuift zich
waardoor mijn probleem nu ook het
probleem van een ander is. Had laatst
nb al een briefje op mijn auto of ik hem
daar aub niet meer wilde parkeren. Dit
terwijl ik daar volledig legitiem stond,
maar wel voor iemand anders zijn
deur.

De Wijert
Helpman

Mail KCC z.d., beantwoord op
16-01-2019.

Helpman - Helperbrink
Parkeerbeleid, de helperbrink is in zijn
geheel betaald parkeren geworden,
dit moet aangepast worden omdat
de strausslaan nu alle auto’s van de
helperbrink krijgt.
Klacht KCC [9556-2018].

Helpman - Verlengde Hereweg
[..] dat zal waarschijnlijk een stukje
rijden zijn want alle medewerkers van
DUO zijn mij voorgeweest. Wat nu aan
de Hereweg / Helperplein staat schuift
allemaal onze kant op [..]
Brief aan college van B&W,
20 maart 2018 [8350-2018:151308].

Helpman - Moddermanlaan
(bij Helperbad)
Wat gaan jullie doen aan
de parkeerproblemen in de
Moddermanlaan. Nu is er vaak al geen
parkeerplaats voor de bewoners en
bezoekers door mensen die naar het
Helperbad gaan.
[klacht via Facebook, #11491].

Helpman - Helpermolenstraat
Als gevolg van het invoeren van
betaald parkeren in de wijk aan de
oostzijde van de Hereweg en de

De Wijert
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Hereweg alsmede betaald parkeren
op het grote parkeerterrein bij de
Albert Heijn worden bovengenoemde
drie straten thans gebruikt als
parkeerterrein door werkverkeer,
ondernemers en klanten van de
[winkels]. Het leefklimaat in deze
straten wordt door de toenemende
drukte ernstig aangetast.
Mail aan dhr. burgemeester Den
Oudsten, d.d. 29 augustus 2019.

Helpman - geen specifieke straat
via deze weg wil ik nogmaals mijn
ongenoegen melden over het
parkeerbeleid in het onbetaald
parkeren gedeelte van Helpman. Als
bewoner is het nagenoeg onmogelijk
om een parkeerplek in de straat
te vinden gedurende kantooruren
van bijvoorbeeld DUO. Vanaf 07:15
stroomt de wijk vol met forenzen die
hun auto gratis kunnen parkeren om
de reis vervolgens per (vouw)-fiets te
vervolgen naar kantoor. Verzoek is dan
ook om betaald parkeren in te voeren
in het overige gedeelte van Helpman,
nu is alleen Helpman-Oost betaald
parkeren […] Begin dat jaar hebben
we contact gehad over het mogelijk
invoeren van betaald parkeren in
de rest van Helpman. Hebben jullie
inmiddels een update? Staat het
invoeren van betaald parkeren nog op
de planning? Alvast bedankt!
Persoonlijke communicatie (mail,
d.d. 17 augustus 2020) beleidsklacht
dhr. Marieke Jansen [17492-2020] en
persoonlijke communicatie (mail, d.d.
17 augustus 2020).

De Wijert
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Helpman - Waldeck-Pyrmontstraat
De parkeerdruk in de WaldeckPyrmontstraat en de omliggende
straten wordt steeds groter. Sinds in
Helpman ten noorden van de Helper
Brink betaald parkeren is ingevoerd
wordt het in de straten ten zuiden
hiervan steeds drukker. Er staan
steeds meer langparkeerders die niet
in de wijk wonen. ‘s Avonds is hier
bijna geen plek meer te vinden. Ook
parkeren veel forenzen hier hun auto
om vervolgens naar de binnenstad of
Kempkensberg te gaan. Kan hier iets
aan gedaan worden, bijv. door het
betaald parkerengebied uit te breiden?
Meerdere buurtgenoten hebben hier
ook melding van gedaan. Ik hoor
graag van u.
Klacht KCC z.d., beantwoord op
02-06-2020.

Helpman - Waldeck-Pyrmontstraat
Hoe staat het met het parkeergebeuren in onze straat het is een
rommeltje.
Persoonlijke communicatie
[app, 04-10-2020, 15.35u].

