
 

 

Bijlage feitenkaart Parkeersituatie in de straat 

 

Vragenlijst 

 

1. Hoeveel auto’s hebben u en uw huisgenoten samen? 

Géén auto 

Eén auto 

Twee auto’s 

Drie of meer auto’s 

 

2. Ervaart u in uw straat wel eens parkeerproblemen of parkeeroverlast? (Meer 

antwoorden mogelijk) 

Nee  door naar vraag 5 

Ja, ik kan mijn auto niet altijd in de straat kwijt omdat alle parkeerplaatsen al vol zijn 

Ja, ik ervaar andere parkeerproblemen of parkeeroverlast, namelijk: 

 

 

 

 

 

3. Hoe vaak ervaart u in uw straat parkeerproblemen of parkeeroverlast? 

(Bijna) dagelijks 

Minstens 1 keer per week 

Minstens 1 keer per maand 

Minder dan 1 keer per maand 

Weet niet 

 

4. Wanneer ervaart u in uw straat parkeerproblemen of parkeeroverlast? 

Alleen overdag 

Vooral overdag 

Alleen ’s avonds/’s nachts 

Vooral ’s avonds/’s nachts 

Zowel overdag als ’s avonds/’s nachts 

Weet niet 

 

5. Geldt er in uw straat betaald parkeren? 

Ja  door naar vraag 7 

Nee 

Weet niet 

 
  

  



 

 

6. Zou u voorstander zijn van betaald parkeren in uw straat? 

Ja  

Nee 

Weet niet 

 

 
7. Heeft u nog opmerkingen of suggesties over de parkeersituatie in uw buurt? 
Nee 
Ja , namelijk 
 
 
 
 
 

 
  

  



 

 

Antwoorden op open vragen 

 

Vraag 2. Ja, ik ervaar andere parkeerproblemen/-overlast, namelijk … 

 De parkeerplaatsen parallel aan de rijrichting zijn iets te smal, waardoor zelfs mijn 

hatchback met een gedeelte op de weg moet staan.  - Er zijn een aantal mensen in onze 

buurt die geregeld uit slordigheid hun auto dubbelparkeren.  - Er hangt een grote boom 

boven een aantal parkeerplekken waardoor auto's op die plekken massaal onder de 

vogelpoep komen te zitten.  - Op de Calandstraat is er onlangs een laadpaal geplaatst die 

de nood uitgang en fietsenstalling ingang van ons gebouw blokkeert. 

 gebrek aan parkeerplaatsen door gasten van partyboten - gebrek aan parkeerplaatsen 

omdat niemand onder de grote bomen wil staan waar de duiven in het voorjaar je auto 

compleet onder poepen, waarna wekenlang de luizen je auto een dikke plaklaag geven. - 

gebrek aan parkeerplaatsen door auto's van buitenlandse toeristen die 'm dagenlang gratis 

stallen 

 Ik kan mijn auto niet altijd kwijt omdat alle parkeerplaatsen al vol zijn - Er staan regelmatig 

bedrijfsbusjes geparkeerd die meer dan één plek innemen en het zicht belemmeren 

 Op zaterdag parkeren veel mensen die de stad in gaan de auto aan de Voorschoterlaan en 

stappen vervolgens in de Metro ipv dat ze parkeren bij het betaalde Kralingse Zoom.  - Er 

zijn veel te weinig parkeerplaatsen voor FIETSEN. 

 Parkeerplaats bezet door zand van buren.  - parkeerplaatsen langs weg waar bus keihard 

voorbij rijd terwijl het maar 30 km zone is.  - parkeerplaatsen te ver en alleen bij ons niet 

voor de deur 

 veel parkeerschade - parkeren op stoep 

 -bestelbus in de straat die meer dan 1 plek inneemt waardoor er een parkeerplek vervalt -

auto's die niet in 1 vak geparkeerd worden waardoor er 1 parkeerplek vervalt 

 'asociaal' parkeren: meer ruimte innemen dan nodig. parkeren op plaatsen waar dat niet is 

toegestaan. parkeren op de hoek van 2 straten. blokkeren van verlaagde stoepranden 

(oversteekplaatsen) 

 's avonds en in het weekend ook overdag verder voetbal avonden van Excelsior 

 's avonds staan de auto's zelfs op straathoeken geparkeerd omdat het zo vol is. Dit 

bemoeilijkt de doorgang. Daarnaast zijn de parkeerautomaten soms lastig te vinden. 

 ‘S ochtends voor 9:00 worden er lukraak auto’s geparkeerd door ouders die hun kinderen 

naar school brengen. Tegelijkertijd staat de autoverhuur de busjes uit te laden. Auto’s die 

erlangs willen trekken keihard op en halen gevaarlijk in. Hierdoor is het voor fietsers enorm 

gevaarlijk om op straat te fietsen 

 "Klanten" van de 3 coffeeshops binnen een straal van 300 meter rond de Heemraadstraat 

die af- en aan rijden, wild parkeren.. zowel met auto's als scooters. 

 (jongere) automobilisten die het centrum/doelenplein kiezen om met zo veel mogelijk 

lawaai en CO2uitstoot rondes te rijden, in de Kruiskadehof parkeren, weer wegrijden 

etcetera. alles zinloos en doelloos. 

 Het komt vaak voor dat - vanwege vakanties andere oorzaken etc - "vervoermidelen " 

(auto.s; aanhangers.etc) van "niet in de straten rondom onze parkeerplaatsen voor 

kortere/langere tijden worden gestald. Vooral bewoners - en visite van/voor bewoners  



 

 

Oudendijkse Schiekade (dwz via het voetgangersbruggetje) het gebruikte 

"mobiliteitsvoorwerp" zo dicht mogelijk op de voor bewoners aan de andere zijde van de 

Rotterdamse Schie bestemde weinige parkeerplaatsen "tijdelijk" stallen. Als deze mensen 

dan worden aangesproken is het stereotiepe antwoord :" wij betalen ook wegenbelasting 

waar bemoeit U zich mee . . . . . 

 *Er wordt veel op de stoep geparkeerd door klanten van de coffeeshop tegenover maar dat 

is niet zo heel erg *Veel automobilisten doen zonder te kijken hun deur open als ze uit hun 

geparkeerde auto stappen. *Maar het grootste probleem zijn de auto's die op de rijbaan 

geparkeerd worden. Vooral op de West-Kruiskade gebeurt dat veel, vaak met de 

alarmlichten aan en zogenaamd voor een korte boodschap maar als het druk is in de 

winkel duurt het al-met-al toch gauw 10 minuten.  Ik begrijp niet zo goed dat daar niet tegen 

wordt opgetreden. Dit is namelijk volstrekt onnodig want er zijn genoeg parkeergarages in 

de buurt. En het leidt wel tot i) lange opstoppingen van auto's en trams omdat niet de hele 

straat niet gebruikt kan worden en ii) tot gevaarlijke situaties omdat fietsers opeens uit 

moeten wijken en in de knel komen met de tramrails. 

 1-Ten koste van bewoners heeft de gemeente veel parkeerplaatsen met blauwe lijn 

gemarkeerd. 2- Invasie van klanten van koffieshops, dat uren parkeren om te gebruiken, 

met harde muziek ect. 3--Tijdens evenementen in Ahoy er zijn geen parkeerplaatsen voor 

bewoners over. 

 1.Tijdens het inparkeren in mijn straat wordt er door verkeer wat door wil getoeterd, en krijg 

ik vaak niet de kans om in te parkeren.  2. de parkeerplaatsen net te smal, waardoor veel 

auto's gedeeltelijk op de fietsstrook staan 

 1.Veel bedrijfsauto's in de straat. 2.Auto van vervoer op maat staat zeer regelmatig op de 

gereserveerde invalideplek terwijl er geen vervoer is op dat moment. Waarschijnlijk een 

bewoner? Deze plek kan dan niet door een ander met een blauwe kaart worden gebruikt. 

Graag controle hierop. 3. Veel gele zwerffietsen (ook regelmatig bij parkeerplekken) 

Omwaaiende fietsen geven schade aan de auto 

 Straatdeel Ogierssingel 87 - 301 vanaf Bierens de Haanweg t/m Anthony Tijkenstraat staat 

dusdanig volgeparkeerd dat twee auto's elkaar niet kunnen passeren, dit belemmert het 

doorgaand verkeer enorm!  2) Tijdens wedstrijden van Feijenoord staat delen van onze 

straat vol met bezoekers van De Kuip. 

 2 X beschadigde auto in 10 jaar door fietsen in de staat. Daarnaast soms 20  minuten 

rondrijden voor parkeerplek in de wijk. 

 Aan de Bjornsonweg op woensdag levensgevaarlijke situaties ivm de markt aan de 

Hesseplaats. Je kan niet meer in je eigen straat parkeren. Fietsen is levens gevaarlijk door 

de auto's die er niet doorkomen en overal geparkeerd staan. 

 Aan de overkant is een tempel van de Sikhs. Vriendelijke mensen en persoonlijk geen 

problemen met hen. Wel zijn er 4 ergernissen in onze straat: - Zij hebben bij de tempel een 

groot eigen parkeerterrein waar plaats is voor ongeveer 20 - 25 auto's. Echter, het is eigen 

terrein en het hek zit heel de week dicht. Met openstelling voor de buurt, zou het 

parkeerprobleem op momenten dat zij geen diensten beleggen, zijn opgelost. Echter, het 

hek blijft gesloten.  - Een grote ergernis is dat wij niet mogen parkeren (eigen terrein), maar 

dat elke maandagmorgen als de veegauto langs komt van de gemeente, iemand het hek 

open komt doen en de veegwagen van gemeente Rotterdam heel het parkeerterrein veegt. 

Eigen terrein, maar wordt wel op onze kosten geveegd (belasting) terwijl wij er niet mogen 



 

 

staan. Kwalijke zaak! - Wanneer er wel diensten zijn, vult men eerst alle plaatsen in de wijk 

op en zodoende is er voor bewoners geen plaats meer, terwijl er nog plaatsen vrij zijn op 

hun eigen terrein. Daar kunnen wij echter niet staan, want als wij daar parkeren en hun 

dienst is klaar, dan gaat het hek op slot en kun je niet meer bij je eigen auto. - Er is een 

parkeerverbod aan één zijde van onze straat. Dit zou, zo geeft de gemeente desgevraagd 

aan, zijn gedaan omdat anders de hulpdiensten er niet door kunnen. Een belachelijk 

argument daar onze straat midden in de wijk ligt, de breedste straat is van de wijk en het in 

heel de wijk toegestaan is om aan 2 zijden van de straat te parkeren, mits deels op het 

trottoir. Echter, als de hulpdiensten niet door een straat passen waar aan 2 kanten wordt 

geparkeerd, zullen ze onze straat (midden in de wijk) nooit bereiken. Als hulpdiensten wel 

door zo'n straat passen, dan ook bij ons. De gemeente is wel eens rondgereden om het 

parkeerprobleem te bekijken, maar dat doet men dan tijdens kantooruren, want dan alleen 

werkt men blijkbaar. De meeste auto's zijn de wijk uit omdat veel mensen werken. 

Problemen zijn vooral 's avonds en in het weekend, maar dan werken de ambtenaars van 

dit departement van de gemeente blijkbaar weer niet. Handhavers werken dan weer wel, 

want vooral op de zondag (grootste parkeerproblemen zijn op zondag) heb je meestal een 

boete als je aan de overkant parkeert. Mijn vrouw werkt door de week 's avonds tot 0.00 

uur. Als ze in de nacht thuis komt kan ze soms in 2 straten van onze woning niet parkeren. 

Ze moet dan de donkere wijk door lopen, wat ik niet prettig vindt. 

 Aan het eind van de Louise de Colignylaan wordt langs de paaltjes op de stoep voor 

Buitenhyus geparkeerd.  vuilniswagen en brandweer kunnen dan niet meer door de smalle 

doorgang jaar de parkeerplaats achter 's-Gravenzicht. Door dit parkeren ontstaat een 

gevaarlijk situatie. Op te lossen door voor die paaltjes de stoeprand van geel-zwarte 

aanduiding te voorzien 

 Aanhangers of caravans die er weken staan 

 Aantal plekken worden bezet door "langparkeerders" en het bezetten van meerdere 

plekken wegens slordig parkeren 

 Af en toe, en waarschijnlijk alweer enige tijd geleden, werd onze (overdekte) straat gebruikt 

voor het tijdelijk parkeren en verhandelen van gestolen auto's 

 Afspraakjes en dealen aan de Maaskade, asbakken uit de auto op straat legen. 

 Al jaren parkeer overlast van personeel Alexandrium en omgeving, zo ook voor mensen 

welke de metro nemen Graskruid en reizigers openbaar vervoer station Alexander. 

Natuurlijk geven mensen welke wat verder van de stations aan dat zij geen overlast in de 

straat hebben, bang voor betaald parkeren. 

 Alhoewel ik zelf mijn auto in een eigen parkeergarage kan parkeren, geldt dit niet voor 

bezoek. De straat wordt gebruikt door Plaswijck park als overloop parkeerterrein en door de 

naast gelegen school als personeelsparkeerplaats. 

 All die afrikanen nemen alle plek 

 alle straten rondom mijn straat staan vol 's avonds 

 Alleen als  er evenementen in Ahoy zijn 

 alleen als bezoek met auto komt is er nooit plek 

 alleen als Feyenoord thuis speelt 

 Alleen bij topdruktediergaarde 

 Alleen in de weekends bij mooi weer is het soms vol, door bezoekers van de diergaarde. 

Afgezien daarvan geen problemen. 



 

 

 Alleen tijdens hoogtijdagen in het park of CHIO 

 Alleen wanneer de Rotterdamse Kermis plaatsvindt staat de wijk vol, verder normaal geen 

problemen 

 Als  familie op bezoek komt met een auto is het lastig om naar 19.00uur een parkeerplek in 

de straat te vinden. 

 Als alle parkeervakken vol zijn, parkeert men aan de overkant aan de koeweide, dan is het 

moeilijk zoniet onmogelijk om uit je parkeervak te rijden.. Ook vind ik het raar dat 

gemeentelijke diensten over het trottoir rijden en de trottoirs zo vernielen. Met een beetje 

moeite kan dat wel anders! 

 als bezoekers het centrum verlaten ontstaat er een file in de straten rondom mijn 

appartement, met gevolg dat ik ongezonde lucht in adem. Naar mijn idee is het centrum 

uitstekend bereikbaar zonder auto. Ik zou graag zien dat alleen bewoners en hun 

bezoekers toegang tot het centrum krijgen. 

 als bezoekers van rederij de Smaragd hun auto parkeren in de buurt. 

 Als club Vie is geopend is het onmogelijk je auto op de Oosterkade te parkeren. Er wordt 

tegen het verkeer ingereden via de telefoon worden plaatsen door vrienden bezet 

gehouden ( gereserveerd) Dit betekent dat wij in het weekend nooit s 'avonds weg gaan. 

 Als de basisschool  aan en uit gaat! 

 als de school hier uit gaat smiddags ( de scholen rondom 't eilandje"), Baan/ Vasteland/ 

Schiedamse vest,  zetten ouders overal  hun auto neer, zelfs  op de stoep en  fietspaden. 

Als er rondom die periode vaker gecontroleerd word / boetes uitgedeeld worden  kan er in 

die 15 minuten behoorlijk wat verdiend worden en  dit gedrag afgeleerd.  in de avond/nacht 

komt er vooral in  de Baan ( doodlopende rotonde/parkeerplekken) veel auto's die de 

muziek keihard aanzetten en word er soms gedeald. 

 Als de school uitgaat staan er regelmatig auto's op de stoep geparkeerd. 

 Als de straat vol is gaan sommige mensen op de stoep of op een onhandige plek pal op de 

hoek staan. 

 Als de straat vol is, kunnen we hem op het pleintje zetten aan het einde van de Du 

Perronstraat. Hier zitten vaak hangjongeren in auto's die enorme bendes achterlaten.  Hier 

laat ik liever niet mijn auto staan.   Daarnaast zijn er in onze straat 2 elektrische 

parkeerplaatsen, die vaak niet gebruikt worden.  Het zou beter zijn als deze 

parkeerplaatsen op het pleintje worden gezet. 

 Als een feest is in de muziekhal aan de Krabbendijkestraat en de mensen die daar komen 

hun auto neerzetten waar het hun uitkomt. Ook mensen bij ons in de flat zetten doodkalm 

hun auto bij de gele streep of op de hoek zodat ik niet kan zien of er verkeer aankomt, ik ga 

weg op de fiets of met openbaat vervoer. Al waarschuw ik de politie, er wordt niets 

aangedaan. 

 Als er activiteiten zijn op de ambachtsplein, zwembad of feest bij buren dan hebben wij 

moeite met parkeerplaats om te parkeren. 

 als er bezoekers zijn dan kunnen ze alleen op het gras parkeren en daarmee rijden ze het 

gras stuk 

 Als er een feestje is aan de overkant in het speeltuin, dan worden de auto's in ons straat 

geparkeerd. 

 Als er een vlooienmarkt is in de sporthal. Ook veel parkeerders voor het 

IJsselandziekenhuis. 



 

 

 Als er iemand ewen keer bij mij moet zijn dan kan die persoon de auto niet parkeren. Het 

staat hier vol met bouwverkeer en personen die 3 auto's bezitten 

 Als er kermis is op de mullerpier. 

 Als er op maandag morgen staf overleg is in de Meeuwenhof staat de straat en alle overige 

parkeerplaatsen stijf vol tot ongeveer 11.45 uur elke week. En elke vrijdag bij het middag 

gebed van de Moskee aan de Lengweg, ook dat staat de Alverstraat overvol met 

geparkeerde auto's van moskeegangers 

 Als er visite komt en tegenwoordig van die rand debielen met hun POCOMON spelletje . 

Zetten gewoon overal neer, kan niet eens meer thuis komen. Maar als je er iets van zegt 

heb je de popcorn aan het dansen. 

 Als Excelsior een thuiswedstrijd heeft. Als er dealers op de parking staan. 

 Als Feijenoord speelt of er iets in de Kuip is, is er in de wijde omtrek geen parkeerplaats 

meer. Zondag vrij parkeren, men neemt nog 2 haltes de tram. 

 als Feijenoord thuis speelt, is het soms gevaarlijk door al die bezoekers die een 

parkeerplek zoeken. 

 Als Feyenoord een wedstrijd heeft is het vaak moeilijk om nog een parkeerplek te vinden. 

Vaak meerdere straten lopen 

 Als Feyenoord thuis speelt. 

 Als ik bezoek krijg kunnen zij hun auto vaak niet kwijt 

 Als ik laat terug kom dan moet ik wel eens een rondje rijden maar op de dag heb ik niet 

veel last. 

 Als je moet laden en lossen omdat je niet kan parkeren kunnen er geen andere auto's 

langs. Dan worden de automobilisten die achter je opstapelen soms aggressief, terwijl je 

toch echt een kwartier daar mag staan laden en lossen. 

 Als mijn bezoek met de auto komt moeten ze vaak straten verderop parkeren. Daarnaast 

parkeren auto's vaak op een plek waar dat niet mag en zetten mensen voor laden en 

lossen (bij een verhuizing e.d.) hun auto of busje op de stoep, omdat er op straat ook 

daadwerkelijk geen plek is. 

