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Plaatsen fietsrekken op de Tjeerdsraklaan
Er is draagvlak onder de bewoners v an de Tjeerdsraklaan voor het plaatsen van fietsrekken op twee
park eerplaatsen. De gemeente vindt het belangrijk dat het trottoir goed toegankelijk is voor iedereen.
Daarom hebben wij besloten de fietsrekken te plaatsen.

Een bewoner heeft begin dit jaar een initiatief
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gemeente voor het plaatsen van fietsrekken op
twee parkeerplaatsen in de Tjeerdsraklaan. Hij
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heeft hiervoor ook handtekeningen opgehaald
bij een aantal bewoners. Via een wijkbericht
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heeft de gemeente in april 2018 gevraagd aan de
bewoners of ze dit een goed idee vinden. Veel
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bewoners waren positief over dit plan.
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In totaal waren er 3 bezwaren van bewoners
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binnengekomen. In hun bezwaren kwam naar
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voren dat door het verdwijnen van
parkeerplekken door de net opgeleverde
nieuwbouw én het plaatsen van fietsenrekken de
parkeerdruk te hoog zal zijn.
De gemeente heeft, op grond van deze
bezwaren, afdeling Verkeer gevraagd om nog
een keer te onderzoeken of het aantal
parkeerplekken nog voldoet aan de
parkeernorm. Uit dit onderzoek blijkt dat
ondanks het verdwijnen van de parkeerplekken,
de norm nog gehaald wordt.
Er zijn wel minder parkeerplekken dan voorheen
in de Tjeerdsraklaan. Dit kan betekenen dat
bewoners niet altijd kunnen parkeren voor de
deur. Soms zal men de auto iets verderop
moeten parkeren in een omliggende straat.
P la nning
De fietsrekken zijn besteld. De planning is deze
in de zomerperiode te plaatsen. Tijdens de
werkzaamheden blijft de straat en de overige
parkeerplekken toegankelijk.

Verspreidingsgebied:
Tjeerdsraklaan 5 t/m 15 (oneven) en 70 t/m 92 (even)
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