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uitbreiding blauwe zone

Geachte mevrouw, heer,
Het “blauwe zone-gebied” aan het Raadhuisplein wordt uitgebreid.
Daartoe hebben wij besloten op verzoek van winkeliers en eigenaren van winkelcentrum
“Crimpenhof”.
De reden van de uitbreiding
De parkeerdruk rondom “Crimpenhof” is hoog. Op sommige dagen van de week zelfs té
hoog, gezien de normen die daarvoor gelden.
Dit is een ongewenste situatie, zeker voor de winkeliers. Het is belangrijk dat hun
winkelcentrum aantrekkelijk is en blijft voor publiek en daar draagt het gemakkelijker
kunnen vinden van een parkeerplaats aan bij. Immers, er ontstaat dan een betere
doorstroming.
Een proef voor één jaar
Om te kunnen beoordelen of de uitbreiding van het gebied de gewenste effecten heeft,
geldt deze vooralsnog voor één jaar.
Aan het eind van deze periode zullen wij de situatie beoordelen en de effecten van de
proef in kaart brengen. Afhankelijk van de uitkomst nemen wij dan een definitief besluit.
Wat houdt de uitbreiding in?
In de nieuwe situatie geldt de blauwe zone voor alle parkeerplaatsen aan het
Raadhuisplein. Ziet u hiervoor de tekening, die u met ingang van 5 december a.s. kunt
raadplegen via de website www.krimpenaandenijssel.nl/blauwezone of (op werkdagen van
8.30 tot 17.00 uur) kunt bekijken in de hal van het raadhuis.
Door het instellen van de parkeerschijfzone is het op de betreffende parkeerplaatsen
toegestaan maximaal 2 uren te parkeren. Deze beperking geldt voor
- maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur
- vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en
- zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Langer parkeren tijdens deze uren is mogelijk op alle overige parkeerplaatsen rondom het
winkelcentrum.
Ontheffing voor de bewoners van Waardzicht
In de proefperiode vallen ook de parkeerplaatsen nabij Waardzicht binnen de blauwe zone.
Om de overlast voor de bewoners van deze woontoren zoveel mogelijk te beperken,
ontvangen zij kosteloos een ontheffing om langdurig te kunnen parkeren binnen de zone
(per adres maximaal één ontheffing).

Informatieavond op 14 december
Misschien heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of wilt u met de betrokken
wethouder en medewerkers van de gemeente van gedachten wisselen over dit onderwerp.
Dan bent u van harte welkom bij de informatieavond op 14 december 2016, van 19.00 tot
21.00 uur, in “De Tuyter, Hart van Krimpen”.
De bewoners van Waardzicht kunnen tijdens deze avond ook hun gegevens laten
registreren ten behoeve van de ontheffing.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

mr. drs. A.E. Bosker
directeur Ruimte
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