 Als ouders hun kinderen brengen of ophalen van school. Er zijn dan gen parkeerplekken 

meer. 

 als sparta thuis speelt 

 als Sparta thuis speelt op het Kasteel 

 Anderen parkeren op toegangsweg naar parkeergarage 

 Appartementen complex aan de overkant hebben in totaal 8 parkeerplaatsen geblokt voor 

hun vuilniscontainers. Hier mag op dinsdag en vrijdag niet geparkeerd worden. Terwijl deze 

mensen zelf gebruik maken van inpandige parkeergarage. 

 Aso parkeerders (op de stoep parkeren / rijden) 

 Asociaal parkeergedrag van anderen: niet goed in het vak, half op straat, op de stoep 

 auto  staat   in   garage    maar    parkeer terrein   voor de   flat    parkeert   heel   de   buurt    

zijn    auto  veel   te  weinig   parkeer   plaatsen   in   de  wijk 

 Auto hinderlijk in een bocht parkeren 

 Auto op de stoep parkeren. 

 Auto op stoep/ weg geblokkeerd 

 Auto s fout parkeren als het vol is 



 

 

 Auto van bezoek is soms moeilijk te parkeren op bezoekersvergunning omdat alles vol 

staat hier. 

 Auto worden op de stoep geparkeerd. 

 Auto,,s die rond rijden om een parkeerplaats te zoeken. Bij bezoek is dat een probleem. 

 auto,s die op plekken parkeren wat niet toegestaan is. 

 Auto' s worden op stoep geparkeerd. Helemaal of gedeeltelijk. 

 auto' staan heel vaak dubbel geparkeerd 

 Auto's  die op of te dichtbij de hoek geparkeerd staan waardoor uitzicht belemmerd wordt; 

auto's die op de stoep geparkeerd staan; en auto's van ouders die kinderen ophalen die de 

weg blokkeren. 

 Auto's die dubbel parkeren of vrachtwagens die de straat blokkeren. 

 Auto's die gewoon op de rijbaan geparkeerd worden, dit komt steeds vaker voor. 

 Auto's die half in een parkeervak staan en dus open plekken overlaten die dan te klein zijn 

om in te parkeren, heel irritant. 

 Auto's die half op de stoeprand staan, waardoor je moeilijk uit de parkeerplaats kunt 

wegrijden 

 Auto's die op de stoep worden geparkeerd. 

 Auto's die op de stoep zijn geparkeerd. Plekken die worden verkleind door elektrische 

auto's. 

 auto's die op het trottoir geparkeerd worden zodat men er niet meer langs kan. 

 Auto's die op het trottoir parkeren en je niet meer fatsoenlijk op het trottoir kan lopen. 

 auto's die op hinderlijke plaatsen gepakeerd staan 

 Auto's die op plaatsen geparkeerd staan waar geen parkeerplaats is. 

 Auto's die op straat staan geparkeerd in plaats van de garage. Minder auto's op straat geeft 

een rustiger straatbeeld. 

 auto's die schots en scheef staan en auto's die in meerdere vakken geparkeerd staan. 

 auto's die twee parkeerplekken innemen, containers die op een parkeerplaats worden 

gezet 

 Auto's die verkeerd geparkeerd staan, bijvoorbeeld pal op de hoek van de straat. + veel 

busjes van aannemers in de buurt. 

 auto's die wachten op passagier die "even" boodschappen doen op de markt (en niet 

betalen voor "parkeren"), zoals op de Hoogstraat. Daar staan regelmatig meerdere auto's 

met knipperlichten, wat voor onveilige situaties zorgt. 

 Auto's die willen parkeren en minuten lang staan te wachten op een plekje met draaiende 

motor. File vorming in de straat. alsmede door sluiting coolsingel is het verkeer in onze 

straat enorm toegenomen alsmede vervuiling en luchtkwaliteit. Kom eens langs en bekijk 

ons balkon niet echt gezond 

 Auto's die zo slecht geparkeerd staan dat ze óf twee vakken bezetten, óf net te weinig 

ruimte over laten om in het vak ernaast om fatsoenlijk te kunnen parkeren... 

 Auto's dubbel geparkeerd, of geparkeerd op plekken niet bedoeld om te parkeren 

 auto's dubbel of anderszins verkeerd geparkeerd 

 Auto's geparkeerd in 2 vakken in plaats van 1. 

 auto's mogen bij ons deels op de stoep staan, maar dat blijft hinderlijk op de rijweg en 

ondanks parkeerverbod aan het begin van de wijk, blijft men daar parkeren zodat de auto's 

vanaf de Gravenweg daar veel hinder van hebben. 



 

 

 Auto's nemen een te groot deel van mijn straat in beslag 

 Auto's op de hoeken van de straten geparkeerd. Afgelopen 2 jaar al 3x een deuk in mijn 

auto gereden door in- of uit parkerende auto,s. Door RDM Campus, scholen, bedrijven en 

events niet alleen op de dag maar ook in de avonduren veel overlast. 

 Auto's op de stoep voor het huis, waardoor het lastig is om de oprit op en af te kunnen 

rijden 

 Auto's op de stoep, auto's die de doorgang blokkeren op straat omdat ze buiten de vakken 

geparkeerd staan. 

 Auto's op plekken geparkeerd waar dat niet mag, waardoor bijvoorbeeld de uitrit van de 

fietsenstalling wordt geblokkeerd. 

 Auto's parkeren illegaal in de parkeergarage (begane grond van het 

appartementencomplex dat vrij toegankelijk is) 

 Auto's staan door volle parkeervakken midden op straat geparkeerd en blokkeren ze 

hierdoor de doorgang van het verkeer. 

 auto's staan op stoep geparkeerd 

 Auto's staan regelmatig bij mij voor de deur op de stoep, zodat ik mijn deur niet meer uit 

kan. Politie doet hier niets aan. Door foutparkeerders gevaarlijk in de straat, brandweer e.d. 

kan er niet door! 

 Auto's staan regelmatig slordig geparkeerd op hoeken/oversteekplaatsen. Soms zodanig 

dat hulpdiensten hinder ondervinden. 

 Auto's staan vaak op de stoep en halverwege de toerit van de Honingerhof, waardoor het 

overzicht danig is geblokkeerd dat er gevaarlijke situaties ontstaan. 

 auto's vaak in twee parkeerplaatsen 

 auto's van andere straten in onze straat, parkeren op plaatsen die niet als parkeerplek zijn 

aangegeven, parkeren op grasveld. 2 ouder gezinnen met kleine kinderen met 3 auto's? 

 Auto's worden heel vaak op groenstroken geparkeerd, omdat er te weinig parkeerplekken 

zijn. Heel vaak ook op trottoirs, zodat voetgangers op de weg moeten lopen. Omgekeerde 

wereld! 

 Auto's worden nogal eens op de stoep, tevens voor een doorgang geparkeerd. 

 Auto's worden onnodig op de stoep gezet in het gebied kruising Hordijk/Zevenbergsedijkje. 

 Auto's zo parkeren dat je elkaar blokkeert 

 Auto’s blokkeren fietspaden, staan hinderlijk op de hoek geparkeerd, staan dubbel 

geparkeerd. 

 Auto’s die bij parkeren schade veroorzaken maar geen briefje achterlaten - dit gebeurt 

(rondom het station) helaas met enige regelmaat en zorgt voor extra kosten en frustratie bij 

de bewoners. 

 Auto’s die midden op straat blijven staan omdat ze in een winkel moeten zijn 

 Auto’s die op de stoep geparkeerd worden, of zo geparkeerd dat ze twee plekken innemen. 

Lang met motor aan vlak voor de deur blijven staan. 

 Auto’s die zo staan dat je er nauwelijks langs kunt, bijvoorbeeld in een bocht 

 Auto’s op de stoep 

 Auto’s van het waterschap en touristen. 

 Auto´s die geparkeerd staan op de stoep. 

 Automobilisten die het vertikken om hun auto verder weg te parkeren (aan de Schie in ons 

geval) en de auto dus op de stoep parkeren. Onveilig voor onze spelende kinderen. 



 

 

 autos die verkeerd parkeren, tevens geven de boven enorm veel vogelpoep en hars 

 Autos met mensen er in die snachts op de brede stoep met hun auto staan onder mijn 

raam en hard praten, lawaai maken met auto. 

 Autos voor mij prive oprit geparkeerd door vreemde 

 Autoverhuur bedrijf Sixt aan de Kleine Beer neemt 20 tot 25 parkeerplaatsen in beslag. 

Vooral tegen de avond en nacht staan de hele wijk rondom SC Alexandrium vol met deze 

huurauto's. In geen enkele mij bekende stad wordt een vergunning tot vestiging afgegeven 

voor dit soort bedrijven in een woonwijk naast één van de drukste winkelcentra in 

Nederland 

 bedrijfs auto's 

 Bedrijfsauto’s met aanhangers die (lang) voor onze deur staan en zodanig slecht 

geparkeerd dat je rekening houdend met de invalidenafrit er niet meer kan parkeren. Dit 

kost veel parkeerplek. 

 Bedrijfsautos patkeren in onze straat terwijl ze een straat verder wonen 

 bedrijven uit de buurt parkeren op onze parkeerplaatsen, met als gevolg dat wij ergens 

anders moeten parkeren. 

 Beperkte beschikbaarheid van (betaalbare, snelle) laadpunten in de buurt / 

laadpaalplakkers 

 Beschadigingen aan geparkeerde auto's door spelende kinderen of vandalen. 

 Bestel bussen die veel te breed zijn. 

 Bewoners en bezoekers van de achterliggende straten parkeren ook op de 's-Gravenweg. 

Wij hebben er zelf geen last van want wij parkeren altijd op eigen terrein. 

 Bewoners klagen steen en been in onze facebook groep. De pilot sector 72 is slecht 

gevallen in de omringende sectoren, met name het Liskwartier. 

 Bewoners met auto hebben te weinig plaats. Straat is erg smal.,te smal. Te vol met auto´s. 

 Bewoners parkeren hun auto niet altijd in de parkeer vakken, maar langs de weg, die naar 

het appartementsgebouw leidt, waardoor er een nauwe doorgang ontstaat naar het echte 

parkeerterrein en er dus gevaarlijke situaties ontstaan. 

 bewoners parkeren op de stoep terwijl een straat verderop parkeer mogelijkheden zijn 

 Bewoners uit de omgeving die een bedrijfswagen hebben (Busje) parkeren regelmatig bij 

ons in de straat. 

 Bezit een invalidekaart en gebeurt regelmatig dat de invalideplaats niet bereikbaar is omdat 

er auto's naast parkeren. 

 bezoek dat de auto lastig kwijt kan en auto's die op de stoep parkeren 

 Bezoek en medewerkers van Aafje op de Slinge. En als het druk is bij Monuta 

 bezoek heeft altijd moeite met parkeren 

 bezoek heeft last van water in de parkeervakken 

 Bezoek is vaak een tijd aan het zoeken naar een parkeerplaats 

 Bezoek kan de auto niet kwijt 

 Bezoek kan niet parkeren, ikzelf kan de auto op onze eigen oprit kwijt 

 Bezoek kan wel een gehinderd worden door parkeren school ernaast of in het weekend het 

Plaswijckpark 

 bezoekers centrum en horeca, bouwverkeer geven structurele overlast 

 Bezoekers en werknemers van bejaardentehuis en school parkeren veelvuldig, zodat 

bewoners soms geen plaats vinden. 



 

 

 Bezoekers kunnen de auto niet kwijt 

 Bezoekers kunnen hun auto niet kwijt en veel op t trottoir geparkeerde auto’s 

 Bezoekers kunnen niet altijd een plek vinden. Ikzelf heb een vaste parkeerplaats op de 

binnenplaats tussen de huizen. 

 Bezoekers Liduina verzorgingshuis parkeren voor onze oprit 

 Bezoekers met een auto moeten lang naar een plek zoeken Parkeer overlast en 

parkeerproblemen zij 2 heel verschillende zaken! 

 Bezoekers moeten ver weg parkeren met het bezoekerspas/kentekeparkeren. 

Bezoekerspas is niet geldig op de Boompjes, de dichtbijzijnste parkeerplaatsen zijn op het 

wijnhaveneiland. Waarom is de gemeentelijke Boompjes garage in de avond/weekend ook 

niet gewoon beschikbaar voor de bezoekerspassen/kentekenparkeren. 

 Bezoekers van buiten de wijk die in mijn wijk parkeren. Grote bestelbussen voor mijn deur 

 Bezoekers van de Smikkelshop (Rechthuislaan 16) die op de stoep parkeren; Mensen met 

brandstofauto die parkeren op laadpaalplek van elektrische auto 

 Bezoekers van het theater nabij, die uitwijken naar gratis parkeerplaatsen in de straat 

 Bezoekers van Plaswijckpark parkeren in de buurt 

 Bezoekers van Plaswijckpark parkeren in de wijk en dat zorgt voor veel overlast. Op drukke 

dagen (weekend en vakanties) is er bij thuiskomst vaak geen mogelijkheid om voor de deur 

te parkeren. Ook laten de bezoekers vaak afval achter. 

 Bezoekers voor Ahoy of Winkelcentrum Zuidplein parkeren hun auto altijd in de wijken 

rondom. Omdat het gratis is , dan bijvoorbeeld de parkeerplaatsen en parkeergarage bij 

Ahoy en W.C.Zuidplein. 

 bezorgdiensten die de straat blokkeren, soms langdurig 

 bezorgdiensten en ouders die kinderen naar school brengen die letterlijk de auto onze 

voortuin stallen, terwijl er voldoende alternatieve plekken zijn (betreft dus gedrag, niet de 

voorziening). 

 bij aanvang/sluiting schooltijden; chaos in de straat. Geen eenrichtingsverkeer!  

Eenrichtings bord zou ideaal zijn! 

 Bij avond nagenoeg geen plek door te weinig plaatsen. Overdag geen problemen. Er zijn 

op een gedeelte waar het probleem het grootst is 2 plaatsen voor opladen gemaakt die 

zelden gebruikt worden een ergernis voor de buurt.  Overleg met bewoners had dat kunnen 

voorkomen. 

 Bij basisschool in de buurt veel overlast van auto's die stilstaan/dubbel parkeren tijdens 

halen en brengen kinderen. 

 Bij drukke dagen Diergaarde Blijdorp 

 bij evenementen (die redelijk vaak plaatsvinden in de buurt) zijn alle parkeerplaatsen bezet 

 Bij evenementen en marktdag 

 bij evenementen in De Kuip, parkeren veel bezoekers hier in de straat 

 Bij evenementen in de kuip. 

 Bij evenementen, in het weekend vooral op zondag 

 Bij festiviteiten of warme zomerdagen in het Kralingse bos 

 bij grootschalige  evenementen zoals  wereldhavendagen   en fireworks Erasmusbridge 31 

december.   Ivm alle wegopbrekingen vraagt het logistiek van het verkeer  een steeds 

andere  aansturing  (trafficlights, vereersregelaars   etc.) 



 

 

 Bij halen en brengen van de school is het erg druk in de straat. Mensen laten de auto 

draaien op straat ipv te parkeren. Ook door de school erg druk in het algemeen met verkeer 

en daardoor schade aan auto 's. Auto's, fietsers, bakfietsen, steps, voetgangers erg druk 

voor zo een kleine straat. 

 Bij het uitrijden van onze parkeergarage staan regelmatig busjes van bezorgdiensten. Deze 

staan niet in de parkeervakken, maar op het wegdek en pal bij de op/uit rit van de 

parkeergarage. 

 Bij ons in de straat is het betaald parkeren en wij hebben dan ook vergunning. Het 

probleem is dat wij aan de rand van het betaalgebied wonen met als resultaat dat veel 

bewoners zonder vergunning hun auto bij ons in de straat parkeren zonder te betalen. En 

aangezien er minimaal wordt gecontroleerd wordt is de pakkans erg klein. En als ze dan 

eens een keer een boete krijgen is dat nog altijd goedkoper dan dat ze elke keer zouden 

betalen. 

 bij ons in de straat zijn 2 scholen en 1 wijkgebouw . als de scholen beginnen en eindigen 

veel overlast van ouders die hun kinderen ophalen met de auto. bij evenementen in het 

wijkgebouw kun je in de hele wijk niet meer parkeren 

 Bij ons is het niet betaald parkeren, aan de overkant van de brug wel. Onze straat is dus 

altijd vol en voller. Ik zou graag ook betaald parkeren willen in onze straat 

 Bij ons op de hoek, Rietdijk - Grondherenstraat, staan regelmatig grote bestelauto's 

waardoor het zicht wordt ontneemt voor de bestuurders die van rechts komen en 

aanrijdingen of bijna aanrijdingen veroorzaken. Een oplossing is parkeerverbod voor die 

wagens of die parkeerplaats verwijderen. 

 Bij organisatie van grote evenementen of feesten in bijv Cruise Terminal, ontstaat er een 

grote rij voor de ingang van de Q-Park garage De Rotterdam. Als bewoner is er een plek 

beschikbaar maar ik kan de rij niet passeren die niet naar binnen kan omdat er pas en plek 

beschikbaar is als er een auto naar buiten rijdt 

 Bij vlagen drukte door bezoek aan bedrijven, veel langparkeerders omdat het op 

Noordereiland gratis is. Veel bedrijfsbussen (die de weg deels blokkeren) 

 Bij wedstrijden of evenementen in de Kuip is het ervoor en erna altijd een grote 

verkeerspuinhoop. Regelmatig kan ik onze parkeergarage niet bereiken, omdat het 

vaststaat. Er moet eens een keer een goede regeling komen. 

 Bij wedstrijden van Feijenoord of bij grote evenementen in de Kuip kunnen wij als bewoners 

met een parkeervergunning onze auto niet parkeren omdat alles vol is. Dit is erg vervelend. 

 Bij wedstrijden van feyenoord is er parkeeroverlast. Te weinig plekken, te druk. 

 Bij werkzaamheden aan gebouwen worden de parkeerplaatsen gebruikt 

 Bijna elke avond v.a. 20.00 uur is het lastig een plek te vinden. 

 Bomen op de parkeerplaats waaruit de vogels je auto onder kakken en de troep uit de 

bomen je auto ernstig vervuild. Er zijn van de 10 parkeerplaatsen slechts 5 plekken waar je 

kunt staan zonder troep of kak. Deze plekken zijn altijd als eersten vol. 

 Buiten de vakken parkeren,  waardoor de opritten en afritten geblokkeerd worden. Parkeren 

op de straathoeken maakt goede bochten lastig. 

 Buitenzorg is geen "openbare" straat; een aantal bewoners heeft een eigen parkeerplen; ik 

heb geen parkeerplek en parkeer mijn auto op de Ringdijk 

 buren die op de stoep parkeren, buren die dubbel parkeren. Ik moet soms een straat 

verderop parkeren, maar ik heb beentjes en kan best n stukje lopen. 



