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vragen BGE in commissie B&M i7Ĵanuari 2013

Geachte leden van de raad,
In de commissie Bestuur, Middelen 8z Economie van 17 januari j l . zijn vragen gesteld door de heer W. Halm
van BGE over het parkeren in de Elzenlaan te Emmer-Compascuum.
Bijgaand ontvangt u ter infomatie een kopie van de brief aan de heer W. Halm over de beantwoording van de
vragen.
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parkeren Elzenlaan Emmer-Compascuum

Geachte heer Halm,
Een aantal bewoners van de Elzenlaan (18, 28-34 en 36-44) heeft het parkeren in de Elzenlaan bij u onder de
aandacht gebracht. Vervolgens hebt u de vragen over dit probleem gesteld in de commissie Bestuur, Middelen
8t Economie van 17 januari 2013. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.
Parkeren
In oorsprong zijn de paden naar de woningen aan de Elzenlaan voetpaden en niet bedoeld voor autoverkeer.
Voor de hoekwoning, Elzenlaan 34, is omstreeks 1995 een inritvoorziening aangelegd omdat de bewoner
mindervaľide was.
Een-tweetal bewoners heeftjnediojneL20i3 ineengesprek met de gemeente aangegevenjwelke overlast zij
ervaren en wie de vermoedelijke overtreders zijn. De parkeeroverlast, die door een aantal buurtbewoners
ervaren wordt, was vanuit eerdere meldingen niet bekend bij de politie of bij de gemeente. Het parkeren op
een voetpad of op het gazon is wettelijk niet toegestaan. Gelet op de aanwezige parkeerplaatsen in de Elzenlaan
moet deze hoeveelheid voldoende zijn.
Parkeerverbod
Wij zijn niet voornemens om een parkeerverbod in te stellen. Wel zullen wij betreffende bewoners door middel
van een brief informeren dat parkeren op het gazon en op het voetpad niet is toegestaan. Tevens zal de politie
gevraagd worden de situatie de komende tijd te controleren.
Melding
Mocht de situatie van parkeren op het voetpad zich blijven voordoen dan adviseren wij de bewoners contact op
te nemen met de wijkagenten, bereikbaar via tel. 0900-8844.
Gazon
De ldacht over modder op het gras voor de woningen is bij de opzichter van het gebied bekend. Er blijft water
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staan omdat er waarschijnlijk een ondoordringbare laag in de bodem zit, die er voor zorgt dat het water
nauwelijks weg kan. In het verleden zijn er extra kolken geplaatst voor het afvoeren van het water. Destijds is
over drainage gesproken maar dit bleek erg kostbaar en is om die reden niet uitgevoerd.
Contact
Contactpersoon is de heer W. Wessels, teamleider Stad van de afdeling DNW en hij is bereikbaar via 14-0591.
Wij verwachten uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.
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