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Onderwerp: Instelling blauwe zones Hamershof 

 
 

  

Geachte heer of mevrouw, 
 
Begin januari 2018 is het ontwerp-verkeerbesluit voor de instelling van parkeerschijfzones 
(blauwe zones) in de Hamershof ter inzage gelegd. Vanaf dat moment konden  
belanghebbenden ons laten weten wat zij van dit voorgenomen besluit vinden. Dit is de 
zogenaamde zienswijzeprocedure. Ook u heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 
 
Wat is er met de zienswijzen gedaan?  
 
In het ontwerp-verkeersbesluit werd o.a. voorgesteld om het onderste gedeelte van de grote 
parkeervoorziening bij het politiebureau als blauwe zone aan te wijzen. Meer dan 50 
bewoners hebben ons laten weten dat zij dit een slecht plan vinden. Zij hebben ons er op 
attent gemaakt dat veel bewoners van de Hamershof en directe omgeving minder goed ter 
been zijn en daardoor geen gebruik kunnen maken van het bovendek van deze 
parkeervoorziening. Meer dan 50 bewoners hebben als alternatief voorgesteld om de 
parkeerplaatsen aan de De Blekerij (dus aan de voorkant van het wooncomplex) als blauwe 
zone aan te wijzen.  
 
De ontvangen reacties hebben ons aanleiding gegeven af te zien van het plan om het 
onderste gedeelte als blauwe zone aan te wijzen. Dit houdt dus in dat bewoners, net zoals 
nu, gewoon gebruik kunnen blijven maken van de ruim 125 parkeerplaatsen in het onderste 
deel van deze parkeervoorziening. Dit betekent dat zowel het ondergedeelte als het 
bovendek niet als blauwe zone worden aangewezen.  
 
Verder hebben wij besloten het door diverse bewoners aangedragen alternatief over te 
nemen. Dit houdt in dat de 25 parkeerplaatsen aan De Blekerij nabij de ingang van het  
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wooncomplex onder de blauwe zoneregeling worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de 15 
parkeerplaatsen aan De Spinnerij (aan de noordkant van het politiebureau.  
 
De andere zienswijzen worden niet overgenomen. In de meegestuurde zienswijzennota kunt 
u lezen waarom wij dat niet gewenst en/of nodig vinden. Kortheidshalve verwijzen wij naar de 
inhoud van deze zienswijzennnota.  
 
Vervolgtraject 
 
In het voortraject is afgesproken dat de gemeenteraad (tijdig) wordt geïnformeerd over de 
ontwikkelingen rond het parkeren in de Hamershof. Zo is aan de raad toegezegd dat de 
zienswijzennota en het (gewijzigde) verkeersbesluit aan hem worden voorgelegd voordat wij 
hier een definitief besluit overnemen. Dit houdt dus in dat ons besluit op dit moment nog een 
voorlopig karakter heeft.   
 
Binnenkort ontvangt de gemeenteraad een memo waarin staat welke zienswijzen wij wel/niet 
willen overnemen. Dit memo zal vrijwel zeker voor de Uitwisseling van 17 mei 2018 worden  
geagendeerd. 
 
Als de raadsleden geen bedenkingen uiten tegen dit voorstel krijgt het verkeerbesluit een 
definitieve status. Op dat moment (na 7 juni 2018) wordt het verkeersbesluit op de 
voorgeschreven wijze bekendgemaakt in de Staatscourant. Vanaf dat moment gaat ook de 
beroepstermijn lopen. Deze duurt 6 weken.  
 
Alleen degenen die zienswijzen hebben ingediend kunnen beroep instellen.  
 
Rond de tijd dat het verkeersbesluit een officieel karakter krijgt ontvangt u opnieuw een brief 
waarin meer informatie over de beroepsprocedure wordt opgenomen. Ook hopen wij u dan 
meer te kunnen vertellen over het moment waarop deze regeling nu echt wordt ingevoerd.  
 
Wanneer u nu al (of nog) vragen heeft over de procedure kunt u gerust even contact 
opnemen met de heer Iz. Boone (adviseur verkeer). Zijn emailadres is i.boone@leusden.nl  
Zijn telefoonnummer is 033-4961 712. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het college van de gemeente Leusden, 
 
 
 
 
 
H.W. de Graaf-Koelewijn G.J. Bouwmeester 
directeur-secretaris burgemeester 

mailto:i.boone@leusden.nl
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