 

 

 buren die prive-auto hebben en busjes van hun werk, of die scholieren vervoer rijden 2 x 

per dag die ook geparkeerd staan 

 Buren met meerdere auto's hebben geen plek om deze kwijt te kunnen. 

 busjes van bedrijven in de straat veel parkeerplaatsen innemen 

 Busjes van het autoverhuur bedrijf Sixt blokkeren het zicht op de paralelbaan van Grote 

Beer bij kruispunt: Tweelingenstraat en Grote Beer. Ook nemen ze allemaal meer dan 1 

parkeerplek in. Zeer gevaarlijke situatie! 

 buurman die met bestelauto voor mijn huis staat 

 buurman en vrouw (2 auto's dus) parkeren buiten parkeervakken, weinig ruimte om er 

langs te gaan (zeker hulpdiensten. Verder prima. 

 Buurman parkeert zijn auto op de straat. Straat heeft alleen parkeerplekken aan het begin 

van de straat maar hij is helaas te beroerd om 20 meter te lopen. Hierdoor ervaar ik 

problemen met 1 en uitrijden omdat hij deels voor mijn voortuin geparkeerd staat 

 Buurt is oorspronkelijk opgezet als autoluwe buurt en alle bewoners hebben 1 of meer 

inpandige parkeerplaatsen (of hebben bewust de keuze gemaakt om geen parkeerplaats te 

hebben). Bij oplevering eerste woningen en invoeren betaald parkeren (nog voor de huidige 

P-garage bij AH Lloydpier beschikbaar was) zijn toch rpyaler dan aanvankelijker beoogd 

parkeerplaatsen aangelegd en parkeervergunningen verstrekt. Ook aan bewoners die hun 

eigen garage voor andere doeleinden gebruiken of bewust geen extra parkeerplaats kopen. 

Zou goed zijn als dit eindelijk wordt teruggedraaid, de hoeveelheid blik op straat wordt 

beperkt en daarmee de buurt wordt verbeterd. Stop nu eidnelijk eens met de auto als 

middelpunt van inrichting openbare ruimte te plaatsen.  Bij beantoording van volgende 

vragen zal ik parkeeroverlast beantwoorden in traditionele zin, inde  zin van dat er geen 

parkeerplaats beschikbaar is. 

 Buurtbewoners zetten hun auto gedeeltelijk op onze invalide parkeerplaats, hierdoor is het 

zeer moeilijk om in te parkeren. 

 Campers 

 caravan die lang geparkeerd blijft staan 

 container bestellen, aannemer of bezoeker, huurauto uitladen, het staat meestal vol. 

 Continu: Autoverhuurbedrijf van 't Hart. Evenementen, bezoekers: Skutsje sielen / CHIO / 

Kralingse bos / Marathon 

 dat als de school gaat beginnen ontstaat er een file omdat de kinderen naar school worden 

gebracht met de auto 

 Dat als er een feestje bij de Speeltuin is, er geen parkeerplaatsen zijn. Op andere 

momenten is er voldoende parkeergelegenheid. 

 Dat andere bewoners heel ruim parkeren omdat er geen witte strepen op het wegdek zijn 

geplaatst 

 Dat andere mensen hun auto parkeren op onze eigen parkeerplaatsen die op eigen terrein 

van de woonbron staan met een bord alleen voor bewoners van de dadeltuin want daar 

wonen wij. 

 Dat anderen niet kunnen parkeren, 

 dat buren hun auto op de stoep, gras of op oprit rolstoel plaatsen. Zelf moet ik ook 

regelmatig ver lopen om mijn auto te kunnen parkeren. 

 Dat de plekken voor elektrische auto’s meestal niet (allemaal) bezet zijn, terwijl er verder 

geen plek is. 



 

 

 dat er een andere auto opje plaats staat of grote wagens dwars achter je staan zodat je er 

niet uitkan 

 Dat er fout geparkeerd wordt waardoor in- en uitrijden van reguliere plekken moeilijk is 

 Dat er soms auto's zijn die anderhalf parkeervak innemen omdat de bestuurder te lui is om 

even een keer extra te steken zodat hun voertuig wel netjes tussen de lijnen komt. 

 dat er voldoende plaats bij mij voor de deur is (betaald), waar ik geen vergunning voor krijg 

omdat ik gedwongen word een exorbitant bedrag te betalen om mijn auto in een 

parkeergarage te parkeren. Dit geld kan ik niet missen. Pech gehad zegt de gemeente. 

Gevolg: in het gebied waar het gratis parkeren is is het overdag vaak overvol. Kennelijk ben 

ik niet de enige die voor deze 'oplossing' 'kiest'.... 

 dat ik vanuit mijn parkeerplaats geen gelegenheid krijg om de straat op te rijden vanwege 

de enorme drukte en asociale weggebruikers. Het zelfde geldt overigens voor het parkeren 

van de auto. 

 Dat mensen die bij het restaurant in onze straat gaan eten, bij ons voor de deur parkeren 

en daarmee voor ons uitzicht en onze uitrit staan 

 Dat mensen hun auto buiten de parkeerplekken parkeren, terwijl er elders in de straat meer 

dan voldoende plek is. 

 Dat mensen hun auto fout gaan parkeren (en daarmee veel overlast veroorzaken) omdat er 

geen parkeerplaatsen meer zijn. 

 Dat mensen op de stoep parkeren en daardoor de toegang tot mijn berging blokkeert. 

 dat mensen op de stoep parkeren en je er daardoor bijna niet meer uitkomt als je weg 

moet. En het is gewoon heel naar zo'n auto zo vlak voor je deur. 

 dat mensen parkeren aan de andere kant van de weg zodat het tweerichtingsverkeer niet 

kan paseren. Aan de ene kant zijn parkeervakken en aan de andere kant niet. Daar worden 

toch auto's geparkeerd zodat er vaak opstopping ontstaat 

 Dat personen te lui zijn om een stukje verderop hun auto te parkeren en hem dan in in het 

midden van de straat zetten wat eigenlijk een doorgang is. Doordat het breed genoeg is 

kun je er nog wel langs, maar auto’s schijnen dan in huis en dat is niet fijn. Bewoners 

aangesproken, maar er zijn er die hardleers zijn. Ook de wijkagent heeft al vaker de 

bewoner aangesproken, maar ook dat heeft na een tijdje geen effect. 

 Dat sommige buren de auto voor hun deur parkeren met 2 wielen in het gras terwijl er 

voldoende plekken zijn op de parkeerplaats. 

 Dat sommige mensen geen rekening houden met de buren 

 Dat ze dubbel parkeren. En als er voetbal is. Is er geen parkeerplaats 

 De aan de hoofdrijbaan geparkeerde auto's parkeren altijd met de rechterwielen op de 

stoep, de stoep is hier maar 2 tegels breed met daarnaast een stoeprand die dienst doet 

als hondentoilet. Omdat de auto's op de twee tegels brede stoeprand geparkeerd staan 

moet ik bij het lopen naar mijn auto dus de keus maken of ik door het gras en de 

hondenpoep wil lopen of onveilig over de weg waar de auto's met 50 plus de vouwen uit je 

broek rijden. 

 De afrit vanuit het taluut van de sooortunnel richting de admiraal de ruiterweg is een 

snelweg, men rijdt hier soms meer dan 80km p/u, wat al vaak heeft geresulteerd tot 

ongelukken, wanneer gaat de gemeente Rotterdam hier iets aan doen? 

 De auto,s staan geparkeerd op de hoeken van de straat zodat andere auto,s er niet 

doorkunnen. of dubbel geparkeerd 



 

 

 De auto's dienen half op de stoep geparkeerd te worden. Sommigen staan zo slecht 

geparkeerd dat het gevaarlijk is met fietsers etc. Het is een 30 km stuk maar niemand 

houdt zich eraan. 

 de beschikbare parkeerplaatsen worden in beslag genomen door bewoners van andere 

straten in de buurt 

 De buren zetten de auto buiten de parkeervakken terwijl er verderop nog parkeervakken vrij 

zijn. 

 De eigen parkeerplek is geen probleem, echter bezoek of visite is er in de straat geen plek 

gereserveerd. Als anderen toch in de straat parkeren kunnen de eigen bewoners de straat 

niet meer in of uit 

 De electrische laadpaal is altijd bezet.  Twee jaar geleden was ik een van de eerste die een 

paal hebben aangevraagd. Nu staan er zeker 6 autos extra in de buurt, waardoor de paal 

feitelijk continue bezet is of blijft. 

 De Evenaar waar ik woon is het enige wat gratis parkeren is alle andere straten zijn betaald 

parkeren, daar ik bij het winkelcentrum Alexander woon parkeren  's morgens eerst de 

medewerkers van het Alexandrium daarna het winkelend publiek. Ik ben al 6 jaar bezig om 

ook dit stuk betaald parkeren te krijgen maar ik krijg alleen maar onnozele opmerkingen dat 

het niet gaat terwijl op de hoek Evenaar Grote Beer tientallen parkeerplaatsen 24 uur per 

dag leeg staan dit is al jaren ook voor mijn buren een erge irritatie. De gemeente loopt al 

jaren veel parkeergeld mis. 

 De garage in onze straat neemt - zeker overdag - veel parkeerplaatsen in beslag. 

 De garages voor beide auto's zijn net te ver weg om met zware spullen te sjouwen van of 

naar huis.  Op trottoir (heel even) parkeren is goed mogelijk, maar men moet dan wel 

moeizaam om de vele fietsenrekken heen manoeuvreren, en soms ook om een stinkende 

turkse snackkar met hordes scholieren.  Daarnaast staan er vaak auto's van drugdealers 

en/of lover boys hinderlijk geparkeerd. 

 De hele straat staat altijd vol met auto's, vaak bestelbusjes die veel ruimte innemen.Het is 

een heel deprimerend uitzicht, al dat blik om je heen.Sinds de komst van een tweede hotel 

op de hoek van mijn straat (tegenover het eerste) is de druk nog toegenomen. 

 de hoge bussen die geparkeerd staan. Klimmen op het balkon is al voorgekomen. 

 De ingang van mijn flat is verplaatst en daar zijn geen parkeerplaatsen, wij moeten ver 

lopen nu. Voor mij niet erg heb goeie benen, maar visite met een handicap heeft een 

probleem. 

 De invalide parkeerplaats wordt vaak door niet-invaliden gebruikt. 

 de katten van de bovenburen Balderabano Souto, van Grieksestraat 64A. De katten zitten 

altijd op en/of onder de autos. Als ze op de auto's zitten krassen ze de lak van de auto's 

kapot en maken ze de autos bovendien erg vuil, met name op de voorruit. de katten 

bevuilen ook regelmatig de straat en/of portie/k/ geveltuinen met poep,diaree en dode 

dieren. 

 De kerk voor in onze straat zorgt ervoor dat op zon-en-feestdagen de hele straat vol staat 

en doordeweeks vanaf kwart over 2 tot half 4 last van ouders die hun kinderen komen 

ophalen. Er liggen hier in een straal van 100 meter namelijk 2 basisscholen en een 

middelbare school. 

 de laatste keer dat ik deze vraag beantwoorde, kregen wij betaald parkeren in de straat, in 

een woonwijk! en omdat het nu in weekend gratis is komt iedereen hier in het weekend 



 

 

parkeren. wellicht is het handig om u te wijzen op de wet, die zegt dat parkeerbelasting 

bedoeld is om te reguleren, en niet om de gemeentekas te spekken. 

 De marie van Eijsden-Vinkstraat is niet te smal voor het passeren van twee auto's maar 

met op de stoep met 2 wielen geparkeerde auto's is de straat wel te smal. 

 De meeste bewoners in een zijstraat van mijn adres parkeren hun auto in mijn straat. 

Terwijl eenieder beschikt over een plaats op eigen grond. Dit vind ik asociaal.  Ook worden 

er regelmatig auto's geparkeerd die langdurig (weken, maanden) niet worden gebruikt. 

 De meeste woningen beschikken over minimaal 2 auto's per huisadres dus is het altijd een 

probleem om überhaupt je auto in de straat te kunnen parkeren :-((((( Tevens hebben ze 2 

auto's en een motor erbij dus staat de motor op het parkeergedeelte van het huis en de 

andere 2 auto's in de parkeervakken. 

 De parkeerhaven aan de zijkant van onze straat is slecht bestraat. de boomwortels hebben 

hem helemaal omhoog geduwd. (aan de kant van de Grote Wielen) 

 de parkeerplaasten bij de koningentoren (boezemsingel) worden regelmatig bezet of 

gehinderd door leveranciers of mensen die even vlug bij Aafje, kinderopvang moeten zijn, 

ook de invalide parkeerplaatsen worden door onbevoegden gebruikt 

 De parkeerplaatsen op de straat zijn netjes, echter worden wij door de gemeente (via 

Woonstad) verplicht om (tegen een hoog maandelijks bedrag) een parkeerplaats in ons 

pand te huren, terwijl op de straat parkeren slechts 10% van die kosten bedraagt. 

 de parkeerplaatsen zijn erg smaalde moderne auto is breder dan vroeger daar wordt geen 

rekening mee gehouden.Deze week werd er een container aangelegd, waar niemand om 

gevraagd heetten koste van een parkeerplaats. 

 De situatie rond Plaswijckpark is al jaren een probleem in onze straat. Ambtelijke traagheid/ 

weinig visie rondom groei bezoekersaantal en een gebrek aan daadkracht maakt in de 

zomermaanden de situatie zeer problematisch 

 De stadsgarage werkt niet naar behoren! Deuren gaan vaak niet open of dicht; pas moet 

heel vaak gereset worden. Daarnaast vind ik het veel te duur! 

 De stadsparkeergarage Raephorststraat is zeer vaak in storing. Hierdoor kan ik vaak niet 

naar binnen of naar buiten rijden. 

 De straat (dijkwachtsingel) heeft geen parkeervakken, daarom parkeert iedereen zijn 

tweede auto op de stoep. De straat is bij de bouw in de jaren 90 in mijn ogen fout 

aangelegd. Ik zou wensen dat de gemeente de straat eens ophoogt en meteen fatsoenlijk 

parkeervakken realiseert !! Het straatbeeld is nu erg rommelig. 

 de straat is  eigenlijk te smal om aan twee kanten auto's te parkeren. De bewoners weten 

dit en houden hier rekening mee. Maar het gebeurt regelmatig, dat auto's in de straat 

beschadigd raken. Grotere auto's/bussen hebben veel moeite om de straat in te komen. 

Daarnaast is het een doodlopende straat en is er weinig ruimte om de auto te keren in de 

straat. Hierdoor moet je achteruit de straat uit, wat ook niet voor iedereen altijd helemaal 

vlekkeloos verloopt. 

 De straat is eigenlijk niet breed genoeg om auto's voor het huis te zetten. We hebben 2 

pleintjes waar dat kan, maar niet iedereen parkeert daar. Ook bezoekers van het Ijsselland 

gebruiken de plekken soms. 

 De straat is erg lang, dus daar is wel een plek te vinden, maar soms verder lopen. Met 

name op zondagen tijdens kerkdiensten wel lastig plek te vinden 



 

 

 De straat is heel krap en er is geen sprake van eenrichtingsverkeer, waardoor het moeilijk 

is om te keren (ook veel paaltjes). Hierdoor is parkeren ook lastiger. 

 de straat is smal en de auto zijn groot. dus is er weinig ruimte. vooral bij een kerkgang is 

het hectisch 

 De straat is te smal je kan nooit met goed fatsoen in en uit laden of er staat iemand achter 

te toeteren of te schelden. Ongelooflijk dat de gemeente zo.n situatie heeft gecreeerd. 

 De straat is te smal om goed elkaar te passeren en zeker met bestelauto,s Mijn auto staat 

altijd goed geparkeerd en toch is er een spiegel links stuk gereden kosten 180 euro en de 

dader onbekend wand die rij door. Ik heb jaren geleden al aangegeven in Uw stads panel 

dat ze insteek havens moeten maken, en dan kan je meer auto,s kwijt. Er staan nu wat 

boompjes en een graas strookje . 

 De straat is te smal waardoor het moeilijk parkeren is . Daarnaast geeft het regelmatig 

problemen voor brede auto's (m.n. voor de vuilniswagen) met doorrijden. 

 De straat is vaak vol. 

 de straat is vrij smal dus als er aan allebei de kanten auto's staan kan ik er soms nauwlijks 

door met mijn auto 

 De straat is zo smal dat er met 2 wielen op de stoep geparkeerd moet worden. Met name 

spelende kinderen op de stoep zorgen dan vaak voor kleine beschadigingen door 

fietsstuurtjes langs de lak etc. Ook is parkeren vaak zo krap dat er soms kleine 

aanrijdinkjes zijn, zoals een trekhaak in een nummerbord. 

 De straat is zodanig smal dat parkeren niet zonder het risico kan dat de spiegel eraf 

gereden wordt of de auto beschadigd wordt door vrachtverkeer. 

 De straat maakt deel uit van een woonerf, waar men in de parkeervakken dient te parkeren. 

Echter wordt er veelal buiten deze parkeervakken geparkeerd, stadstoezicht en politie laten 

dicht oogluikend toe. 

 De vele auto's langs de straatkant maken de straat ongezellig en maken dat er weinig loop 

-en speelruimte overblijft de straten. 

 de wijk is krap bemeten met het aantal auto's nog uit de jaren 1975 nu heeft iedereen 2 

auto's plus de nodige lease een beter systeem zou heel goed ziin 

 dealers en poging tot inbraak en trachten Mercedes wielen te stelen 

 door bezoekers van de cafe's in de straat! dagelijks dubbel parkeren of op de stoepen! 

 Door bioscoopbezoekers en restaurantbezoekers. Tevens veel mensen die in de auto aan 

het water zitten 

 Door boomwortels die de weg omhoog werpen is het soms een heel gedoe om de auto te 

parkeren of weer weg te rijden. 

 Door bouwwerkzaamheden is mijn straat aan een kant afgesloten, met regelmaat parkeert 

men op plekken waar wij moeten passeren. 

 door dat de maastunnel dicht is komen mensen buiten Rotterdam met hun auto en gaan ze 

parkeren bij ons in de straat en gaan weer verder naar hun werk met de fiets die ze uit de 

bagage van auto uit halen.wij komen van ons werk en kunnen onze autos niet kwijt.alle 

omwonenden hebben hier last van. 

 Door de aanleg van een parkeerhaven op de hoek kralingseweg charlotte de Bourbon laan 

is het uitzicht weggenomen waardoor levensgevaarlijke situaties ontstaan met name als 

daar hogere auto's zoals busjes of SUV's staan geparkeeerd. 



 

 

 Door de aanleg van stoepen /overgangen die niet echt nodig zijn om de kade te bereiken 

zijn er minder p-plaatsen dan zou kunnen. Tegenover ons (rechter rottekade 45) is een vak 

voor 2,5 auto's gemaakt!! Echter zonder markering. Graag meer plaatsen creeen waar dat 

kan en vakken overal aangeven. 

 Door de aanwezigheid van een "illegale" garage annex pension in samenhang met een 

kozijnmontage bedrijf worden veel beschikbare in gebruik genomen. Dit wordt veroorzaakt 

door j het ridicule optreden van Toezicht&Handhaving ten aanzien van  naar hun mening 

hinderlijk en gevaarlijk parkeren sinds september 2017 op de Deijffelbroekselaan. 

