
Over parkeren op de kade  
          

 

14 februari 2012 

 

 

Beste kadebewoners, 

 

 

Ondergetekenden, mede-kadebewoners, vinden het jammer dat de grasstrook aan de vaart weer 

langzaam in een zompig moeras verandert. Dat kenden we al van voor de verbouwing van de kade. 

Ook maken we ons zorgen over de hoge rijsnelheden, vaak flink boven de toegestane 30 km/u. 

 

We willen u vragen hierover mee te denken. 

 

Het parkeren 

Het was de bedoeling van de gemeente dat we met twee wielen op de grastegels én met twee wielen 

op de straat parkeren. Zo blijft de grasmat in goede staat en is er voldoende ruimte voor vuilnis- en 

brandweerauto’s om er tussendoor te rijden. Ook normale vrachtwagens en verhuiswagens kunnen  

er langs. De rijbaanbreedte is zo altijd nog royaler dan bijvoorbeeld in de Eindenhoutstraat!  

De smallere rijbaan die ontstaat bij het parkeren op de tegels drukt tevens de snelheden op de kade,  

 

Het is wel handig om: 

1. aan de huizenkant zo goed mogelijk langs het trottoir te parkeren; 

2. aan de kadekant op de buitenste rand van de grastegels te parkeren; 

3. als je je zorgen maakt om je buitenspiegel deze aan de rijbaanzijde in te klappen. 

 

Vrije keus 

Het is natuurlijk aan u of u anders wilt gaan parkeren. De gemeente, c.q. de politie zal het zeker niet 

gaan afdwingen. Zoiets lukt trouwens alleen maar door fysieke maatregelen zoals een heel hoge 

stoep (zie de  pleintjes/grasperken in de Vredenhofstraat en op de hoek Oranjeplein/Westerhout- 

straat). Het hangt dus af van uw bereidheid om de auto op de grastegels te parkeren! 

We denken dat veel mensen zich niet realiseren dat de rijbaan breed genoeg is.  

 

We vragen u van harte om mee te werken en zijn benieuwd naar uw reacties en ervaringen. 

Ook als u andere oplossingen weet voor het behoud van het gras en/of een lagere rijsnelheid, houden 

we ons aanbevolen. Dan is het altijd de moeite waard nog eens contact hierover te hebben met de 

gemeente. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Wim Krop (contactpersoon)          Gerard Veldman                               Henke Daalder 

Prinsessekade 40           Prinsessekade 30                              Prinsessekade 13 

Tel. 06-55703562 

email wkrop@upcmail.nl 

  

Fam. Vingerhoed                               Evert Kieft                                                   

Prinsessekade 46                                Prinsessekade 45                                        

 


