
Beste leden van de Raad 
 
Voorop gesteld dat ik persoonlijk voor het invoeren van 'betaald parkeren' ben in mijn 
woonomgeving. 
Leefbaarheid in mijn woonomgeving (en in de woonwijken in het algemeen) staat wat mij betreft 
voorop. 
 
Echter spelen er een aantal zaken, die aandacht c.q. om oplossingen vragen in bovengenoemde 
omgeving. 
 
De locatie, Castor-, Polluxstraat, Morgenster- en Algolllaaan, is de parkeerplaats voor o.a. bezoekers 
van het 
winkelcentrum en werknemers van buitenaf (UMCG etc.). Door de onlangs gerealiseerde wijziging in 
de 
bestemmingen van de Cast- en Polluxstraat zijn de straten gehalveerd. Dit in relatie met een 
uitbreiding van 
de 'groenzones' in de woonomgeving. Een en ander is binnen ca. 2 weken gerealiseerd.  
Kortom, er is geen sprake geweest van een publicatie ivm wijziging van de bestemming en daaraan 
gerelateerd een eventuele mogelijkheid een bezwaar in te dienen. 
 
Door de gemeente is een oplaadpunt voor electrische auto's geplaatst in de Algolllaan ter hoogte van 
de 
'kopse kant 'van de Polluxstraat. 
In voornoemde woonomgeving is niemand in het bezit van een electrische auto, echter in het 
noordelijker 
gelegen deel van de wijk wel. Daarnaast wordt het oplaadpunt gebruikt door bestuurders van 
DHLbussen, die 
niet op de genoemde locaties woonachtig zijn, maar wel de bestelauto's daar parkeren. 
 
Het betreft 3 woonlocaties met 184 woningen en meer dan  550 inwoners. 
 
Per locatie zijn er 2 parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers.  
 
Nav bovengenoemde casus heb ik de woningcoöperatie Lefier benaderd met het voorstel deze 
plaatsen op te 
nemen in het beschikbare contingent voor de huurders van de woningen. Deze parkeerplekken 
worden al door huurders van de woningen bezet. 
Tevens is er aan de Morgensterlaan sprake van een wachtlijst, die niet correct is bijgehouden vwb de 
aanvragen 
van de inwoners. 
Daarnaast heb ik aangegeven dat parkeerplaatsen niet meer in gebruik zijn door de oorspronkelijke 
huurders, 
omdat zij niet meer in het bezit zijn van een auto. 
Hierop is door de bewonersparticant schriftelijk negatief gereageerd. 
Ook heb ik de gebiedsmanager van Lefier ingelicht inzak de parkeersituatie en ben in een schrijven 
gekwalificeerd als 'leugenaar'. De betreffende correspondentie is op aanvraag bschikbaar.. 
 
De kennisgeving van het plan en de presentatie van voornoemd plan heeft op locatie gedurende 3 
dagen plaatsgevonden en is correct kenbaar gemaakt bij de inwoners van de straten. 
De presentatie is door 65 mensen bezocht. 
 



Ik verzoek de Raad dringend de verstrekte informatie mee te nemen in de besluitvorming c.q. in de 
aanloop 
naar eventuele realisering van een parkeerverbod in voornoemde straten.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Wieky Popken 
 