 Door de bezoekers / ouders van de kinderen van gymzaal Pieter Postlaan 40. Deze 

parkeren gerust op opritten en in tuinen van bewoners wat tot veel irritatie leid. 

 Door de coffee shop (drugs dealer) word er veel dubbel geparkeerd. Ook staat er ongeveer 

elke 20 minuten een auto schuin op de stoep naast de winkel omdat mensen dan snel even 

drugs willen kopen. Dat geeft overlast. Dit vind ik en andere bewoners zeer vervelend. Ik 

heb op dat stukje stoep een plantenbak geplaatst zodat daar niet meer geparkeerd kon 

worden maar die hebben de mensen van de coffee shop weg gehaald. 

 Door de parkeerdruk worden auto's vaak in de bocht gezet. Hoewel bij wet niet toegestaan, 

wordt het wel gedaan maar niet gehandhaafd met als gevolgen: - Botsingen en andere 

schade - Langere voertuigen zoals vrachtwagens, vuilniswagens en brandweerwagens die 

niet door de straat kunnen 

 Door de seniorenvereniging en de visvereniging op de gebbeweg vaak geen plek 

 door diverse bedrijfsbussen en buitenlandse auto's 

 Door gebrek aan doorstroming vanuit de parkeergarages worden we ieder weekend 

getrakteerd op een claxonconcert van ongeduldige automobilisten 

 Door plaswijkpark 

 Door recent ingesteld parkeerverbod is er een gevaarlijke situatie opstaan in de straat. De 

auto's moeten nu ineens aan de overzijde van de straat staan waardoor er geen goed zicht 

is op de zijstraat. Een parkeerverbod aan de andere zijde van de straat was veel logischer 

geweest. Ook is er door het parkeerverbod minder plek en moeten wij onze auto's verder 

weg zetten omdat we voor het huis niet meer mogen staan 

 Door spelende kinderen en snachts (dus niet duidelijk wie) worden veel auto's beschadigd. 

 Door verbouwingen in de wijk worden veel parkeerplaatsen weggenomen. Aangevuld met 

werkzaamheden in de straten waardoor een hele straat geen parkeerplaatsen meer heeft, 

betekent dit een sterk toegenomen verkeersdruk. Het lijkt erop alsof niemand daar echt 

mee bezig is of aanspreekbaar is. Oplossing is overigens vrij eenvoudig voorhanden: aan 

de even kant van de 's Gravendijkwal is voldoende capaciteit. Geef bewoners de 

mogelijkheid om daar tijdelijk te mogen parkeren en probleem is weg. 

 Door verbouwingen worden er regelmatig containers op parkeerplaatsen gezet. 

 Door werklui meerdere plekken bezet houden en schaftkeeten. Sommige huishoudens 

meerdere auto’s en bedrijsauto’s 

 Doordat de Kleiweg betaald parkeren kent en onze straat niet (elisabethlaan), ervaren wij 

veel parkeeroverlast van bewoners & bezoekers van de Kleiweg. Direct invoeren van 

parkeerheffingen voor de elisabethlaan (of opheffen parkeerheffingen Kleiweg) zou de 

oplossing zijn om onze parkeerdruk te verminderen 

 Doordat de straat eenrichtingsverkeer is, wordt er zeer hard gereden in de straat (Gerard 

Scholtenstraat). Vaak wordt de straat ook gebruikt als snelle sluiproute om de Zwart 



 

 

Janstraat te omzeilen. De situatie is daardoor onveilig en dat leidt ook tot onveilige 

parkeersituaties. 

 doordat deels op de stoep parkeren oogluikend is toegestaan is het passeren van elkaar 

tegemoetkomende auto's niet goed mogelijk en is sprake van onvoldoende zicht bij het 

verlaten van ook aanwezige parkeerterreintjes bij de vijf parktorens. 

 Doordat er bij ons nog tussendoor bomen staan valt hier geregeld blad uit .bij harde wind 

diverse autos al schade gehad door afvallende takken. En vogelpoep. Ook worden er 

geregeld autos gestolen of word er ingebroken. 

 Doordat er geen parkeervakken in onze straat getekend staan zitten er vaak onnodig grote 

gaten tussen de auto's 

 Doordat er in naastgelegen buurten betaald parkeren is ingevoerd staat Vreewijk steeds 

voller. Zeker op dagen dat Feyenoord een wedstrijd speelt in eigen Kuip. 

 Doordat er maar aan 1 kant geparekeerd kan wordenis er maar voor de helft van de 

woningen1 parkeerplaats in de straat zelf, maar na veel overleg met de gemeente zijn er 

aan het einde van de straten parkeertereintjes waar de overige auto's geparkeerd kunnen 

worden. 

 Doordat forenzen de auto's parkeren bij de Metro Hoogvliet 

 Doordat het openbaar vervoer niet lang genoeg rijdt ben ik genoodzaakt met  mijn auto 

naar mijn werk te gaan. en ervaar nachts wanneer ik thuis kom van mijn werk dat er geen 

parkeerplaats is. Dit komt doordat er een grote hoeveelheid bedrijfsauto´s geparkeerd 

staan in de wijk. 

 Doordat ik veelal moet zoeken naar een parkeerplaats is de kans groter dat ik een bredere 

voertuig (SUV/busje /vrachtauto/ auto's die i.v.m. laden en lossen vaak midden op de weg 

staan) tegenkom en omdat  overal reeds geparkeerde voertuigen staan, komt het 

regelmatig voor dat ik achteruit (zo'n 200m met bochten) de straat uit moet rijden om de 

tegemoetkomende auto's erdoor te laten. 

 Doordat sommige bewoners "ruim" parkeren is er vaak plekverlies. 

 Drive-in woningen worden door kopers vaak verbouwd en ze hebben veelal meerdere 

auto's (busjes!) die dan op de enige parkeerplaats die wij hebben neergezet worden. Een 

jong stel heeft zelfs 2 auto's waarvan er één nooit gebruikt wordt en natuurlijk aan onze 

kant gezet wordt terwijl ze zelf minimaal 2 maar soms zelfs 3 parkeerplaatsen hebben! 

(Ommoord-Kruidenbuurt) De enorme toename van bedrijfswagens die kennelijk mee naar 

huis genomen wordt is een afschuwelijk extra probleem!!!! 

 Drukte . Visite heeft moeite om plaats te vinden.Men gaat op plaatsen staan waar dit 

verboden is. 

 drukte in de weekenden en bij voetbalwedstrijden 

 Drukte wanneer sparta thuis speelt. 

 Dubbel  parkeren en toeteren hierover. Auto’s op de stoep 

 dubbel gepakeerde auto's langs de stoep, schijnbaar toegelaten omdat er geen bord staat 

dat het niet mag? Echter ontstaan hier dagelijks onveilige situaties door, mensen hebben 

lak aan de 30km zone en rijden soms met 80 door onze straatje waar onze kinderen 

regelmatig oversteken en te weinig zich hebben door de dubbel geparkeerde auto's. Verder 

is het erg onrustig s'avonds wegens de hoeveelheid mensen die hun auto's parkeren langs 

de stoep. Vaak ook nog pal op de stoep, ik heb het idee dat er veeeeels te weinig 

gecontroleerd wordt. Onze straat lijkt meer op een parkeerplaats dan op een woonwijk. 



 

 

 Dubbel geparkeerd Op gras parkeren  Onze straat is twee richtingen maar is daar te smal 

voor. Ook wordt er auto's neergezet op de rijbaan naast uitgang boom 

 dubbel geparkeerd staan of op invalidenplaats 

 Dubbel geparkeerd, of er staat een bouw container 

 Dubbel geparkeerde auto's 

 Dubbel geparkeerde auto's die de doorgang of de tram belemmeren 

 Dubbel geparkeerde auto's waardoor ik klem wordt gezet. 

 Dubbel geparkeerde auto's, autos die niet aansluiten en zodoende onnodig veel ruimte 

innemen. Bussen die 1,5 parkeerplek nodig hebben. Technisch is er voldoende ruimte, mits 

omwonenden de vakken proper benutten. 

 Dubbel geparkeerde auto's. 

 Dubbel geparkeerde autos en op plaatsen die niet voor parkeren zijn bedoeld. 

 Dubbel geparkeerde,  auto's autos op de stoep geparkeerd. Er is hier nadat de gemeente 

alle parkeerplaatsen verwijderd heeft op de lepelaarssingel )120+ een groot te kort. En 

vervolgens wordt er doodleuk een vergunning afgegeven voor een moskee. En maakt u 

overal betaald parkeren behalve hier..  Ik weet niet wie er op de planning werkt maar u zou 

allemaal ontslagen moeten worden. 

 Dubbel pakeren en op het voetpad 

 dubbel parkeren 

 Dubbel parkeren als er 15 m verder plaats is. Om iemand uit te laten stappen of om een 

pakketje af te geven. 

 Dubbel parkeren en grote bestelwagens voor je deur 

 Dubbel parkeren en op plekken gaan Staan waardoor belemmering 

 Dubbel parkeren en parkeren op invalide- en artsenplaatsen door coffeeshop- en 

supermarktbezoekers (veel belgische kentekens ook).  Overlast door harde muziek van 

mensen die geparkeerd staan en in hun auto blijven zitten, met name 's avonds. 

 Dubbel parkeren en parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt. Het betreft 

klanten van de Lidl. Degenen die overlast veroorzaken kiezen voor het gemak de auto zo 

dicht mogelijk bij de ingang van de Lidl te plaatsen. 

 Dubbel parkeren of zo parkeren dat je eerst moet gaan vragen of ze hun auto weg willen 

zetten alvorens je zelf weg kunt. Dat is heel vervelend temeer om dat mijn vrouw en ik 

allebei zeer slecht ter been zijn en zeer afhankelijk van onze auto. 

 Dubbel parkeren omdat er geen parkeerplaats is of aan het begin van de  straat waar een 

inrit is mensen gaan vaak stil staan 

 dubbel parkeren, afvalcontainers en opgeëiste parkeervakken door horeca, te weinig 

parkeerruimte door stelselmatig terugbrengen aantal parkeerplaatsen door de gemeente 

 dubbel parkeren, ondanks 30 km zone te hard rijden, muziek in auto,s zo hard en zeker als 

ze wat langer stilstaan zeer vervelend 

 dubbel parkeren, parkeren op het trottoir, parkeren op de uitrit voor ons huis 

 Dubbel parkeren, parkeren op in-/uitrit privè garage 

 Dubbel parkeren, slordig geparkeerde auto's 

 Dubbel parkeren, waardoor file en toeterende auto's. 

 Dubbel stilstaan 



 

 

 dubbelgeparkeerde auto's langs de straat (Nieuwe Binnenweg) en plots stilstaande auto's 

waarvan de bestuurders even iets moeten laten weten aan anderen, in een gesprek of 

elkaar aanroepend van beide kanten van de weg 

 Dubbelgeparkeerde auto's, grote (bouw)containers op parkeerplaatsen, Kaat Mossel die 

plekken inpikt voor hun gasten en deze bezet houdt door er paaltjes neer te zetten, Kaat 

Mossel en Bar de Admiraliteit die parkeerplaatsen gebruiken om hun terras op uit te 

breiden (in de zomer), kapot glas en ander afval op parkeerplaatsen 

 dubbelgeparkeerde auto's; auto's die wegrijden zonder regels te hanteren, weg te smal 

waardoor als er 2 tegenoverliggende auto's naast komen te staan (welke stedelijke 

ontwikkelaar heeft dit zo berekend?!), de fietser wordt geklemd; grote vrachtwagens die 

komen laden/lossen voor winkels en de weg belemmeren waardoor te krappe situatie voor 

overige verkeersdeelnemers; 

 Dubbelparkeren 

 dubbelparkeren om even een broodje te kopen bij de bakker in het blok tussen de 

Mathenesserbrug en de Zoutziederstraat.  Ook veel illegale parkeerder in de 

Zoutziederstraat tpv de opritten 

 Een aso buurman, die met twee van zijn auto's bewust zo parkeert, dat drie plekken 

worden gebruikt. Ik denk dat hij zo een plaats voor zijn eventueel bezoek vrij wilt houden. 

 een boom op de afscheiding van twee parkeerplaatsen 

 Een paar jaar geleden besloten om de auto niet meer aan te schaffen nadat deze is 

gestolen. We hebben daarnaast te maken gehad met meerdere keren vandalisme aan de 

auto. Voor woon-werk verkeer reizen we met de trein en voor de overige zaken zijn we 

overgestapt op Greenwheels. Dit bevalt uitstekend. Zeker aangezien we nu niet meer 

rondjes hoeven te rijden op zoek naar een parkeerplaats. Althans een enkele x komt dat 

wel voor aangezien niet alle automobilisten snappen dat de autodate een gereserveerde 

plek is. 

 een verhuizingsbedrijf parkeert z'n bus in de straat elke dag, en die bus gebruikt 2 

plekken/vakken. Verder, mensen parkeren niet precies in het parkeerpvak 

 een vrijgevochten bende van Sixt busjes en personenauto's overal worden de de auto's 

gedumpt deze week zelfs op de stoep voor het kantoor naast oversteekplaats zou daar ook 

gaarne betonnen paaltjes willen zien. Scanauto maakt ook veel bekeuringen maar geen 

reactie. Veel bewoners moeten naar parkeerplaats zoeken SCHANDALIG 

 eigen carport, maar oprit zo smal dat ernaast geparkeerde auto's het zicht versperrren, 

waardoor ik over het fietspad naar eind straat moet rijden. 

 Eigen parkeerplaats 

 Eigen parkeerplaats achter het flat 

 Eigen parkeerterrein,gelukkig. 

 en er zijn teveel plaatsen met een hekje die niet gebruikt worden/ en veel 

horecagelegenheden die parkeerplaats als terras hebben. leuk maar kost wel 

parkeerruimte. 

 En op de hoek van Kruisvoorde/Schoonegge staat heel vaak een hoge aanhangwagen 

geparkeerd van rijschool Forte die dan ook nog eens zicht belemmerd Als de basisschool 

uitgaat twee keer per dag de straat geblokkeerd door auto's van ouders die de weg 

regelmatig blokkeren, of de prit van garages blokkeren 



 

 

 en op zondag is het een ramp in e docter hekmanstraat  publiek kan hier zondag gratis 

parkeren ook publiek wat hier de auto neerzetten en verder gaan naar de stat met het ov 

bewoner zelf moet 10 tot 15 minuten lopen of op de  soetendaalseweg  op betaald 

parkeren zetten 

 enkele van mijn buren hebben veel auto's, die ze voor een deel op hun eigen erf parkeren, 

maar hun bestelbusjes worden meestal in de parkeervakken geparkeerd. Dit zorgt voor 

gevaarlijke situaties. Ontnemen niet alleen het uitzicht , maar tevens het zicht bij het 

uitrijden van mijn auto of dat van andere buren. 

 Er altijd op de hoeken geparkeerd dan heb jee geen als je de straat uit moet 

 er auto's 1 1/2 plek innemen er grote bussen geparkeerd staan ook tegen de 

verkeersrichting een plek inpikken en sraks ook overlast van parkeerders in betaalde 

gebieden 

 Er is bijna nooit plek en moet de auto meestal een paar straten verder parkeren. Heel 

vervelend 

 er is een buurthuis voor de deur maar er zijn geen extra parkeervoorzieningen. T 

 Er is een mogelijkheid om de parkeer problemen aan te pakken, door een extra 

paarkeerplaats voor 20 auto,s te maken ,in een verwaarloost stukje park maar de 

gemeente luistert niet naar de bewoners. 

 er is een parkeerverbod aan beide zijden van de weg en dat wordt tijdens evenementen 

massaal overtreden 

 Er is een sport school dichtbij. Aan onze kant van de Noodsingel is parkeren gratis na 

18:00 uur. Aan de kant van de sportschool moet je tot 21:00 uur betalen. Veel bezoekers 

proberen aan onze kant te parkeren. 

 Er is een tekort aan parkeermogelijkheden voor fietsen. Het plaatsen van fietsnietjes is zeer 

gewenst.   Oh wacht, fietsen? Jaaaaaaaa, die kun je ook parkeren. Toch wel jammer dat 

aan de ene kant de gemeente probeert mensen uit de auto te krijgen en aan de andere 

kant steeds lijkt te vergeten dat fietsers überhaupt bestaan en er automatisch vanuit gaat 

dat parkeren op auto's moet slaan. Zoals ze zeggen: wat je aandacht geeft groeit.  Verder 

zetten mijn buren hun auto op de weg omdat de parkeervakken vol zijn, terwijl net om de 

hoek nog heel veel parkeervakken vrij zijn. Het levert praktisch meestal geen problemen 

op, maar ik vind het wel ergerlijk. 

 Er is een teveel aan auto's en parkeerplaatsen in de straat, waardoor kinderen niet vrijelijk 

op straat kunnen spelen en de stoepen erg smal zijn. 

 er is een visboer die zijn verkoopwagen plus zijn Van plus een electrische wagen en een 

brommobiel en een kleine gezinsauto heeft en daardoor alleen al naast het nachtegaalplein 

6 plaatsen bezet houdt en ook een gedeelte van de stoep. Ook staan er veel 

bedrijfswagens in de straten wat veel plek inneemt. Er zijn op de Arendsweg en begin  

Talingstraat genoeg parkeerplaatsen in de avond om de auto, s neer te zetten wat ik ook 

zelf doe als er geen plek is maar blijkbaar hebben veel mensen geen zin om daarvandaan 

1 a 2 minuten naar huis te lopen. Gevolg is dat er veel auto,s op de hoeken van de stoep 

staan geparkeerd , helaas om te zeggen dat het veel om Poolse en andere voormalig 

Oostblok arbeiders gaat die dit doen. Overdag is er parkeer plaats genoeg . 

 Er is geen ruimte voor fietsen te plaatsen 

 er is niet altijd plaats om je auto te parkeren en men parkeert de auto in het parkeerverbod, 

deels het trottoir 



 

 

 Er is te weinig parkeerplek in de wijk. Zeker als mensen hun auto niet op hun eigen prive 

parkeerplaats zetten omdat ze te lui zijn om een stukje te lopen richting hun woning. Zo 

houden deze mensen wel andere vrije plekken voor iedereen bezet. Zeker tijdens 

schooltijden ervaar ik veel overlast van auto`s die overal maar parkeren en het zicht zo 

blokkeren zodat je niet ziet wat er van rechts komt. 

 er is wel plaats, mar een bedrijf van de buren neemt met meerdere auto's veel ruimte in 

beslag. 

 er komen "vanzelf" deuekn en krassen in de carrosserie. 

 er parkeren bijna dagelijks mensen op de stoep, terwijl er genoeg plek is. ook staan er wel 

eens auto's zo scheef geparkeerd dat ze twee vakken bezetten 

 Er rijden continu rijscholen door de straat. Vaak wel 3 per kwartier. Daarnaast rijden veel 

mensen veel te hard. 

 er staan altijd auto's, terwijl lang niet iedereen zo'n ding bezit. Een klein bedrijfje heeft zelfs 

drie bussen en een grote aanhanger, die staan ook in de straat. Een beetje minder zou 

mogen, zeker omdat een openbaar parkeerterrein aan het eind van de straat tijdens 

kantoortijden wordt gebruikt door werknemers van een bedrijf, maar na kantoortijden leeg 

is. 

