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Aan alle bewoners van Bartoklaan 1-23 (oneven) 14 en 16, 
Chopinstraat 24-26, Brahmsstraat 23-26,29,31, Wagenaarstraat 

49-53,55 en Bachstraat 35 
 

Parkeren Bartoklaan 
 
In januari heeft de gemeente de bomen in de Bartoklaan vervangen. Hierdoor zijn twee 
openbare parkeerplaatsen vervallen. Naar aanleiding hiervan heeft  een aantal bewoners 
bezwaar gemaakt.  In een brief hebben zij de gemeente verzocht de vervallen parkeerplaatsen 
terug te brengen. 
 
In onze bewonersbrief van 8 december 2016, waarin de werkzaamheden werden aangekondigd en 
toegelicht, zijn de gevolgen voor de openbare parkeergelegenheid onvoldoende belicht. Wij gingen er 
vanuit de brief  in combinatie met de tekening van de plannen voldoende duidelijk was. Gebleken is 
dat dit niet het geval was, waarvoor onze oprechte excuses. 
 
Met deze bewonersbrief informeren wij u waarom we twee parkeerplaatsen hebben laten vervallen 
voor de nieuwe bomen. Bomen zijn van belang voor een leefbare stad en gezonde woonomgeving. 
Daarnaast is aangetoond dat de aanwezigheid van bomen in de directe woonomgeving een positief 
effect heeft op de waarde van woningen. Redenen waarom de gemeenteraad in 2009 de 
bomencompensatie richtlijn heeft vastgesteld.  In deze beleidsnota is bepaald dat het kappen van 
bomen voldoende gecompenseerd moet worden.  
 
Door de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond was het niet mogelijk om alle nieuwe 
bomen op dezelfde locatie  terug te planten. Op een tweetal locaties bleek het nodig parkeerruimte op 
te offeren om hetzelfde aantal bomen in de straat terug te brengen. Gezien de beperkte parkeerdruk 
in de straat leek ons dit een gerechtvaardigde keuze.  
 
Naar aanleiding van de ontvangen bezwaren hebben wij een parkeertelling in de straat uitgevoerd om 
het parkeren beter in beeld te brengen. 
 

 Aantal p.p. op de 

openbare weg 

Bezetting op moment van telling 

Wegvak Bartoklaan 

tussen 

 5 feb 

8:30 uur 

5 feb 

17:30 uur 

9 feb 

21:30 uur 

14 feb 

23:30 uur 

Bachstr/Brahmstr 10 7 6 9 10 

Brahmstr/Chopinstr 8 3 3 3 4 

Chopinstr/Palestrinaln 13 5 7 9 8 

 
Uit de parkeertellingen blijkt dat er op elk moment voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Hieruit 
blijkt dat er geen sprake is van een parkeerprobleem. De  noodzaak om de vervallen parkeerplaatsen 
te compenseren is niet aanwezig. De oorspronkelijk parkeerplaatsen komen dan ook niet terug en er 
zullen geen verdere aanpassingen aan uw straat gedaan worden.  
 
Meer informatie? 
Wanneer u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer 
M.Kuijsten via telefoonnummer 14 0162  


