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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Op 30 november 2017 heeft de raad nieuwe criteria voor de beoordeling van petities over parkeren
vastgesteld.
Op basis hiervan zijn in 2018 en 2019 de petities van de Anne Frankwijk, Polderland,
Dalkruid/Knoopkruid, Spoorzicht, Buitenlust en Tarwekamp beoordeeld. Dit heeft in de gevallen van
de buurten Spoorzicht, Buitenlust, Dalkruid/ Knoopkruid en Tarwekamp geleid tot het uitbreiden van
de blauwe zone.
Op 7 september 2021 is een bewonerspetitie parkeren ontvangen van de bewoners van de straten
Hofstedeweg, Gravenland, Houtbosch en het wegdeel van de Oude Waelweg 1-27 (oneven) in
Diemen Noord.
Het college heeft besloten om op basis van de uitslag van de petitie de blauwe zone uit te breiden met
het deelgebied van de petitie.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 1 maart 2022.

Samenvatting
Op 7 september 2021 is een bewonerspetitie parkeren ontvangen van de bewoners van de
Hofstedeweg, Gravenland, Houtbosch en Oude Waelweg 1-27 (oneven) in Diemen Noord. In deze
petitie geven zij aan ernstige parkeeroverlast te ervaren en zijn de meningen van bewoners met
betrekking tot invoering van een blauwe zone geinventariseerd.
Het college heeft besloten om op basis van de uitslag van de petitie de blauwe zone per 2 mei 2022
uit te breiden met onderstaand deelgebied.

Figuur 1. Deelgebied met Hofstedeweg, Gravenland, Houtbosch en deel Oude Waelweg
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Uitslag bewonerspetitie
De bewonerspetitie bevat de meningen van 66 woonadressen, waarbij de stem per woonadres voor
100% wordt meegeteld, behalve bij 31 adressen waar parkeren op eigen terrein geldt. Op die
adressen wordt de mening voor 50% meegeteld. Het resultaat van de petitie gaf het volgende
resultaat:
- 37 woonadressen geven aan voorstander te zijn (29 van NIET-POET en 8 van POET);
- 7,5 woonadressen zijn tegenstander (4 van NIET-POET en 3,5 van POET);
- 10 woonadressen ‘geen reactie van bewoner ontvangen’.
Met een uitslag van 37 voorstanders op het geheel van de woonadressen wordt een meerderheid van
73% (minimaal 51% is noodzakelijk) behaald om de blauwe zone te ‘mogen’ uitbreiden met dit
deelgebied.
Bewoners zijn inmiddels middels een brief over het collegebesluit geïnformeerd en de verdere
procedure met betrekking tot de start van de blauwe zone.
Bewoners met een parkeergelegenheid op eigen terrein parkeren hun 1e auto op eigen terrein, vanaf
hun 2e auto kunnen we een bewonersontheffing aanvragen om in de blauwe zone te kunnen parkeren.
Bewoners zonder parkeergelegenheid op eigen terrein parkeren hun 1e en eventueel volgende auto’s
met een bewonersontheffing in de blauwe zone.
Voor hun bezoek kunnen bewoners een bezoekersregeling aanvragen.
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