 Er staan auto's geparkeerd die er al maanden staan. We hebben het aangegeven bij de 

politie, die zouden het weer doorgeven aan de gemeente Rotterdam, maar die auto's staan 

er nu zes maanden en er gebeurt niets. Zijn wel parkeerplekken. Daarbij worden er 

overdag veel auto's van forenzen geparkeerd en kunnen wij onze auto niet kwijt. Ook zijn 

er een aantal plekken bezet door mensen die hun auto lang laten staan en klussen aan de 

auto's op straat. 

 Er staan dagelijks auto's met mannen erin in de straat, gedurende langere tijd. Het is niet 

duidelijk wat ze doen. 

 Er staan een hoop fietsen buiten containers geparkeerd. Aanwezig voormalig groot 

schoolplein wordt niet benut. 

 Er staan enorm vaak auto's fout geparkeerd, bijv. half of helemaal op de stoep. Wat op zich 

begrijpelijk is gezien het gebrek aan vrije plaatsen, maar kan ook erg hinderlijk zijn 

 Er staan hele strepen waardoor er weinig parkeerplek is. Er zit een school in de buurt en 

vaak staat alles vol. De gele strepen waren omdat de bus erlangs kwam dat is nu niet meer 

van toepassing 

 Er staan hier al weken inmiddels zelfs maanden 2 auto's die eerst voorzien waren van 

Duitse kentekens en toen zijn voorzien van Nederlandse kentekens (ze staan NIET te koop 

bij nabij gelegen autobedrijf) Het gaat hier dus om auto's die gekloond zijn of om andere 

import verkoopbeperking hier plekken van bewoners ontnemen. (gaat om jonge auto's 

populaire merken dus geen sloopauto's) Af en toe komt er iemand kijken en foto's nemen 

en vertrekt dan met derde auto dus zeker niet van bewoners (Joost mag weten hoeveel 

deze lui er verder nog op het eiland hebben staan) 

 Er staan iedere dag diverse grote bestelwagens geparkeerd en vaak deels op het trottoir. 

Tevens staat er bijna dagelijks een kleine vrachtwagen, welke twee parkeervakken inneemt 

en daarbij ook nog eens met de cabine het volledige trottoir versperd. Als hij niet in de 

parkeervakken staat, daver versperd hij sowieso een deel van het trottoir. 

 Er staan ook regelmatig auto's met stationair draaiende motor op de parkeerplekken. 



 

 

 Er staan op de parkeerplaatsen bomen die enorm veel hars afgeven op de auto's in het 

zomerseizoen. Ook is er een parkeerplek voor een elektrische auto die 9 van de 10x leeg 

staat omdat niemand in de directe omgeving zo een auto heeft. 

 Er staan regelmatig auto's illegaal geparkeerd aan het einde van de Rijksboom. 

 Er staan regelmatig auto's op de stoep of op andere plaatsen waar het duidelijk niet de 

bedoeling is dat er geparkeerd wordt. 

 Er staan regelmatig bussen hoger dan 2.40 m. en langer dan 6.00 m. of vrachtwagens voor 

mijn deur/woning geparkeerd. Deze belemmeren mijn uitzicht en zijn onveilig daar niemand 

meer kan zien of er wordt ingebroken en bij calamiteiten staan zij zeer in de weg. 

 Er staan soms auto's geparkeerd vlak op de hoek op de parkeerplaats, waardoor 

vrachtwagens voor toelevering aan de winkels van de Hesseplaats er niet langs kunnen. 

 Er staan vaak auto's op de stoep 

 Er staan vaak busjes die meer dan één plek innemen, waardoor er voor de rest van de 

automobilisten minder plekken over blijven. 

 er staan vaak voor langere tijd grote aftandse voertuigen (pick-ups of kleine vrachtwagens) 

in onze straat geparkeerd waarschijnlijk vanwege de milieuzone. Ook parkeren er veel 

forenzen in de straat die niet meer op de P+R bij halte Melanchtonweg kunnen staan. 

Daarnaast veel bezoekers van het SFG die gratis parkeren in onze straat en dan naar 

ziekenhuis lopen. Overdag staat de straat hierdoor steevast vol. S avonds is er weinig aan 

de hand en plek genoeg. 

 Er staat altijd een auto op een invalide parkeerplaats  naast de vuilcontainer in de grond 

van de Everhildestraat. 

 Er staat een basisschool in de straat. De school heeft een protocol voor ouders, dat zij de 

doodlopende straat niet in mogen rijden of er mogen parkeren.Niemand houdt zich er 

echter aan, waardoor het twee keer per dag een chaos is. En bewoners de straat niet in of 

uit kunnen. 

 Er staat een basisschool voor onze deur en aangezien iedereen hun kinderen met de auto 

naar school brengt en gewoon dubbel zet4x per dag kunnen de bewoners niet weg 

smorgens of parkeren 

 Er staat iedere dag een grote bus voor schoolvervoer/gehandicapten vervoer in de straat. 

Mevrouw van de bus woont een paar straten verderop maar vertikt het om het enorme 

voertuig in haar straat te zetten. De bus belemmerd mijn uitzicht en wordt als zeer hinderlijk 

ervaren. 

 Er staat regelmatig een auto geparkeerd voor onze garage, waardoor wij er niet uit kunnen. 

Meestal 'kort', maar soms ook lang (tot een nacht). 

 Er staat soms een bedrijfsauto (taxibus) vlak voor mijn deur. Beneemt uitzicht. 

 Er wonen buren die een parkeerplaats als eigendom beschouwen en als iemand anders op 

'hun 'parkeerplaats parkeert, hen hierop aanspreekt.  Dit leidt tot een gevoel van irritatie en 

intimidatie. 

 Er woont in de straat een bewoner die een huis heeft met een garage en extra auto's in de 

straat zet minstens 4 tot 6 en er zelf niet in rijdt en deze staan hier vaak maanden tot wel 

langer dan een jaar, als er uiteindelijk een enkele weggaat komen er weer nieuwe voor in 

de plaats. 

 Er worden auto's geparkeerd van mensen die hier niet wonen. Er worden regelmatig auto's 

die voor de deur geparkeerd zijn besmeurd met huishoudafval: tomatensaus, pakken melk, 



 

 

etc. Hier komt ongedierte en vogels op af, wat weer rotzooi geeft en schadelijk is voor de 

gezondheid. Helaas mogen we als VvE geen camera's plaatsen om te achterhalen wie de 

dader is. 

 er worden containers in de straat geplaatst op 2 parkeerplaatsen terwijl het al altijd vol is bij 

ons in de straat 

 Er worden geregeld auto's open gebroken en vernield en velgen gestolen. 

 er worden grote busjes geparkeerd in de parkeervakken (zakelijke bussen), die veel langer 

zijn dan de achteruit-parkeervakken 

 er worden grote bussen geparkeerd. Er wordt naast de parkeergelegenheden en 

kelderboxen geparkeerd, zodat je je auto niet kunt wegrijden. Er wordt op het trottoir 

geparkeerd, waardoor je niet kan weg rijden en/of lopen.  Er staan heel veel bedrijfsbussen 

die uit de parkeervakken steken. Het belemmert je zicht om veilig weg te rijden. 

 er worden meerdere bedrijfsauto's en aanhangers geparkeerd. geen toezicht door 

parkeerwacht. kleine aanhangers staan zelfs op de stoep. meerdere weken. 

 Er worden opzettelijk krassen op auto's gemaakt 

 Er worden steeds meer parkeerplaatsen toegewezen voor "bijzonder gebruik". Zo zijn in 

onze straat er de afgelopen jaren twee invalideparkeerplaatsen toegewezen, drie 

parkeerplaatsen voor electrische auto's en nog een parkeerplaats voor een Greenwheels. 

Ook zijn er parkeerplaatsen "opgeofferd", aan fietsenstallingen, vuilcontainers of 

stoepruimte. 

 Er worden vaak containers, bouw toiletten en bouwketen op de parkeer plaatsen gezet 

waardoor ik vaak niet kan parkeren, maar ik betaal wel voor het product. 

 Er wordt bij ons vaak dubbelgeparkeerd. 

 Er wordt dubbel geparkeerd, en ook op de hoek. Zeer asociaal! 

 Er wordt dubbel geparkeerd, terwijl het een vrij smalle en doodlopende straat is. Hierdoor 

wordt het vrij krap om (achteruit) te rijden. 

 Er wordt geparkeerd door personen die er niet wonen. 

 Er wordt geparkeerd op parkeerplaatsen voor belanghebbenden vergunninghouders 

waardoor ik mijn auto niet kwijt kan. Met name op koopavonden en 's nachts in het 

weekend. 

 Er wordt geparkeerd voor afritjes van de stoep (voor rolstoelen e.d.). Daarnaast last van 

dubbelparkeerders bij school. 

 Er wordt heel vaak fout geparkeerd in de hof achter restaurant Fred, tussen Oostmaaslaan 

en Honingerdijk. Hier wordt nooit tegen opgetreden. Fout geparkeerde auto's belemmeren 

het uitrijden van de normaal geparkeerde auto's. 

 Er wordt hier best wel wild geparkeerd. Auto's op de stoep en dergelijke. De parkeerdruk is 

hier best hoog, volgens mij worden er ook lekker veel parkeervergunningen afgegeven. 

 Er wordt met hoge regelmaat dubbel geparkeerd, met name door bezoekers van de diverse 

shoarma tenten in de straat, waardoor het overige verkeer vast komt te staan. Ik ga 

regelmatig met de tram en het aantal keer dat die moet stoppen en soms langdurig moeten 

bellen, voordat een van die asos de auto aan de kant zet is niet normaal. Eigenlijk zouden 

de trams met een camera uitgerust moeten worden en zouden de overlast bezorgers 

automatisch een verkeersboete toegestuurd moeten krijgen. Dan is het snel genoeg 

opgelost. 



 

 

 Er wordt niet goed in de vakken geparkeerd, afscheiding is ook niet altijd goed zichtbaar. Er 

wordt door jongeren op asociale manier tijdelijk geparkeerd om bijv te blowen. 

 Er wordt op de stoep geparkeerd en als er visite komt (als die komt want die ervaren 

parkeren in Rottredam als een ramp)is er geen plek en als die er is moet er naar een 

betaalpaal gezocht worden. Wie dat system in hemelsnaam heft uitgevonden 

..........verschrikkelijk. 

 Er wordt op de stoep geparkeerd ook als dat niet nodig id 

 Er wordt op de stoep of op de opritten geparkeerd. Ook staan er vaak auto's in de 

groenstroken russen het fietspad en het voetpad. 

 er wordt op niet daartoe bestemde plaatsen geparkeerd 

 Er wordt regelmatig dubbel geparkeerd in de straat. Ook staan auto's op plekken waar 

mensen moeten kunnen oversteken. Dus op plekken waar de stoep afloopt zodat 

rolstoelrijders en mensen met kinderwagens gemakkelijker zouden kunnen oversteken. Nu 

staan vaak auto's precies op die plek geparkeerd. Vaak staan er ook auto's geparkeerd aan 

het einde van de straat precies in de bocht, wat het zicht belemmerd. Voor fietsers is het 

niet goed te zien of er verkeer van rechts komt. Dit leidt soms tot gevaarlijke 

verkeerssituaties. 

 Er wordt regelmatig op de stoep geparkeerd, soms zelfs deels in het plantsoen 

 Er wordt regelmatig op het trottoir geparkeerd en gereden. Met name door leveranciers van 

Horeca, pakketdiensten en thuisbezorgdiensten 

 Er wordt tweezijdig geparkeerd (is ook nodig qua aantallen), terwijl de straat daarvoor te 

smal is 

 er wordt van andere straten geparkeerd in onze straat waardoor wij geen plek hebben 

probleem die niet opgelost wordt 

 Er wordt veel geparkeerd waar het niet mag. Er wordt niet beboet. Dit is verkeersgevaarlijk. 

 Er wordt veel op hoeken van straten geparkeerd waardoor er niet meer goed de bocht om 

kan worden gegaan. Tevens wordt er op de stoep voor mijn voordeur geparkeerd, 

waardoor ik mijn huis en tuin niet in of uit kan 

 Er wordt zoveel verbouwd in mijn buurt dat er ontzettend veel containers e.d op 

parkeerplekken staan. Ik zou graag zien dat deze. op de stoep waar vaak meer dan 

genoeg ruimte is worden geplaatst. 

 Er zijn 6 parkeerplaatsen voor 22 eengezinswoningen. Voorts parkeren ouders hun auto 

kriskras en dubbel in de straat; ook op hoeken van de straat binnen 5 meter, zodat het zicht 

op het verkeer zeer slecht is. Tevens op de stoepen voor de school 

 Er zijn al niet echt veel plekken en nu heeft ook het restaurant in ons pand een deel 

geclaimd voor een terras 

 er zijn bij ons in de straat geen extra parkeerruimtes voor bijv. visite/bezoek. Hierdoor staat 

de straat al snel 'vast' als (vooral) een busje/auto breed geparkeerd staat. 

 Er zijn buren die de auto op de stoep parkeren (Brandingdijk, Nesselande), zodat 

voetgangers, kinderwagens, scootmobielen enz. de rijweg op moeten. 

 Er zijn geen parkeerplaatsen meer in de straat met dank aan het onbegrijpelijke beleid van 

SO en voormailg Centrumraad dus laten mensen voor langere of korte tijd hun heilige koe 

staan op de pleinen. Parkeeroverlast van kantoorpersoneel, hotelgasten, touringcars, 

horecagangers en soms ook van buren 



 

 

 Er zijn geen vakken gemaakt wat de mensen er niet toe aanzet om bij het parkeren aan te 

sluiten.Daardoor ontstaan er vaak grote ruimtes waar dan net geen auto meer inpast. 

 Er zijn geen vrije parkeerplaatsen voor bezoekers 

 er zijn genoeg parkeerplaatsen in de straat en in de wijk , maar omdat buren direct voor 

hun huis willen parkeren , word direct op de  stoep geparkeerd en het is moeilijk op de 

parkeerplaats voor onze huis te parkeren 

 Er zijn heel veel bussen van Bulgaarse bewoners in de straat die regelmatig voor ons huis 

geparkeerd worden en ons uitzicht beperken. 

 Er zijn in de straat geen parkeerhavens. Bewoners hebben een parkeerplaats bij hun huis 

maar bezoekers kunnen alleen langs de weg parkeren. 

 Er zijn in mijn straat geen parkeervakken, daardoor wordt er dikwijls asociaal geparkeerd 

en heeft niet altijd iedere bewoner een parkeerplek. 

 Er zijn in onze straat een aantal zeer oude en slecht onderhouden parkeerplaatsen onder 

bomen die nodig aan verandering toe zijn. 

 Er zijn meerdere gezinnen die prive meer dan 1 auto hebben.en hun 2 autos, in de straat 

zetten En er zijn er die zowel prive als zakelijk hun auto in de straat parkeren 

 Er zijn nog wel eens buren die hun auto pontificaal midden op straat parkeren om 

vervolgens boodschappen of andere goederen uit te laden in plaats van eerst even hun 

auto weg te zetten. 

 Er zijn parkeerplaatsen afgenomen t.b.v. terrasjes voor eettentjes. Ben hier niet over te 

spreken. Deze worden wel gebruikt, maar alleen met openingstijden. Maar buiten de 

openingstijden is het zonde van de aantal parkeerplaatsen die niet gebruikt kunnen worden 

door de bewoners van de straat. 

 er zijn piekmomenten dat het erg druk is in de straat. 

 Er zijn structureel te weining parkeerplaatsen. Er wordt nog steeds een norm gehanteerd 

van 1,1 auto per huishouden. In mijn straat is dat 1,6 per huishouden, waarbij opgemerkt 

moet worden dat de woningen met eigenparkeerplaats en garage hierbij niet worden 

meegeteld, maar wel de auto’s op de schaarse plekken zetten. 

 Er zijn teveel invalideparkeerplaatsen op de Schiedamsedijk, met name die bij het Maritiem 

Museum worden zelden gebruikt.  Als deze opgeheven zouden kunnen worden dan levert 

dat voor de hele straat meer parkeermogelijkheden op. 

 Er zijn twee watersportverenigingen met veel ligplaatsen in onze straat die regelmatig voor 

grote parkeeroverlast zorgen. Bovendien zijn er veel bewoners van de eilandjes in de 

Bergse Achterplas die eveneens hun auto's in one straat parkeren. 

 Er zijn veel mensen die de auto op het Noordereiland zetten en dan de fiets uit de kofferbak 

halen om in de stad te werken. Hierdoor hebben de bewoners vaak geen plek. Ook 

mensen die op reis gaan met het vliegtuig zetten regelmatig voor meer dan een week hun 

auto op het Noordereiland. 

 Er zijn zoveel auto's die willen parkeren in mijn buurt dat ze de wandelpaden aan de kades 

bezetten. Ook staan er iedere dag vanaf een uur of 18.00 auto's met jonge mensen erin, 

die daar recreëren, roken, drugs lijken te gebruiken. 

 Er zit hier een pizzeria, ‘s avonds staan er vele auto’s op de stoep van afhalers. Verder 

geen problemen, het is een winkelstraat. 

 Extreem wildparkeren in de Hollandsestraat, tussen huisnummer 45 en 79. Niet door 

bewoners maar door ouders die kinderen naar school brengen. Je garage word dagelijks 



 

 

geblokkeerd, waardoor je tot 60 minuten (!) nog met de auto, nog met de fiets weg kan. Je 

komt te laat op je werk en ook met andere afspraken 'moet' je rekening houden met 

schooltijden. Dat kan bij bijv. medische afspraken niet altijd. Ook is het zo dat in geval van 

nood brandweer/ambulance niet door kan. De auto's staan kris kras en de meeste garages 

zijn geblokkeerd. 

 fietsen van voornamelijk studenten die half aan palen op de parkeerplaatsen hangen. Dit 

leidde tot 3 maal tot schade. 

 Fietspaden liggen tussen de rijstrook en de parkeerplaatsen. Dat geeft hinder en is dikwijls 

de oorzaak van gevaarlijke situaties of ongelukken. Het zou mooi zijn als daarvoor een 

betere oplossing komt. Bijvoorbeeld aan één kant fietsen in twee richtingen en aan de 

andere kant parkeren. Waar mogelijk kan de rijstrook smaller. 

 Flyers onder de ramenwissers waar ik niet op zit te wachten 

 Forenzen, die in Overschie (gratis!j parkeren. Hetzelfde geldt voor reizigers die naar 

Rotterdam Airport gaan. 

