
 e-mail ontvangen 22-07-2019

 Datum: 19 juli 2019
                                                                                      Onderwerp: parkeren 

Sportpark burg. buiningpark
                                                                                                                                              
Geacht College en geachte raadsleden,                                                                  

Vrijdag 19 juli 2019 zijn wij als postduivenvereniging aangesproken door een Boa 

(handhaving) met betrekking tot het parkeren van onze leden om het clubgebouw.

De Boa geeft aan dat hij door de gemeente is gemaand tot handhaving van het 

parkeerbeleid en moet aangeven dat wij als postduivenvereniging niet om ons gebouw 

mogen parkeren. (boete € 104,50 incl. adm. kosten per fout parkeerder)

Dit waarschijnlijk na klachten van omliggende verenigingen. Hierbij kan ik aangeven dat de 

auto’s zodanig geparkeerd zijn dat er geen hinder is voor de andere verenigingen anders dan 

dat zij vinden dat wij dit niet mogen doen. Onze leden parkeren in de verharde cirkel t.p.v. 

de toegangsweg naar de Petanque en naast ons gebouw. ( binnen 10 mtr van het gebouw). 

Een ander punt, er staat volgens ons nergens aangegeven dat wij niet achter de paaltjes van 

Fort 33 of toegangsweg mogen parkeren. Tevens wordt er toegestaan dat wij de inrit van de 

ijsbaan mogen gebruiken tijdens evenementen om nabij het gebouw te kunnen parkeren. 

Wij als vereniging respecteren het handhavingsbeleid en zullen op het plein parkeren maar 
stellen wel een paar vragen. Wordt er nu bij alle overtredingen van verkeerd parkeren 
gehandhaafd of hanteert u een incidentele handhaving. Wij willen een permanente 
handhaving en dat elke overtreding aangepakt wordt. Zeker bij evenementen. Er wordt veel 
verkeert geparkeerd als het parkeerplein vol is en de mensen geen zin hebben (zoals u als 
gemeente suggereert)  400 tot 500 mtr te lopen. Maar als u niet handhaaft zullen er altijd 
overtreders zijn. Bij evenementen loopt dit op tot vele tientallen fout parkeerders ( meer 
dan 100 stuks is meermalen geteld.)
U kent het voorstel van PV Leusden met betrekking tot parkeren uitvoeren maar om niet 
duidelijke redenen wilt u dit niet. Wel neemt u maatregelen aan de zuidkant van het 
sportpark zodra er maar een klacht binnen komt.
Verder mag u het volgende in overweging nemen.
Wij hebben een opstalrecht met een erfdienstbaarheid over een gebied van 10 meter om 
ons gebouw en een erfdienstbaarheid van de toegangsweg naar ons gebouw. Zie bijlage
De toegangsweg is verdwenen bij de aanleg van de nieuwe inrichting van het terrein. Ons 
gebouw heeft geen toegangsweg anders dan het terrein van Fort 33. Deze toegang wordt 
incidenteel geblokkeerd door parkeerders Fort 33. Graag willen wij zien dat ons gebouw 
d.m.v. een toegangsweg bereikbaar wordt zodanig zodat onze leden op leeftijd ( 65 jaar en 
ouder) tot het gebouw kunnen rijden om te laden en te lossen.
Ook zouden wij binnen de 10 mtr. van het gebouw willen en kunnen parkeren.

Graag gaan wij een gesprek aan met de gemeente betreffend de situatie en onze recht van 
opstal en erfdienstbaarheid.

Met vriendelijke groet,

Namens PVLeusden,


