Onderstaand treft u de binnengekomen reactie van een bewoner aan op de ontwerptekening van
de Burgemeester Murisstraat en het bijbehorende antwoord. Dit antwoord is op 20 juli 2020 aan
betreffende bewoner verstuurd.

REACTIE BEWONER
Beste ls.
Ik kan helaas het formulier niet invullen vandaar dat ik het zo doe.
Dat hele plan is een slecht idee. We komen nu al parkeerplaatsen te kort. We hebben nu plek voor 12
auto's op parkeerplaats en 3 langs de weg.. Vaak moet ik mijn auto al achter een andere auto
parkeren als ik wat later op de dag thuis kom. De parkeerplaatsen is 1 grote frustratie. En nu willen
jullie ook nog eens de parkeerplaats kleiner maken met maar 9 plekken en geen mogelijkheid meer
om achter een ander te parkeren. Ik en mijn buren vinden dit een zeer slecht plan. Ik heb
aangegeven tuin te willen afgeven voor een parkeerplaats voor de deur.. Als jullie dit plan doorzetten
ben ik genoodzaakt om mijn voortuin te veranderen en mijn auto in de voortuin te plaatsen. Ook ik
wil gewoon graag voor mijn deur parkeren en niet 3 straten verder.

ANTWOORD GEMEENTE MEERSSEN
Geachte [naam bewoner],
De gemeente Meerssen heeft op 7 juli jl. het SO van de Burgemeester Murisstraat en een
meedenkformulier online gezet. Als bewoner/belanghebbende heeft u via het meedenkformulier
gebruik gemaakt om te reageren op de voorgenomen plannen. Mocht het mogelijk zijn, dan komen
wij u graag tegemoet. Het kan echter voorkomen, dat wij helaas niet kunnen tegemoet komen aan
uw wensen. Wij wegen alle suggesties af tegen het algemeen belang, veiligheid, duurzaamheid en
financiën. In rood treft u de beantwoording aan op de melding
De gemeente wil het auto gebruik en het bezit van auto’s ontmoedigen en daarom zeker niet meer
parkeerplaatsen aanleggen. In Nederland is het geen recht om voor de eigen voordeur te parkeren,
maar wordt een (beperkte) loopafstand tot een parkeerplaats acceptabel geacht. Als binnen 250
meter voldoende parkeervoorzieningen aanwezig zijn dan worden geen groenvoorzieningen
opgeofferd voor het realiseren van parkeervoorzieningen.
De weg is openbaar, toegankelijk voor iedereen, iedereen mag op de parkeerplaatsen zijn of haar
auto parkeren, tenzij het een invaliden parkeerplek betreft, je hebt dus geen recht op die
parkeerplek, voor je huis. Denk er aan dat u het overige verkeer (auto’s, vrachtauto’s, trekkers) niet
hindert en de doorgang voor met name hulpverleningsvoertuigen (politie, brandweer en ambulance)
niet blokkeert. Er zijn ook een aantal specifieke plekken waar u niet mag stilstaan volgens de
parkeerregels:
•
Op een kruising
•
Op de rijbaan naast een fietsstrook of busstrook.
•
In een zone van vijf meter voor en na een oversteekplaats
•
In een zone van vijf meter voor en na een bocht
•
Binnen vijf meter van een kruispunt
Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,
[naam medewerker gemeente Meerssen]