 Fout en dubbel parkeren vanwege het bezoek aan de koffie shop 

 Fout geparkeerde auto's, zodat de doorgang in de straat belemmerd wordt. 

 fout parkeren midden op straat of op stoep 

 Fout parkeren, vooral `s nachts Er wordt nooit bekeurd. 

 foutgeparkeerde busjes. En een (klassieke)auto die al een jaar voor de deur staat terwijl de 

eigenaar heel ergens anders woont. 

 foutief geparkeerde auto's 

 Foutief geparkeerde auto's, op de stoep of links geparkeerd te dicht bij rechts geparkeerd. 

 foutief parkeren zoals 1 auto op 2 plekken; dubbel parkeren in de straat omdat men eten bij 

de toko willen halen; het ergste is tijdens de moskee tijden dat vele auto's dubbel, dwars, 

verticaal, horizontaal... kortom op alle manieren de Insulindestraat en Heulstraat dwars 

zitten 

 foutparkeerders blokkeren de doorgang voor fietsers en hulpdiensten 

 foutparkeerders en  vrachtauto's, waardoor verkeer belemmerd wordt 

 Foutparkeerders voor de uitgang van de parkeergarage. 

 Foutparkeren / dubbel parkeren / schade tgv parkeergedrag van anderen. 

 Foutparkeren. 

 garage die ilegaal bewoond word. 

 gasten die rondjes moeten rijden om uiteindelijk een plekje te vinden binnen mijn 

bezoekerspas-regeling en heel veel dubbelparkeren van vrachtwagens. Ook veel 

koeriersdiensten 

 gasten kunnen niet parkeren, omdat het vol is 

 Gasten moeten lang zoeken naarparkeerplaats dat is overdag door de drukke winkels dus 

door een tekort aan parkeerplaatsen 

 Gebruikers van de sportschool komen vooral met de auto en nemen parkeerplaatsen in van 

de bewoners. 

 gedeeltelijk of geheel parkeren op mijn invalide parkeerplaats 

 Geen eigen parkeerplaatsen bij het appartementsgebouw. Toch geen permanente 

parkeervergunning mogelijk. Te duur om in de openbare Qpark te parkeren. 

 Geen P in onze staat vanaf 2015 

 Geen parkeer mogelijkheid in de straat. 



 

 

 Geen parkeer mogelijkheid voor bezorgers. Niet op de juiste plaats parkeren door 

bewoners, bezoekers en bezorgers 

 Geen parkeergelegenheid in de straat zelf. 

 Geen parkeerplek EN auto's op de hoeken en op uitritten of half op de stoep 

 Geen parkeerplek op zondagen. 

 geen parkeerplek,vooral in het weekend. Auto s worden langs de stoep 

geparkeerd,daardoor is de verkeerssituatie,onoverzichterlijk. 

 geen parkeerruimte als gevolg van meerdere auto's bij overige huishoudens in de straat. 

 Geen parkeren op de openbare weg meer toegestaan. Door nieuwbouw dreigt nu 

parkeeroverlast te ontstaan. 

 Geen plek voor fietsen 

 Geen problemen meer sinds ik een invalideparkeerplaats voor de deur heb. Dit was echt 

noodzakelijk omdat je anders in de weekenden of avond je auto echt niet kwijt kon. Dus 

parkeren in d3 straat is echt een probleem. 

 Geen straatparkeergelegenheid mogelijk. Dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn in de 

Keizerstraat, min. 200m lopen. Kom uberhaupt niet in aanmerking voor 

straatparkeervergunning vanwege de q-park garage onder mijn huis. Heb als enige 

mogelijkheid om 250 euro per maand te betalen voor een plek in de garage, waarbinnen 

overigens afgelopen maand alsnog in mijn auto is ingebroken. 

 Geparkeerde auto,s voor mijn garagedeur. 

 Geparkeerde auto's  van bezoekers van het Plaswijckpark aan de Ringdijk.  Met name in 

de weekenden en in de schoolvakanties.  Daarnaast wonen wij naast een schoolcomplex, 

dat juist weer veel bezoekers met  auto's trekt. 

 geparkeerde auto's bij invalideafritjes in park de Oude Plantage 

 Gewone auto's die op een Autodate-plek worden geparkeerd. 

 glas op parkeerplaatsen van ingeslagen autoruiten 

 Groot deel Noordereiland wordt helaas als P&R gebruikt 

 Groot verkeer blokkeert alles.   Wordt erger doordat het 2 richtingsverkeer is en er maar 

voldoende rijplek is voor 1,5 auto. 

 Grote bestelauto van buren voor de deur waardoor veel licht in mijn huis wordt 

weggenomen. 

 Grote bestelbussen die mijn uitzicht ontnemen. Wij wonen bij een haventje in Hillegersberg 

en bewoners van de recreatiewoningen op de eilandjes in de Bergse Achterplas parkeren 

hun bestelbussen in de straat. Daarnaast op zonnige dagen geen parkeerplek in de straat 

door recreanten van het haventje. 

 grote bestelbussen staan geparkeerd voor de deur van winkels op de middellandstraat. 

 Grote voertuigen, zoals bestelbussen, die meerdere vakken in beslag nemen. 

 Grotere bestelbus, die op een gewone parkeerplaats staat. Is te groot voor de parkeerplek. 

Zodoende komen de andere auto's niet goed op hun parkeerplaats te staan. 

 Half voor mijn uitrit parkeren omdat er te weinig plek is 

 Hang en uitgaande jeugd die op de parkeerplaats lege drank en afhaalgerechten 

verpakkingen achterlaten. 1e auto staat in eigendoms parkeergarage plek, 2e auto word 

lastig parkeren afhankelijk van het tijdstip van de dag. 

 Hangjeugd in auto’s voor de deur, aan de waterkant die herrie maken en veel afval op 

straat gooien. 



 

 

 hangjongeren, drugs dealen 

 Hangvolwassenen in auto's s avonds die ook nog eens zwerfafval achterlaten.  

Evenementen in de buurt (hulstkamp) zonder aankondiging vooraf. 

 Heb 1 (duur!) abonnement voor de Q-park garage in De Rotterdam, mijn andere auto moet 

ik ergens anders zien te parkeren. 

 Heb behoorlijk wat irritatie met betrekking tot hoeveelheid fietsen (wrakken) die lukraak op 

het voetpad worden neergezet. Het geeft een rommelig beeld en het brengt de uitstraling 

van de straat naar beneden. Sinds een aantal jaren worden aardig wat van de huizen 

verkocht en omgetoverd tot kamerverhuur aan studenten etc. 

 Heb een eigen parkeer terrein 

 heb een garage 

 Heb een garage 

 Heb een invalide parkeerplaats die verkeerd ligt,kan namelijk niet langs de auto aan de 

zijde van de bestuurder met mijn elex.rolstoel,moet nu tegen het verkeer in met mijn 

rolstoel langs de zijde van de passagiers kant rijden om bij deachterkantvan de auto te 

komen.Dit geeft gevaarlijke situatie.Ben al bezig geweest om dit te veranderen maar loop 

steeds tegen een dic hte deur aan.Ja ik kan een andere plaats krijgen maar de kosten zijn 

voor mij en deze ligt ook een stuk verder.Bij het maken van deze plaats is niet goed over 

nagedacht. 

 Heb zelf een eigen oprit maar mijn buren niet en die hebben wel eens problemen. 

 Heel af en toe als er op de voetbalvelden iets te doen is. 

 heel af en toe staat er een auto op de stoep en blokkeert de toegang tot de schuur. 

 Heel beperkt. Er zijn een paar kleine problemen: - Incidenteel moet ik iets verder weg 

parkeren.  - Af en toe mensen zijn er mensen die niet lijken te snappen dat je binnen de 

lijntjes moet parkeren.  - Ook zijn er af en toe hele forse voertuigen (camper, bestelbussen) 

op de parkeerplaats, waardoor in- en uitparkeren heel lastig is. 

 Heel vaak volgeparkeerd en dubbelgeparkeerd vanwege bezoekers van dans/sportstudio 

en winkels vlakbij. 

 Heel veel bouwvakkers parkeren nu in de straat. Gelukkig moet dit van tijdelijke aard zijn 

 Heel veel overlast van 2 basis-scholen in de directe omgeving. Ouders die dubbel 

parkeren, foutief parkeren, agressief gedrag vertonen. 2 x per dag 

 Helaas staan er geregeld auto's voor een korte tijd op parkeerplaatsen, die er verdacht uit 

zien en die niet uit de wijk komen. Dit zorgt voor overlast en ook is het de vraag of deze 

bestuurders voor het parkeren betalen. 

 Helaas zijn er in de buurt (Struisenburg) veel extra parkeerplaatsen gemaakt op stoepen. 

De situatie voor voetgangers is er zo niet beter op geworden. 

 het 'hoekparkeren' moet streng aangepakt worden. dus handhaven is een vereiste. als dat 

niet gaat gebeuren zullen er zeker ongelukken met fietsers ( veel schooljeugd) deze 

moeten nu vaak uitwijken omdat de automobilisten geen overzicht meer hebben en dan 

een ruimere bocht nemen. 

 Het fietsparkeren is een groter probleem. De treingangers zijn te lui om naar de stalling te 

lopen en plaatsen de fietsen tegen bomen en lantaarnpalen 

 Het gaat niet om mijn eigen auto, maar mijn bezoek heeft doorgaans moeite om een plekje 

te vinden. En als ik zelf een auto huur (Greenwheels) en ik wil iets groots bij mij thuis 

brengen, dan moet ik daardoor op de stoep staan om de boel uit te laden. 



 

 

 het gedrag van kerkgangers op zondag, terras beleid gemeente om vergunning te verlenen 

op parkeerplaatsen, en het parkeren op een weg waar geen parkeermogelijkheid is 

 Het huis tegenover mij wordt al 9 maanden verbouwd. Dagelijks parkeren er méér dan 4 

busjes met werklieden, hetgeen voor veel parkeeroverlast zorgt 

 Het inladen van de caravan . Alles is altijd bezet. Is het mogelijk een vergunning te krijgen 

voor het inpakken op het trottoir? 

 het is altijd zoeken naar een plek voor auto maar ook voor de fiets. 

 Het is eenrichtings weg met verkeers borden die niet helemaal juist staan van beide kanten 

rijd het verkeer de straat in en er word overal geparkeerd en vaak dubbel voor al in de spits 

want het is een winkel straat de mensen willen nog gauw iets kopen dan kan het goed buk 

zijn . Ik ben blij  met deze vraag . 

 Het is lastig om te lossen en laden voor mijn eigen deur 

 Het is soms wel eens dat ik de auto niet in de straat kwijt ken. Wij hebben bij het huis zelf 1 

eigen vaste parkeerplaats 

 Het komt geregeld voor dat er meerdere auto's op de stoep geparkeerd staan. Soms voor 

de supermarkt, soms voor voetbal bij Woudenstein. Dit kan soms tot ongemakkelijke 

situaties leiden, bij het uitrijden uit de parkeerplaats bijvoorbeeld, of gewoon met 

voetgangers, rollators, etcetera op de stoep. Een parkeerplaats voor onze auto is altijd wel 

beschikbaar (enkele vrij), maar dat hangt uiteraard van het tijdstip af. Ik neem de auto niet 

vaak, dat scheelt ook parkeerproblemen uiteraard. 

 Het komt regelmatig voor dat ik niet in mijn straat kan parkeren en zelfs niet in de straten 

daaromheen. 

 Het komt voor dat de bewoners van de Molenlaan hun auto in de Terbregselaan (bij mij 

voor de deur heeft er een weken gestaan) parkeren en die lang laten staan. 

 het noordereiland, waar ik woon, wordt als groot parkeerterrein gebruikt door 

dagjesmensen en mensen die in het centrum werken; houden dus parkeerplekken bezet 

ten nadele van bewoners van het noordereiland; ikzelf heb een parkeergarage 

 Het parkeren op de stoep of in de bocht .zo heb je geen overzicht als je wil wegrijden . 

 Het parkeren van voetbalfans Feyenoord etc.van elders .Waardoor de bewoners hun auto's 

niet kwijt kunnen en zij zelfs op het trottoir moeten parkeren. 

 het parkeren van vrachtwagens in de straat voor onze woning wat volgens de APV 

verboden is binnen de bebouwde kom van onze gemeente (alleen toegestaan op 

aangegeven parkeer plaatsen) 

 het probleem is bij de school 

 het staat goed vol, soms ook op de stoep. En als ik een auto parkeer dan moet ik steeds 

verder lopen. 

 Het was voor mij erg onduidelijk wat de straten zijn waar ik mag parkeren. Hierdoor heb ik 

een boete ontvangen. 

 Hoewel wij in een rustige woonwijk wonen, zijn er veel problemen met mensen die er 

parkeren zodat ze snel bij het station/kantoren/winkels van het Alexandrium zijn. Men rijdt 

te hard, parkeert waar men niet mag parkeren, en zorgen ervoor dat de bewoners 3 straten 

verderop moeten parkeren. 

 Hoge bomen geven overlast, veel vuil en stof en vogelpoep. Ook gaat de straat kapot door 

de wortels. 



 

 

 Hoge busjes/auto's direct voor mijn woning geparkeerd zodat mijn zicht wordt beperkt. 

Dubbel geparkeerde auto's vlak voor de deur. 

 Huisgenoot rijdt voor Trevvel Parkeren is vaak een ramp,soms 100-den meters verderop 

parkeren 

 Ieder huis heeft op eigen grond 2 parkeerplaatsen, dit  voldoende. Er zijn echter veel 

bezoekers die de auto langs de weg in de straat parkeren waardoor de doorgang niet meer 

overzichtelijk is. Helaas vinden ze de parkeerplaats aan het einde van de straat te ver 

lopen. Deze staat vaak leeg. 

 iedere bewoner dient de eigen auto's (2 stuks) op eigen terrein te parkeren. Dat is verplicht 

gesteld door de gemeente bij de verkoop van de kavels. Helaas houden meerdere 

bewoners hier zich niet aan. Het gevolg is dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan 

met fietsers die om de geparkeerde auto's heen moeten. De weg is er niet op ingericht. het 

zou goed zijn als de gemeente hierop zou gaan handhaven. 

 Iedere dag 2 vrachtwagens voor de deut en auto’s parkeren waar het niet de bedoeling is. 

 Iedere dag auto’s op de stoep, in de straat en vaak direct voor mijn deur. Er wordt nooit 

gehandhaafd. 

 iedereen parkeert maar op de stoep. Oost-Europese auto's altijd - en vrachtauto's die in de 

weekenden de wijk volparkeren 

 iemand staat met z'n auto half over de weg omdat de elektriciteitsdraad uit z'n tuin komt om 

de auto op te laden. Je kunt er maar net langs. 

 Ik ben verplicht om in de ( te dure) garage te staan. 

 ik ervaar geen parkeerproblemen daar ik een  invalideplaats heb . maar er is wel een vooral  

in de avond en weekenden 

 Ik ervaar parkeeroverlast op de Meent. Bezoekers/klanten van het Trefpunt parkeren hun 

auto bij de laden- en lossenzone. Veel auto's komen en gaan. Vaak tot 00.00 omdat het 

Trefpunt dan pas sluit. 23.00 lijkt mij beter. 

 Ik heb een abonnement voor parkeren in de gemeentelijke parkeergarage. In de straat is 

bijna nooit plaats. 

 Ik heb een carport gehuurd voor een auto en de tweede auto soms voor de deur (als 

mogelijk) vaker op andere straat. Weekenden zijn niet mogelijk om op straat en extra 

parkeer vakken je auto te parkeren. 

 Ik heb een eigen afgesloten parkeerplek bij mijn appartement. 

 Ik heb een eigen carport maar er is veel te weinig parkeerplaats in de straat. Helemaal nu 

er 2 parkeerplekken minder zijn. Deze zijn nu electrische oplaadpunte 

 Ik heb een eigen garage onder mijn huis 

 Ik heb een eigen parkeerplaats Maar er staan elke dag wel bezoekers op onze 

parkeerplaats waarbij duidelijk staat aangegeven alleen vaste plekken bewoners en 

eigenaren. Politie doet nooit iets trouwens die zie je hier nooit !! Bovendien staan er elke 

dag wel auto geparkeerd op de stoep cq inrit naar de parkeerplaats soms met draaiende 

motor erg vervelend !!!! 

 Ik heb een ondergrondse parkeerplaats, maar soms moet je weleens in- en uitladen en dan 

staat alles werkelijk overvol vanwege bezoekers aan het Maastheater. Ook mijn eigen 

bezoek ervaart parkeerproblemen in de straat. 

 ik heb een parkeerplaats in een garage bij mijn woning   voor bezoek is het vinden van een 

parkeerplaats op straat vaak lastig 



 

 

 ik heb geen auto 

 ik heb geen auto 

 ik heb geen auto 

 ik heb geen auto maar als er visite komt na 17.00 uur is parkeren uitgesloten Probleem is 

er zijn mensen met 2 of zelfs 3 auto,s een zelfs 4 auto,s 

 ik heb geen auto maar als mijn kinderen of vrienden komen dan kunnen zij bijna nooit de 

auto bij mij in de straat kwijt want dan staat alles vol van bezoekers bij plaswijck. 

 Ik heb geen auto, beter ik ben anti auto. Ik vind dat er in onze straat ( Laan) te hard 

gereden wordt.Dus wat mij betreft moet er nauwkeuriger gekeken worden naar de 30km 

limiet. Hoop dat dit te realisren is.Voorts: er zijn te weing fiets parkeer plekken, maak een 

paar parkeerplekken vrij voor de fiets en jullie strallen een ongelovelijk positief signaal uit 

naar eco verantwoorden in onze buurt. 

 Ik heb geen auto, maar mijn buren wel en zij kunnen als ze thuiskomen van hun werk hun 

auto niet voor de deur kwijt. Zodra er een plek vrij komt staan diverse auto's in de rij om de 

plaats in te nemen. Daarnaast rijden er continue auto's door de straat om een parkeerplek 

te vinden, soms met levensgevaarlijke snelheden in een nauwe straat, wat het ook 

gevaarlijk maakt voor voetgangers. 

 ik heb gelukkig een plek in de parkeergarage maar op straat parkeren is erg moeilijk vooral 

vanwege bezoekers Plaswijkpark. De buurt is totaal ongeschikt om zoveel parkeerders op 

te vangen. En de gemeente weigert om met een strukturele oplossing te komen. 

 Ik heb hierover eerder contact opgenomen met een van uw medewerkers. Er zijn sowieso 

te weinig parkeerplekken in Oud-Charlois en daarnaast worden veel auto's op de 

doorgaande weg geparkeerd (Verboomstraat). Hierdoor moeten de stadsbussen van RET 

(lijn 70) en de gewone auto's bijzondere manoevreus maken en het zorgt voor veel 

ontstopping. 

 ik heb inrit van eigen garage. in de straat wel parkeerproblemen. Geen trottoirs, een 

parkeerplaats voor ± 11 auto's die niet in de volle lengte op de parkeerplaats passen (te 

ondiep), dus "schuin"staan geparkeerd 

 ik heb voor onze auto een carport, maar de straat is altijd vol voor parkeren 

 Ik heb zelf geen auto [wat dat betreft dis antwoord 'nee'] maar ervaar 24/7 = full time 

overlast doordat omwonenden hun auto voor een deel op het voor voetgangers bestemd 

trottoir parkeren 

 ik heb zelf geen auto maar de straat is dusdanig smal dat er aan 1 zijde na 17.00u half  op 

de stoep geparkeerd kan worden. Hierdoor is het vooral voor mensen die slecht ter been 

zijn of met een kinderwagen of rollator lopen moeilijk er langs te lopen zonder de auto's te 

raken of hal in de heggen te belanden 

 Ik heb zelf wel een eigen oprit, maar verder is de straat buiten kantoortijden vaak helemaal 

vol dus voor visite is er vaak geen plek in de buurt. 

