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7 Juni 2017

Oproep tot overleg parkeren Ring en omgeving.
Maandag 19 juni 19.00 uur , travaille op de
Ring.

Al vele jaren ontvangt de Dorpsraad klachten over het parkeren op de Ring. Met name tijdens
concerten en diensten in de Kerk maar ook daarbuiten. Vrachtwagens op de Ring die er niet meer
af kunnen zonder schade te rijden enzovoort. Grote zorg is ook de hulpverlening bij calamiteiten,
Ambulance en Brandweer worden belemmerd bij hun soms levensreddende acties, is al een paar
keer voorgekomen. 19 juni zal ook de beleidsambtenaar verkeer aanwezig zijn. Het is de bedoeling
om de knelpunten ter plaatse te bespreken en nadien in het Dorpshuis (19.30 uur) verder te praten.
Bij slecht weer: 19.00 uur in het Dorpshuis.
Aan de orde komen en bespreekbaar zijn deze voorstellen:

a) Parkeren op de Ring verbieden of een autoluwe zone instellen (alleen in en
uitstappen.)
b) Parkeren verbieden vanaf het oude Gemeentehuis tot de Ooststraat,
c) In-uitrijverbod naar/van de Ring en zijstraten behalve Zuid- Oost- en
Goemansstraat .
d) Inzetten voldoende parkeerwachten door de organisaties, aanpassen
vergunningen,
e) Bij overtredingen Handhaving inschakelen, inzetten van dranghekken/
verbodsborden,
f) Realisatie t.o. de Zuidstraat (brede deel) van een aantal parkeerplaatsen
indien nodig,
g) Suggesties van de dorpsbewoners en mensen die verder overlast
ondervinden.
Natuurlijk beseffen we maar al te goed dat in Dreischor als geheel een groot parkeerprobleem is.
Want de Ring vrij van auto’s roept onmiddellijk de vraag op: waar dan parkeren ? De Dorpsraad
heeft in de loop der jaren (naar schatting ) tussen de 250 en 300 klachten over het parkeren en
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moeilijke verkeersituaties binnengekregen. De Bogerd en Stoofweg, nabij het Museum, bij het
Dorpshuis, in de Ooststraat, De Zuiddijk einde Bogerdweg, doorgaand vrachtverkeer, in de Renkum
en Heshuizenstraat, Mr.P.Moggestraat, we kunnen nog even doorgaan!
Klachten die net niet hebben geleid tot escalatie en handtastelijkheden, het slaan van deuken in
een auto, e.d. Gelukkig maar. Maar het geeft wel aan dat de nood hoog is, waarbij opgemerkt dat
het voor de eigen voordeur parkeren al lang niet meer vanzelfsprekend is. We hopen dat u mee wilt
denken over de situatie en ideeën aan wil dragen. Natuurlijk zal het geven en nemen worden maar
de situatie laten zo die is kan geen optie zijn. We rekenen natuurlijk graag op uw komst !!
De bijeenkomst is niet gebonden aan het genoemde gebied, dus iedereen is welkom mits gedupeerd
of betrokken. Praat mee de 19e en doe suggesties. Niet komen betekend dat u niet gehoord wordt !
Deze brief zal aan de naaste betrokkenen, op de site van de Dorpsraad en Facebook worden gepubliceerd
en aan de e-mailgroep van de Dorpsraad worden gezonden. De Pers zal ook in kennis worden gesteld.

Bestuur Dorpsraad Dreischor.
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