Helpman - Beethovenlaan
Ik probeer het nu via een mail, omdat
ik al diverse malen heb geprobeerd
om u telefonisch te bereiken. Ondanks
dat ik steeds heb ingesproken.
Misschien dat het nu zo gaat lukken.
Graag hoor ik hoe de stand van zaken
nu is, want het wordt nog steeds
erger!! (…) Hartelijk dank voor uw
mail met nadere info. Jammer dat
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het nog een tijdje kan gaan duren
voor dat hier een beetje rust komt.
De parkeer problemen worden hier
steeds groter,mede door het feit
dat bewoners van naast liggende
wijken,met name Oosterpoort wijk,hier
zondagavond de auto parkeren tot
vrijdag/zaterdag ,zodat de hele week
ONZE parkeer plaatsen bezet zijn.
Wij hopen op spoedig positief nieuws
van uw kant en daar hebben we
vertrouwen in,hoewel wij best begrip
hebben voor de problemen aan uw
zijde.
Persoonlijke communicatie
[mail, 27 september 2019
en donderdag 20 juni 2019].

Coendersborg - Coendersweg (ten
zuiden van de Helper Brink)
Er kwam namelijk net een buurman
langs en die was handtekeningen aan
het verzamelen. Dat we het heel graag
willen!
Persoonlijke communicatie
[app, 15-06-2020, 18.54].

De Wijert Noord - omgeving
van Schendelstraat
tweede vraag ik mij af of de gemeente
overweegt om betaald parkeren in
te voeren in het noordelijke gedeelte
van De Wijert? [..] Steeds vaker kan
ik de auto niet meer kwijt bij mijn
huis. Dit wordt deels veroorzaakt
door parkerende werknemers
van de scholen, logisch door het
opheffen van de grote parkeerplaats.
Daarnaast is er een steeds grotere

De Wijert
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groep ‘slimmeforensen’ die de auto
in De Wijert parkeert, met een kleine
opvouwbare fiets in de kofferbak.
Hiermee vervolgen zij hun weg richting
de werkplaats in het centrum om
daar het betaald parkeren te kunnen
vermijden. Door het invoeren van
betaald parkeren zouden we deze
groep kunnen dwingen om de hiervoor
bedoelde P+R terreinen buiten de stad
te laten gebruiken.
Mail aan wethouders Broeksma
en Chakor, 13 augustus 2020.

Helpman - Vondellaan
Ondertussen is het in de buurt
opgevallen dat de straten bij de
Vondellaan steeds voller staan met
geparkeerde auto’s. Het is natuurlijk
een aanname om te stellen dat dit aan
elkaar gelinkt is. Echter krijg ik steeds
meer het idee dat het probleem
wat zich wellicht eerst voordeed bij
Helperplein, zich nu simpelweg aan
het verschuiven is. Dit kan volgens
mij niet de bedoeling zijn [..] Ik zag
2 afzonderlijke mensen met een
vouwfiets aankomen die dezen in
de kofferbak deden en vervolgens
wegrijden. Ik snap het principe en
wellicht zien zij ook geen andere
mogelijkheid om de auto goedkoop
bij werk kwijt te kunnen. Maar als
bewoner gaat dit steeds meer storen.
Klacht KCC, z.d., beantwoord
06-03-2019.

Klein Martijn – Saaksumborg
De gemeente is van plan het betaald
parkeren grootschalig in te voeren om

De Wijert
Helpman

het waterbed effect te voorkomen.
Wij vrezen nu juist dat waterbed effect.
Als men langs de Helperzoom en de
Goeman Borgesiuslaan niet meer
gratis kan parkeren, dan zal men
eerder kiezen voor de nabij gelegen
straten waar dat nog wél kan. Aan de
Saaksumborg is feitelijk geen ruimte
beschikbaar voor straatparkeren,
alhoewel er geen parkeerverbod geldt
[persoonlijke communicatie,
mail 28 september 2020].