 Ik kan bijna nooit mijn auto in de straat kwijt omdat alle plekken vol zijn. Ook in de nabij 

gelegen straten is er 9 van de 10 keer geen plek. Veel mensen parkeren daardoor ook 

vaak op de stoep, op straat (waardoor de doorgang erg smal wordt) en in bochten. 

 Ik kan eigenlijk nooit mijn auto kwijt in het weekend is het nog het ergst. Dan moet ik hem 

wel 3 a vier straten verderop zetten. Heel irritant als je met boodschappen of zo thuis komt. 

 Ik kan mijn auto altijd wel kwijt maar het parkeer gedrag van andere automobilisten is soms 

heel erg. Grote vrachtauto's in een klsine straat Auto's op de stoep 



 

 

 Ik kan mijn auto meestal niet in de straat kwijt, en soms niet in de wijk 

 Ik kan mijn auto niet altijd in de straat kwijt omdat alle parkeerplaatsen naast de flat al vol 

zijn. Achter is er nog wel ruimte maar dan staat de auto minder in het zicht. Er hangen nog 

wel eens jongeren rond. 

 Ik kan mijn auto nooit kwijt als ik van werk kom. Dan staan er al 4 grote voertuigen die 2 

parkeerplaatsen in nemen. Deze worden ook nooit beboet!!!!! Laatste tijd ook meer poolse 

bulgaarse litouwse kentekens die weken hun auto laten staan!!!!!!!! 

 Ik kan mijn auto soms niet kwijt omdat enkele buren het nodig vinden om met twee auto's 

drie (vaste) plekken te bezetten. 

 Ik kan mijn auto vaak niet eens in mijn parkeergebied kwijt zonder hem op een invalideplek 

of stoep te zetten. 

 Ik kan mijn fiets vaak niet kwijt 

 Ik kan mijn/onze auto niet in de straat kwijt, maar wel nog in de zone als ik/wij 's avonds 

laat/later thuis komen.Overlast? 

 Ik kan prima parkeren op de plek voor m'n garage. Echter sommige mensen hebben tot wel 

vier auto's in één gezin. Dan staan auto's op de stoep en kun je soms nauwelijks door.de 

staart rijden. 

 Ik kan vaak de auto niet in de straat of aangrenzende straten kwijt. Ook wordt er dan veel 

fout geparkeerd, bijvoorbeeld op het trottoir. 

 Ik kan, als ik een auto leen, deze meestal niet in de straat kwijt. Met verhuizen erg lastig. 

 ik kom na 18;00 uur thuis dan is het overal vol ik moet paar keer rondjes maken om plek te 

kunnen vinden 

 Ik kom niet in aanmerking voor een parkeervergunning in de straat. 

 Ik krijg geen parkeervergunning en de q-park onder mijn apartement is duur 

 Ik maak gebruik van mijn eigen carport en anderen parkeren dan hun auto dubbel 

 Ik mag niet als bewoner boor mijn deur pakeeren  maar in de wijk er achter.en daar is het 

ovet vol 

 Ik parkeer mijn auto altijd op onze eigen "oprijlaan", dit is het gedeelte voor onze woning 

naast de schuur. Het gebeurt regelmatig dat er tussen 2 woningen in, in de rijrichting van 

de straat, door anderen wordt geparkeerd, half weg, half stoep (of zelfs geheel op de 

stoep!). Hierdoor wordt het met name voor mijn vrouw i.v.m. gezondheidsredenen, moeilijk 

onze parkeerplaats te verlaten. 

 Ik parkeer mijn auto op eigen tuinpad. De meeste andere bewoners ook. Sommigen niet, 

die parkeren, onnodig, op de openbare weg. Ook auto's uit andere straten staan soms op 

de Rotterdamse Rijweg. 

 Ik woon aan de Librijesteeg, een straat die aan weerszijden afgezet is met gele banden op 

de stoepranden. Desondanks staan er dagelijks tientallen auto's, voornamelijk mensen die 

op nummer 4, de SZW van de gemeente Rotterdam moeten zijn. Hierdoor wordt constant 

het in- en uitrijden van de er tegenover gelegen parkeergarage bemoeilijkt. Ook op het 

voetgangers gebied, dat deel uitmaakt van de Librijesteeg, wordt zeer regelmatig 

geparkeerd. 

 Ik woon aan een parkeerterrein (Plantagelaan ) dat 's avonds en 's nachts tot in de kleine 

uurtjes wordt gebruikt als party terrein. Luide autoradio's, gillende en hard pratende  

jongeren. In de morgen veel afval in de vorm van leeg gegeten snack bakjes, 

slagroomspuit vullingen, papier e.d. 



 

 

 Ik woon aan het Marcel Duchampplein in Nesselande waar 2 basisscholen, een 

kinderopvang, een buitenschoolse-opvang, een hockeyclub en stichting Jeugd en Gezin zit. 

Er is een zeer grote parkeerplaats, maar die is voor een groot deel de hele dag bezet. De 

grootste overlast is tijdens het begin en einde van de schooltijd, dan staan er auto's overal 

geparkeerd waar het niet is toegestaan: op het voetpad, het fietspad, naast de 

parkeervakken en zelfs wordt de in/uitgang van de afgesloten parkeerplaats voor de 

bewoners van het Marcel Duchampplein regelmatig geblokkeerd. Daarnaast rijden de hele 

dag door auto's af en aan die kort parkeren (naast de parkeervakken) en hun auto 

stationair laten draaien, dicht onder mijn balkon. Dit zorgt voor behoorlijke luchtvervuiling. 

Tevens is er ook geluidsoverlast door het veelvuldig getoeter. 

 Ik woon in de regio van het Plaswijckpark!!! Problemen zijn dus bekend. Op hoogtijdagen 

kan ik de auto niet voor de deur cq in de nabije buurt kwijt. Ook vervelend voor 

hoogbejaarde gasten!! 

 ik woon in een dorp dus weinig problemen. ik heb reuma en ben afhankelijk van mijn auto 

en heb wel problemen in rotterdam zelf. betaald parkeren wordt niet betaald door mijn baas 

(gemeente rotterdam) en vraag me soms af waarom ik werk want het kost zoveel geld 

 Ik woon in een flat met een hele dure (voor mij niet te betalen) parkeergarage. Daardoor 

mag ik geen parkeervergunning kopen om mijn auto voor de deur op straat te parkeren. 

Voor mij is dit een groot probleem. 

 Ik woon in een smalle straat en slaapkamer grenst direct aan de straat. Toch is het 

toegestaan om aan beide zijde te parkeren. Het staat hier altijd bomvol. Er is voor niks 

anders ruimte en je kunt er soms lopend of met fiets bijna niet langs. En dan nog de 

stankoverlast, uitlaatgassen en herrie!. Het is echt teveel 

 Ik woon in een straat met winkels, en mag hier niet parkeren. daardoor  is het in de 

omliggende straten altijd druk. 

 Ik woon in het centrum Hillegersberg. Veel winkels en restaurants veel mensen die 

parkeren zeker in het weekend en ‘s avonds. 

 Ik woon naast metro Slinge...Is te klein, vaak vol. 

 ik woon op katendrecht (parkeerzone 350) omdat ik een parkeeropstelplaats in de tuin heb 

krijg ik geen parkeervergunning voor mijn eerste auto. dat betekent ook dat ik overal in de 

wijk moet betalen voor parkeren (bij de supermarkt/ de huisarts/ 2 x per jaar als ik een 

feestje heb thuis en dan de auto op straat parkeer omdat de tuin vol is als mijn auto er 

staat. 

 Ik woon zelf aan de buiten kant van de wijk aan de dr. J.J. Oudsingel en kan niet voor de 

deur parkeren  door het politieburau OOST met aan beiden kanten een parkeerverbod en 

moet daarom mijn auto in de zijstraat de Stuivingastraat parkeren. Niet  alleen ik maar ook 

de bewoners in de zijstraat ervaren parkeeroverlast door dat door de weeks men daar de 

auto's parkeren om naar hun werk te gaan en als de parkeervakken vol zijn enkele keren  

de auto's op diversen plekken plaatsen waarbij de straat op enkele plekken smaller wordt 

met gevolg dat wanneer de vuil ophaaldienst en een enkele keer vrachtwagens moeite 

hebben om door te kunnen rijden. Ook het parkeren in de straat heeft gevolgen voor 

bezoekers aan de bewoners B.V. artsen ,hulpverleners en familie die niet kunnen parkeren 

voor een bezoek en nood gedwongen hun auto twee tot drie straten verder hun auto daar 

.moeten  te parkeren  Verder heb ik geconstateerd dat men enkele keren de auto kort in de 

bochten van de straten parkeren en het zicht bij het indraaien belemmerd wordt. 



 

 

 Ik zelf heb geen parkeerprobleem, parkeren voor 2 auto's op eigen grond. Echter recht voor 

mijn huis is een openbare parkeerplaats en 9 vd 10 auto's die daar parkeren gebruiken mijn 

oprit om te keren en de straat te verlaten (nl doodlopend). En dit vind ik ongewenst. en dit 

geeft (parkeer)overlast! 

 ik zelf woon aan de evenaar / stavangererf in een carport woning dus heb ik het geluk op 

altijd een plek maar zie overal auto staan waar ze niet horen te staan en dit komt om dat er 

duidelijk onvold plek is voor alle auto's om en rond stavanger / evenaar .ik zelf heb hier 

geen last van want begrijp dat je auto ergens moet staan maar echt netjes staat het niet . 

en door de de bomen veel hars produceren wil men als er wel een plekje is zijn auto ook 

liever niet in de parkeervakken zetten . 

 ik zit vlak bij ahoy en spartaan 20 

 Illegaal parkeren op Handelsplein in voetgangersgebied voor Entrepotgebouw , geen 

handhaving . Gebied heeft beperkte toegang ivm ontbreken troittor. Openstelling normaal 

tussen 07:00 - 12:00 maar geen handhaving 

 in de avonduren parkeren bedrijven hun bedrijfsauto in de straat en als scholen 

activiteieten hebben en koopavond 

 In de Cypruslaan wordt zo vaak geparkeerd op de los- en laadstrook. Vaak moeten 

vrachtwagens wachten tot er ruimte is, vaak is er amper voldoende ruimte om te 

manoeuvreren. Op de Corsicalaan vóór de Miamitower wordt vaak op de brede stoep 

geparkeerd, ook als er links en rechts nog reguliere parkeerplaatsen zijn. 

 in de houtlaan wordt elke dag geparkeerd in passeerzone's waar het verboden is te 

parkeren ivm de smalle straat. Ook bedrijfsauto's staan hele dagen en nachten fout 

geparkeerd, er wordt onvoldoende gehandhaafd. 

 in de ochtend bij het naar school brengen en bij avonden in de Castagnet zijn er 

parkeerproblemen 

 In de parkeervakken onder bomen wordt vaak niet geparkeerd omdat er veel vogelpoep op 

de auto komt. 

 In de straat is te weinig parkeerruimte. IK heb hier  geen last van, omdat ik een prive 

parkeerplaats heb. 

 in de straat kan ik de auto zelden of nooit kwijt omdat alles vol is en sedert een paar 

maanden is de parkeerdruk zo groot geworden dat vaak de direct aangrenzende straten 

ook niet meer lukt. Dat zal enerzijds ermee van doen hebben dat er wat bewoners met 

auto's bij zijn gekomen, maar anderszijds ook door de ingevoerde laadzone en zone met 

maximum parkeertijd in aangrenzende starten die er voor zorgen dat wie niet weet hoe lang 

hij/zij wil blijven staan opschuift naar de aangrenzende plaatsen zonder beperking. Vooral 

de zone met maximum parkeertijd is in de avond en nacht daardoor grotendeels 

ongebruikt. Die zone moet gehalveerd worden. 

 In de straat parallel aan ons staan bomen en die auto's worden anders onder gepoept 

waardoor die in mijn straat neer gezet worden en die plekken dus heel vaak vol zijn 

 In de straat waar ik woon (Veerlaan op Katendrecht) is soms te druk en kan ik mijn auto in 

een straal van 200m niet kwijt. dit komt voornamelijk doordat er een theatervoorstelling is in 

walhalla. hier heb ik dan ook vrede mee aangezien het niet vaak gebeurt. Waar ik wel echt 

van baal is dubbelparkeerders. zeker in de atjehstraat tussen de lombokstraat en 

timorstraat. daar en nog op wat andere plekke opkatendrecht is de markering nauwlijks 

zichtbaar door het gebruik van zwarte stenen ipv witte. zo is het voor mensen een stuk 



 

 

minder duidelijk wat het vak is. ik denk dat in een drukke stad hiervoor best vaker boeten 

mogen worden gegeven. 

 In de wijk De ESCH wordt steeds meer geparkeerd door gebruikers van het openbaar 

Vervoer, lijn 21 en 24. Daar is de wijk niet op berekend. 

 in de zomer worden  parkeerplaatsen vaak ingenomen door buitenlandse gasten van het 

Student hotel 

 In de zomermaanden (mei t/m September en dan vooral gedurende de weekenden worden 

de straten rond mijn huis gebruikt als parkeerterrein voor Pretpark Plaswijckpark.... vele 

auto's parkeren in de wijk daar Plaswijckpark zelf niet voldoende (lees: geen) 

parkeercapaciteit op Eigen terrein heeft. 

 In het Liskwartier moet je betalen tot 18:00u, in Bergpolder moet je betalen tot 23:00 uur, dit 

betekent parkeeroverlast omdat iedereen in Liskwartier zijn/haar auto parkeert.  Daarbij 

komt dat veel mensen 2 auto's hebben, na 18:30u kan ik mijn auto niet meer op de singel 

parkeren 

 In mijn gedeelte van de straat mag niet geparkeerd worden, is doodlopende straat. Er is 

een grote parkeerplaats op ongeveer 25 meter afstand, zit alleen een sloot tussen waar 

een brug overheen is. 

 In mijn straat is het vrij parkeren en daardoor staat alles vol, ook op straathoeken en bij 

invalidenoversteekvoorzieningen. Er wordt door toezichthouders veel te weinig hierop gelet. 

 In mijn straat kan ik op de eigen parkeerplaats voor het keukenraam parkeren. Die plaats 

wordt gerespecteerd en blij vrij. De straat is zo sma, dat bij de herinrichting gekozen is 2 

parkeerplaatsen weg te laten, zodat de buurman en wij achteruit de parkeerplaats kunnen 

verlaten. Parkeerplaatsen hebben een p in het wegdek. Toch gaan overburen op de lastige 

plek staan, ook al is er ruimte op de algemene parkeerplaats. Daardoor kunnen wij er bijna 

niet uit. Mijn man heeft op die manier al een botsing gemaakt. 

 In nabijgelegen Kamerlingh Onnesweg wordt, ondanks bord 'Verboden te parkeren' aan 

één zijde van de weg, aan die kant toch veelvuldig geparkeerd, wat tot stremming en soms 

gevaarlijke situaties leidt. Er wordt vrijwel niet gehandhaafd. 

 in onze straat mag niet geparkeerd worden 

 In onze straat parkeren mensen van overkant ook hier. Omdat overkant heeft geen eigen 

straat dus ze komen hier ook parkeren. gevolg parkeerplaatsen vol 

 In onze straat wordt aan één zijde (vanaf 1994) gedoogd dat auto's met twee wielen op de 

stoep parkeren. De stoep is daardoor niet meer functioneel gebruikers met een rolstoel, 

kinderwagen of rollator. Aan de stoep waar structureel fout geparkeerd wordt bevinden zich 

geen voordeuren, dus is het denkbaar er parkeervakken te maken met instandhouding van 

enkele rijen stoeptegels. 

 In straat zijn ze Al weken bezig met rioleringswerkzaamheden. Hierdoor kan je niet 

parkeren in de straat. 

 in van der Hilstdwarsstraat staan aan de linker zijde vaak auto's geparkeerd -- het is 

onduidelijk of dat mag of niet, heel soms krijg je daar ook boetes ... de gemeente zal die 

moeten verhelderen of boetes terug betalen. 

 In verband met de parkeerproblemen in onze straat hebben wij in onze parkeergarage 

maar extra parkeerplaatsen gehuurd van medebewoners die geen auto hebben. 

Vervolgens merken wij dat er regelmatig vóór de uitgang van de parkeergarage geparkeerd 

wordt en wij er niet meer in of uit kunnen of met veel moeite. 



 

 

 In Vreewijk is gratis parkeren, vele bezoekers en mensen die bij Zuidplein werken/ 

bezoeken dumpen hun auto`s in de straat. 

 inbraak in auto's. Twee auto's parkeren naast elkaar en op deze manier verrichten zij hun 

inbraak. Doordat ik in een flat woon kan ik de parkeerplaats overzie. Diverse keren gemeld 

bij politie 

 inde eerste Scheepvaartstraat te Hoek van Holland wordt dagelijks verkeerd geparkeerd en 

helaas handhaving is nergens te bekennen. 

 ingeslagen ruitjes 

 ivm parkeerverbod in de hele buurt zijn er geregeld ernstige parkeerproblemen 

 Ja er zit een school en hockeyveld en mensen gooien dan de auto niet op die 

parkeerplaats maar pakken die parkeerplaatsen van ons in 

 Ja, als de winkels open zijn mag ik niet parkeren in mijn eigen straat. En de winkels zijn 

steeds vaker en langer open. Winkelend publiek parkeert hier ook. 

 ja, auto's die op de stoep geparkeerd staan 

 Ja, er is alleen maar betaald parkeren in de straat. voor vrij parkeren zal ik aan de andere 

kant van de dijk een plaats moeten zoeken bij een tweetal  flats en een verzorgingsflat. Een 

parkeervergunning als bewoner wordt niet verstrekt omdat er een ondergrondse 

parkeermogelijkheid is. Hier kan ik echter alleen tegen een zeer duur abonnement parkeren 

en deze parkeergelegenheid is dan nog niet eens bewaakt. Dit heeft mij al eens 4 wielen 

gekost. 

 Ja, er zijn veel te veel auto's, kinderen hebben weinig plek om te spelen, er wordt op 

straathoeken geparkeerd, waardoor kruispunten onoverzichtelijk zijn en je niet veilig kunt 

oversteken. Als je aan een rolstoel gebonden bent, ben je helemaal het haasje. Tegen fout 

parkeren wordt niet opgetreden. 

 Ja, veel bezoekers die hier jun auto parkeren terwijl men beter met het OV kan 

 Jazeker er zijn bijna geen parkeerplaatsen meer nog 25 plaatsen voor de hele straat er zijn  

75% is verdwenen Velen plaatsen de auto nu op de stoep zodat de stoep niet toegankelijk 

is 

 jongeren die op de kade parkeren en een hoop herrie en rommel maken. 

 Kan auto vrijwel altijd parkeren. Vervelend is wel dat er redelijk vaak bedrijfsbusjes staan 

geparkeerd. 