Helpman, Coendersweg
[..] sinds de invoering van de
parkeermaatregelen in Helpman Oost
heeft parkeerprobleem dat daar gold
zich verplaatst naar onder meer ons
deel van de straat. Zowel overdag als
s avonds, dus altijd is de parkeerders
hier enorm geworden. Met nog meer
parkeerpmaatregelen in de buurt
vrees ik dat de situatie in ons deel
van de straat (en de omliggende
straten) helemaal onhoudbaar gaat
worden. Mijn voorstel is dan ook om
zo spoedig mogelijk ook in ons deel
van de wijk parkeermaatregelen in
te voeren. Kortom: ook hier betaald
parkeren invoeren, zo spoedig
mogelijk!
Klacht KCC, z.d., beantwoord
19-06-2018.

Helpman, Helper Kerkstraat
16 april jl. is er betaald parkeren in
een deel van de wijk. De parkeerdruk
in mijn en omliggende straten is nu
al fors toegenomen. Voornamelijk

De Wijert
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werknemers die parkeren, een fiets uit
de kofferbak pakken en de hele dag
hun auto laten staan [..] Ik stel voor
het gebied met parkeervergunning uit
te breiden [..]
Klacht KCC, z.d., beantwoord
11-11-2020.

Helpman, Van Royenlaan
Een aantal jaren geleden is een
deel van de wijk betaald parkeren
geworden omdat de overlast van
auto’s van medewerkers van Duo
te groot was geworden. ook is op
het Helperplein betaald parkeren
ingevoerd. Heel begrijpelijk allemaal
maar de overlast is verschoven naar
de rest van de wijk.[..] Ik wil u dan ook
vragen om Helpman in uw plannen te
betrekken zodat het hier ook weer een
stuk aangenamer wordt om de auto te
kunnen parkeren.
Mail aan wethouder Broeksma,
12 september 2020.

Helpman – van Royenlaan
[..] een Whatsapp-bericht van Marieke
Jansen, [..] pleit voor betaald parkeren
in zijn buurt. Hij woont zelf aan de
Van Royenlaan Mari.
Klacht KCC
[whatsapp, 23 oktober 2020].

De Wijert
Helpman

Helpman – Helperzoom
Op de parkeerplaatsen voor de flat
wordt regelmatig geparkeerd door
mensen die of lopend of fietsend
richting stad, werk of station
Europapark gaan. Het zijn duidelijk
geen bewoners en/of bezoekers van
de flat. Hierdoor komt het regelmatig
voor dat de bewoners van de flat
geen parkeerplaats hebben. Dit zijn
de eerste parkeerplaatsen buiten de
betaald parkeerzone Helpman Oost
dus ik begrijp waarom mensen hier
gaan parkeren. Welke wegen moeten
bewandeld worden om van deze
parkeerplaatsen ook een betaald
parkeerzone te maken [..]
Klacht KCC z.d., beantwoord
05-03-2020.

Helpman, Van Royenlaan
Via deze e-mail laat ik u weten dat
onze verwachting is uitgekomen.
Parkeren dichtbij huis is op drukke
tijden niet meer te doen en ook later
op de avond is het echt zoeken naar
een plekje. Erg vervelend [..] Ik ben
benieuwd wat de stand van zaken
is mbt de invoering van betaald
parkeren/parkeervergunningen in onze
straat en de omliggende straten [..]
[Persoonlijke communicatie,
mail 26-1-2019].

Helpman, Helperzoom
[de parkeerplaatsen aan de
Helperzoom]worden voornamelijk
bezet door mensen die elders in de
stad (DUO bijvoorbeeld) werken.
Dan komt men aan, haalt een fiets of

De Wijert
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step uit de auto en houdt zo de hele
dag parkeerplaatsen bezet [..] de
bewoners aan de Helperzoom [zijn] de
klos. Elders in de wijk heeft men her
en der betaald parkeren ingevoerd [..]
dat heeft tot gevolg dat forensen daar
hun auto’s parkeren waar het nog
onbetaald kan … aan de Helperzoom
[..] Speelt FC Groningen dan is er
überhaupt geen enkele parkeerplaats
meer onbezet [..] is de werkweek
voorbij dan zijn er veel open plekken
op de parkeerplaats. Dat bewijst dat
bewoners hun auto her en der in de
wijk hebben moeten parkeren [..] Het
zijn de redenen waarom er aan de
Helperzoom steeds meer geluiden
van bewoners opgaan om betaald
parkeren in te voeren [..] Deze brief
dient gelezen te worden als een klacht
van velen. Ik vraag u te overwegen,
danwel onderzoek te doen naar,
betaald parkeren [..]
Brief aan college van B&W,
04-09-2019.

Helpman, Moddermanlaan
[..] Wij ervaren problemen met het
parkeren. En wij voorzien dat die
problemen nog zullen toenemen als
de appartementen bewoond worden
[..] Dit alles speelt zich af in de directe
omgeving van het Helperbad [..] ons
is gebleken dat de gemeente geen
verantwoordelijkheid gaat nemen
om de concentratie van parkerede
bewoners en bezoekers in goede
banen te leiden.
Brief aan Ombudsman,
18-01-2018 [2018/039].

De Wijert
Helpman

Helpman-Zuid
Telefoontjes uit Helpman-Zuid;
[persoonlijke communicatie].

Omgeving Helperbad
Overleg met bewoners omgeving
Helperbad.
[o.a. 02-06-2017, 04-04-2018].

Helpman, Van Imhoffsstraat
Sinds 1/12 is het betaald parkeren ingevoerd op het Helperplein. Opvallend
genoeg is het zo dat ik mijn auto 9 van
de 10 keer nu niet meer kwijt kan in mijn
eigen straat of aan de van Imhoffstraat.
Voorheen was dit nooit een probleem.
Waar kan ik terecht met een klacht als
bewoner van deze buurt?
Klacht KCC [74460-2018:934391].

Helpman, Moddermanlaan
[..] bewoners v.h. nieuwe complex
parkeren alsnog in de straat in plaats
van achter de slagboom [..]
Gespreksverslag bewonersoverleg
4 april 2018 [2637-2018].

Helpman, Van Houtenlaan
Zou jij mevr XXXX terug willen bellen.
Zij is groot voorstander voor invoeren
betaald parkeren en woont zelf in de
van Houtenlaan. Meerdere buren zijn

De Wijert
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hier ook voor. Graag z.s.m. overleg
hierover.
Telefonische klacht KCC,
15-12-2020

Helpman, Waldeck Pyrmontplein
Mijn straat (Waldeck-pyrmontstraat
en Waldeck-pyrmontplein) ligt aan de
rand van het betaald-parkeergebied
in Helpman. Onze straat staat
doordeweeks helemaal ramvol met
auto’s van mensen die hier in de
buurt werken. Wij wonen vlakbij het
winkelcentrum in Helpman als bij de
belastingdienst en de DUO. Je ziet
letterlijk mensen hun auto hier parkeren
en vervolgens op de fiets stappen.
Nu is er voor de bewoners zelf al
niet heel veel parkeerplek, maar als
je kijkt naar de straat naast ons, de
Helperbrink, dan zie je dat daar maar
de helft aan auto’s staat. Deze straat is
namelijk wel betaald parkeren. Het zou
voor ons heel fijn zijn als onze straat
ook betaald parkeren gaat worden
Mail 25-11-2020

Helpman, Sweelincklaan
+ Strausslaan
Ik had gelezen dat Gemeente
Groningen in meerdere wijken betaald
parkeren / parkeervergunningen
ging instellen. Is onze straat,
Sweelincklaan, daar ook onderdeel
van? Wij ervaren enorme overlast
van, met name de leerkrachten van
de GSV school plus werknemers van
DUO, die hier hun auto’s parkeren
(evt. fiets achterin, om daar vervolgens
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mee verder te gaan) en de ouders/
verzorgers van leerlingen van de GSV
die ‘s ochtends in een grote file in de
straat staan, minutenlang stilstaan
(wat niet mag, gele streep op trottoir),
of vaak een uur van te voren voor het
ophalen hier parkeren met draaiende
motor. Ik heb al een aantal keer een
ouder gevraagd om in ieder geval
de motor uit te zetten. Dat weigeren
ze vaak. Daarnaast wordt er door
de drukte, als er al geparkeerd kan
worden, gewoon schuin ingeparkeerd,
half op de weg, half op de stoep. Ook
wordt er geparkeerd aan de verkeerde
kant van de Strausslaan (er mag aan
1 kant geparkeerd worden). Diverse
bewoners zijn al vaker in gesprek
geweest met de directeur van de GSV,
echter wordt er, ons inziens, niets mee
gedaan. Als bewoners kunnen wij
vaak niet meer parkeren in de straten
[…]
Klacht KCC, [10504-2021:994854]

Helperzoom
‘Fijn dat er over [het invoeren van
betaald parkeren] wordt gesproken,
ik woon aan de Helperzoom en daar
is de parkeerdruk erg hoog door
forenzen en bewoners uit betaalde
gebieden die bij ons komen parkeren’
Mail d.d. 27 januari

Helper Molenstraat
‘Voor [ons] is voldoende en geschikte
parkeerruimte bij ons in de straat van
essentieel belang. De mogelijkheden
hiervoor zijn gedurende de jaren
echter sterk afgenomen door o.a.
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de invoering van betaald parkeren in
de omliggende wijken en de opening
van het DUO gebouw aan de ring.
De ontstane drukte in de straat is voor
zowel [ons] als de buurtbewoners met
enige regelmaat een groot struikelblok.
Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk
dat één van onze medewerkers
genoodzaakt is om de auto van een
patiënt verderop te parkeren in de
(zij)straat’.
Mail, d.d. 25-02-2021

Handtekeningen Waldeck
Pyrmontstraat (Helpman).
Brief aan college van B&W,
28-10-2019.

Brief aan wethouder Broeksma,
05-06-2020.

Helpman, omgeving Helperzoom,
06-09-2019.

Hoornse Meer
Corpus den Hoorn

Hoornse Meer
Corpus den Hoorn

Hoornse Park Paterswoldseweg (omgeving MZH)
Sinds vrij recent heeft de gemeente
voetbalvereniging Corpus den Hoorn
haar terrein tijdens kantooruren
betaald parkeren gemaakt. Dit
resulteert in het feit dat wij ineens
grote hinder ondervinden van wild
parkeren op ons parkeerterrein.
Klacht KCC, z.d., beantwoord
11-11-2020.

Van Heemskerckstraat (omgeving
De Suiker, bij de Erasmusschool)
Echter het gedeelte van de Van
Heemskerckstraat, wat voorheen
de toegangsweg was naar de
Suikerfabriek wordt al jaren door
honderden auto’s per dag geheel
kosteloos geparkeerd, wat gepaard
gaat met gedurende de gehele dag
een af en aan rijden van auto’s door
de buurt naar het gedeelte waar
kosteloos en vrij geparkeerd kan
worden. Mijn verzoek: maak een
einde aan het parkeren in de Van
Heemskerckstraat.
Klacht KCC [11925-2018].

Corpus den Hoorn - L M v
Noppenstraat
Is het ook mogelijk dat er dan ook
betaald parkeren komt, want komt
dan minder ruimte voor bewoners. Op
bepaalde momenten kunnen wij onze
auto zelf niet kwijt.
Klacht KCC z.d., beantwoord op
08-06-2020.

Hoornse Meer
Corpus den Hoorn

Corpus den Hoorn-Noord Invasiestraat
Misschien heb ik een rare vraag. Weet
u misschien ook wanneer het betaald
parkeren wordt in mijn straat? Ik wens
dit eigenlijk graag. Aangezien er veel
mensen in mijn straat (Invasiestraat)
hun auto parkeren, maar gaan
vervolgens met hun vouwfiets naar het
centrum. Ook als er een evenement
bij Martiniplaza is. Dan is er vaak
weinig tot geen plekken over voor
de bewoners. U snap misschien ook
dat dit bij de bewoners bepaalde
irritatie opkom. Hopelijk kunt u wat
informatie over geven. [..] Ik ben
wel een voorstander voor betaald
parkeren in mijn straat / wijk. Uiteraard
snap ik dat het geen garantie is op
een parkeerplek. maar er ontstaat
wel meer kans. Daarnaast zal het ook
denk ik wat veiliger gaan worden.
Aangezien nu vaak gerace wordt voor
een plekje. En dat men in de tegen het
verkeer inrij.
Klacht KCC z.d., beantwoord op
09-06-2020.

G.J. Boekhovenstraat
Overleg met bewoners G.J.
Boekhovenstraat over overlast van
parkeerders Martini;
(06-09-2017).

PARKEEROVERLAST!