 Kan auto wel altijd kwijt, maar omdat de weg smal is, bestaat er gevaar voor beschadiging 

als aan beide zijden geparkeerd wordt 

 Kan eigen auto niet kwijt maar er wordt vaak op hoeken geparkeerd, op de stoep. Dubbel 

geparkeerd, lopende motoren bij stilstand, afval uit geparkeerde auto's gegooid. 

 Klanten van Car center Plus en garage Westdijk parkeren massaal op de stoep. 

 Kleine vrachtwagens die in de straat geparkeerd worden van diverse bedrijven. Deze 

nemen meer dan 1 plek in beslag per vrachtwagen en ontnemen het uitzicht. 

 Laadplaats bezet 

 laatste jaren last van sloop/bouw containers 1op 1,5 parkeerplaats! Staan sinds kort weer 2 

verkeerd geplaatst Nieuwebewoners hebben meestal allebei een auto 

 Langdurig buitengebruik gestelde parkeervakken door werkzaamheden.  Parkeerdrukte. 

Wachtende motorvoertuigen voor vrij parkeervak. Rondrijdende motorviertuigen voor vrij 

parkeervak beschikbaar is. 

 Langdurig parkeren campers en vreemde autos 



 

 

 langdurige aanleg van een nieuwe wijk en vernieuwing riolering zorgen voor veel 

parkeeroverlast (en geluidsoverlast). Verwacht structurele parkeerdruk als nieuwe wijk 

bewoond is straks. 

 langparkeerders ( winkeliers ) en winkelend publiek omdat wij de eerste straat zijn waar er 

niet betaald hoeft te worden. Als dank worden er dan winkelwagentjes en afval in de straat 

achtergelaten. 

 langsparkeervakken voor twee auto's waar één auto in het midden staat, 

 Meer dan 50 % van parkeerplaatsen is onder bomen gesitueerd waardoor auto's enorm 

vervuilen door vogelpoep , luizenppep  en sfval uit eikenbomen earrdoor zelfs deuken 

ontstaan door neervallende eikels. 

 meer invalidenparkeerplaatsen dan aanwonende invaliden, alle parkeerplaatsen zijn veel te 

kort en voldoen niet aan de landelijke NEN-eisen voor langsparkeren, waardoor er schade 

ontstaat. 

 Meerdere malen auto aangetroffen met kleine schades.  AH klanten 

 meest hinderlijk vind ik de snelle parkeerders die even naar de coffeeshop gaan. Echter, 

niet zozeer dat ze naar de coffeeshop gaan maar omdat ze vaak hun motor laten draaien. 

Dit gebeurt vooral als mensen met z'n tweeen zijn en een van hen gaat naar de 

coffeeshop. 

 Meestal zijn alle parkeerplekken in de straat bezet. Bezoek kan meestal niet voor de deur 

parkeren. Wijzelf zetten onze auto altijd op onze oprit, we hebben hiervoor de voortuin 

opgeofferd 

 Meeste gezinnen hebben twee, en sommige zelfs drie, auto's. Hoewel dit qua plaatsen nog 

te doen is wil iedereen zijn auto's voor de deur. Dit betekent dat je, als bezitter van 1 auto, 

regelmatig zeer ver weg moet parkeren. 

 Men de auto’s niet goed parkeren. Er zijn geen duidelijk aangegeven parkeervakken met 

belijning.  Er scooters op de straat gezet worden om een parkeerplaats voor een auto te 

reserveren. 

 Men parkeert (deels) op de stoep. 

 Men parkeert de auto wel eens in de doorgang vanaf huisnummer 20 ev; Men parkeert de 

auto niet altijd in de parkeervakken als die vrij zijn; 

 Men parkeert op de stoep Men is niet vriendelijk tegen elkaar, door het parkeerprobleem. 

Voetgangers moeten de straat op, omdat ze om één voertuig heen moeten lopen/Rijden. 

 Men parkeert vaak slecht. De parkeervakken worden genegeerd. 

 Men staat zo geparkeerd dat je er niet fatsoenlijk langs kan. 

 Men zet de auto's maar ergens neer, dus niet in de parkeervakken. 

 Men zet de auto's op stoepen/oversteekplaatsen ed 

 mensen die deels buiten vakken parkeren waardoor een ander vak niet bruikbaar is, 

misbruik van invalidenplek; ofwel deze plek niet gebruiken, ofwel de auto die er hoort 

tijdelijk op een open plek zetten om deze vrij te houden voor iemand anders 

 Mensen die expres niet juist parkeren volgens gebruikelijk voorschrift. Twee wielen op 

trottoir; flink gat tussen auto's laten; Kinderen die zo maar op je auto hangen, Leeftijd van 

10 tot 17 jaar, geen opvoeding genoten blijkbaar, anders was wel gezegd dat kleding en 

ander soort metaal dragend, krassen achter laten op de zeer gevoelige tegenwoordige lak 

op de auto's. We betalen goud geld voor hetzelfde stukje grond waar iedereen al 

wegenbelasting voor betaald, dus toezicht hierop is op z'n minst geplaatst, of men moet 



 

 

afzien van de parkeervergunning en extra parkeerheffingen in de steden. Voort wat, hoort 

wat. 

 Mensen die gaan winkelen in de buurt en hier parkeren, of van bezoekers aan het 

verzorgingshuis tegenover. 

 Mensen die hun auto gewoon buiten de parkeervakken in het park zetten. 

 Mensen die hun auto in het midden van twee plaatsen zetten of motoren die 

autoparkeerplaatsen innemen. 

 Mensen die hun auto op de stoep parkeren ondanks herhaalde verzoeken dat niet te doen. 

 Mensen die niet binnen de witte vlakken parkeren. 

 Mensen die niet goed parkeren waardoor je moeilijk weg kunt of moeilijk kunt inparkeren 

 Mensen die niet in een vak parkeren waardoor 2 plekken bezet worden gehouden door 1 

auto. 

 Mensen die op de stoep in onze straat parkeren 

 mensen gebruiken hun tuin (in beschermd stadsgezicht!) als parkeerplaats. 

 mensen in de wijk zetten hun auto op de stoep, parkeren dubbel of parkeren langs de 

straat waar dat niet mag. 

 Mensen met lange busje en zijn aanhanger 

 Mensen parkeren hun aanhanger met een meterslange BOOT  in onze straat. Ook zien we 

regelmatig een paardentrailer geparkeerd. Het is hier geen haven!!! Het is hier geen 

manage! Het is een woonwijk! 

 Mensen parkeren niet in één vak, maar over de streep waardoor het aantal beschikbare 

plekken afneemt. Ook staan er regelmatig campers in de zijstraat langer dan 3 dagen op 

één plek. Er is er zelfs één regelmatig “bewoond”, terwijl de parkeersticker achter de 

voorruit aangeeft dat het om iemand uit de binnenstad gaat. 

 Mensen parkeren voor mijn garage. 

 mensen rijden tegen het verkeer in of blokkeren de straat 

 Mensen staan op de stoep geparkeerd 

 mensen staan op de stoep geparkeerd, men kan niet makkelijk langs met fiets of 

kinderwagen 

 Mensen uit andere straat parkeren vaak in onze straat . 

 Mensen van buiten de wijk parkeren hun auto in onze straat en hebben een ov 

abonnement waarmee ze naar hun eigen wijk gaan om betaald parkeren te 

ontlopen,waardoor de bewoners in onze straat geen parkeerplek kunnen vinden. 

 Mensen worden steeds slordiger met parkeren waardoor in en uitparkeren voor een ander 

wordt bemoeilijkt. Auto`s staan scheef of een halve meter vanaf de stoep en er wordt vaak 

niet gekeken of de auto in een vak staat. 

 Mensen zetten hun fiets tegen lantaarnpalen en bomen, waardoor de kans zeer groot is dat 

bij winderig weer de fiets tegen de auto aan valt. Ik zie dit ook regelmatig. 

 Merk dat het de laatste maanden met name tijdens kantoortijden erg druk is geworden. 

Zodat het dan niet mogelijk is om de auto te parkeren op de Gedempte Zalmhaven. 

Uitwijken naar een andere straat in Scheepvaartkwartier is dan noodzakelijk. Tevens is er 

's-nachts, met name in het weekend, op de Gedempte Zalmhaven overlast van scheurende 

auto's, hard optrekken, toeteren en lege slagroompatronen die de auto gegooid worden en 

op de parkeerplaatsen worden achter gelaten. 



 

 

 Met de komst van de Lidl en de parkeergarage is niet duidelijk aangegeven, is er extra 

parkeerdruk in de straten. 

 met name op de uitgangsavonden (vrijdag/zaterdag/zondag) en her en der op bijzondere 

dagen 

 Met name tijdens aan en uit gaan van nabije school. 

 met name van de clubs op de Westersingel in het weekend. 

 Midden- en oost Europese trucks die de hele straat vullen om boodschappen te doen... 

 Mijn (nieuwe) auto is al een paar keer licht beschadigd door snelle parkeerders die nog 

even de tram willen halen. 

 Mijn bezoek eveneens 

 Mijn bezoek kan de auto niet kwijt 

 Mijn bezoek kan hun auto bijna nooit in de straat kwijt omdat alle parkeerplaatsen al vol 

zijn. Auto's staan vaak ook schuin op de stoep of gewoon op de weg 

 Mijn bezoek kan moeilijk parkeerplaats vinden 

 Mijn bezoek kan vaak moeilijk parkeren, zeker als er een cruise schip voor de kade ligt. 

 Mijn bezoek moet voor de deur betalen, maar net erna en net ervoor niet of tot minder laat 

 Mijn buurman goeie vriend kan ze wagen nooit kwijt als hij van ze werk komt terwijl hij 

gewoon netjes betaald dat vind ik niet kunnen 

 mijn eigen pakeerplaats moeilijk te berijken op regenachtige koop zondagen of 

evenementen. het blokeren van onze pakeerplaats net zolang dat we de slagboom open 

doen zelf kan je er dan ook niet op, en het wegslepen moeten we zelf betalen ! 

 Mijn gasten kunnen hun auto overdag niet kwijt, vanwege het Turkse consulaat in mijn 

straat en ‘s avonds niet omdat het een uitgaansgebied is nl de Schiedamse Vest. 

 Mijn probleem is van tijdelijke aard, aangezien de Essenburgsingel voor mijn huis open is 

gewerkt. Dit zorgt voor een tekort aan parkeerplekken, en mensen willen wel eens 's 

avonds hun auto op straat parkeren, buiten de parkeervakken. Niks al te ergs al met al, 

maar toch. 

 Mijn straat, Schapendreef, ligt tegenover het Kralingse Bos en wanneer er festivals 

plaatsvinden parkeren bezoekers bij ons in de straat waardoor de bewoners die een 

parkeervergunnning betalen hun auto niet kwijt kunnen. Tevens wordt de parkeerplaats 

door hangjongeren met auto's tussen 23 uur en de volgende ochtend misbruikt als chill- en 

drugsdeal afspraken plek. Alle troep wordt uit de raampjes op straat gegooid. Meer 

handhaving en toezicht tijdens nachtelijke uren is nodig! 

 moet stevig afschrijven op de eigen parkeergarage, terwijl bewoners aan de straat vrijwel 

gratis kunnen parkeren, voor parkeerplaats bij kantoor moet ik ook weer stevig betalen. 

 momenteel geen auto, maar altijd alles vol en parkeerplaatsen worden gebruikt voor 

containers en er zijn veel dubbelparkeerders bezoek kan vaak auto niet kwijt 

 Momenteel is het Ramadan en ik woon nabij de Essalam Moskee. In de avond/nacht is het 

druk door moskeebezoekers, die een parkeerplek zoeken. Indien straatbewoners in die tijd 

hun auto willen parkeren, hebben ze pech. Dit is soms ook het geval van Feijenoord zijn 

thuiswedstrijden speelt. 

 na 19 uur geen parkeerplekken meer. Dan moet ik naar een geheel andere straat (3-5 min 

lopen) 

 na 6 uur is het een probleempje 



 

 

 Naast het pleintje van de Verhulstlaan bevind zich de International school of Rotterdam. In 

de ochtend en in de middag uren halen veel ouders hun kinderen op. Op dit moment 

maken heel veel ouders veel gebruik van de parkeerplaatsen op de Verhulstlaan. 

 NB er is maar een antwoord mogelijk. Zelf kunnen we de auto meestal wel kwijt, maar er 

zijn veel sluikparkeerders. Sinds de Maaskade is ingestort is er minder parkeerruimte. 

Soms wordt er erg asociaal geparkeerd. 

 Niet genoeg ruimte voor fietsen. Die moeten ook parkeren. 

 Niet kunnen parkeren in de straat vind ik niet zo erg, dan zet ik de auto iets verder op. 

Zelden moet ik de auto helemaal aan het eind van de straat (zeg 500 meter van huis) 

parkeren. Ligt vooral aan het tijdstip wanneer ik thuis ben.  Maar auto's die geparkeerd 

staan pal voor de deur, op de parkeerplaatsen voor elektrische auto's met stationair 

draaiende motor valt onder de categorie overlast. Erg vervelend, komt vooral in de winter 

voor. 

 Niet vaak maar elders in de buurt is meestal wel plek. Er staan wel véél tevel fietsen in de 

straat, veelal los neergezet. die vallen vaak om. Ook tegen geparkeerde autos. Daarom zet 

ik mijn auto liever ergens anders. Er zouden fietsenstallingen/beugels moeten komen. in de 

Honingbijstraat waar ze geen overlast veroorzaken. 

 Niet voor mijzelf (heb eigen parkeerplek)  maar gasten kunnen soms moeilijk parkeren 

buiten 

 Niet voor onszelf. We hebben zelf 2 parkeerplaatsen. Wel kunnen bezoekers vaak hun auto 

niet kwijt. Er zijn 4 parkeervakken per straat voor bezoekers op de Marie Overeijnderweg. 

Er zijn borden geplaatst dat het niet is toegestaan buiten de vakken op de straat te 

parkeren. Normaal gesproken mag dat gewoon. Waarom dat hier niet is toegestaan begrijp 

ik niet. Bovendien zijn de borden zo geplaatst aan begin en eind van de weg, dat je ze 

makkelijk over het hoofd ziet en dus een boete riskeert. Ook gebeurt het vaak dat bij de 

auto's die in de bezoekersvakken worden geparkeerd op de Marie Overeijnderweg, auto's 

worden bekrast, ruiten ingeslagen en spiegels kapotgemaakt. Wij hebben dit afgelopen jaar 

al 2 keer gehad met bezoekers en de buren x met een eigen auto. En dat terwijl Terbregge 

zo'n brave rustige wijk is. 

 Niet-hybride of elektrische auto's die gewoon bij laadpalen parkeren; bezitters van 

megagrote hybride SUVs die onnodig twee laadplekken tegelijk in beslag nemen; met 

parkeerders uitpuilende straat op zondagen (wanneer geen parkeergeld behoeft te worden 

betaald). Parkeergarage aan Gaffelstraat beschikt niet over stopcontact, zodat accus's niet 

kunnen worden bijgeladen. 

 Nooit plaats 

 Nooit plek na 17:00 uur en iedereen zet de auto op de stoep. Na dit 1 keer zelf te doen 

kreeg ik meteen een boete.... kansloos gewoon 

 o.a. voor de uitrit parkeren zodat we er niet uitkunnen 

 Omdat de laan smal is, zijn er personen die niet in de laan wonen die de auto zo 

ondoordacht parkeren waardoor de vuilniswagen er niet door kan en wij als bewoners ook  

Moeite hebben de laan in of uit te komen. Dit is ook levensgevaarlijk ingeval een 

ambulance bij een bewoner moet komen. 

 Omdat de oprit gedeeltelijk wordt geblokkeerd en er aan de overkant auto's staan 

geparkeerd. 



 

 

 Omdat de parkeerplaatsen in de buurt vol staan wordt er vaak ook dubbel geparkeerd en 

kunnen anderen niet erdoor, bv de bus 66 niet wat getoeter oplevert. 

 omdat een buurtbewoner zijn auto altijd in een hoek parkeert (niet in het vak), waardoor 

andere plaatsen geblokkeerd worden. 

 Omdat er een autoverkoper in de straat zit dus er meer auto,s staan dan nodig is. 

 Omdat het na 18u gratis parkeren is, staan er heel veel busjes van aannemers geparkeerd. 

Er is na 20u bijna nooit meer parkeerplaatsen te vinden. Dat is heel heel hinderlijk, want ik 

betaal voor een vergunning en die aannemers die na 18u komen parkeren niet.  Als ik 

avonddienst heb en 's nachts thuis kom, kan ik mijn auto vaak nergens meer parkeren. Ik 

moet mijn auto dan soms een kwartier verder weg zetten en midden in de nacht naar huis 

lopen. Dat is als vrouw alleen niet altijd even prettig. 

 Omdat hier regelmatig ook a) veel te grote autos parkeren die meer dan een 

parkeerplaatsbezetten (campeer-busjes, Pick-ups) en b) ook alle gasten van hotel baan die 

met hun auto komen hier parkeren. 

 Omdat huisgezinnen soms 3 auto,s bezitten, die in de straat geparkeerd worden. 

 Omdat ik in een woontoren met parkeergarage woon krijgen we geen vergunning voor een 

auto op straat. Daardoor zijn we genoodzaakt om voor zeer forse bedragen een 

parkeerplek in de garage te huren. 

 Omdat in het verleden, toen er hier veel werd gebouwd en daarom veel werkverkeer 

activiteiten plaatsvonden, alsmede parkeren kantoorpersoneel van de Kralingse zoom, is 

een parkeerverbod ingesteld. Ambtenaren onder elkaar, zeg maar. Nu moet ik mijn auto 

ver weg zetten op een smal weggetje, met al diverse schades tot gevolg. 

 Omdat in sommige aangrenzende straten te weinig parkeerplaatsen zijn is er overloop 

vandaaruit. Daardoor ontstaat ook in onze straat een parkeerprobleem. Verder worden 

steeds vaker parkeerplaatsen bezet door middelgrote bedrijfsvoertuigen die meerdere 

plaatsen tegelijk in beslag nemen. Ook dat leidt tot parkeerproblemen. 

 Omdat mensen welke staan ingeschreven op de pastoriedijk hem voor de makkelijkheid 

maar beneden in de madroelstraat. en dan zijn er ook nog mensen die hebben een op rit 

en dan moeten er nog 2 auto´s voor de deur staan en als ze dan weg gaan dan zetten ze 

de auto dan op het plekje zodat we zelf netjes voor de deur kunnen staan. En dan hebben 

we ook nog alle mensen tegenwoordig met een bus van het werk. deze parkeren we dan 

ook maar in de straat. Want ja stel dat je ver moet lopen. Maar dat betekent wel dat je heel 

veel parkeerplaatsen bezet houd. 

 Omdat mijn huurappartementencomplex een inpandige garage heeft, kan ik geen 

parkeervergunning via de gemeente aanvragen. Ik ben dus verplicht om van de verhuurder 

van het complex een parkeerplaats te huren en moet hiervoor 100 euro per maand betalen. 

De mensen die een parkeervergunning aanvragen via de gemeente, betalen hier slechts 15 

euro per maand voor. Dit voelt zo ongelijkwaardig en discriminerend. 

 Omdat niet iedereen goed in de vakken parkeert is er veel verlies aan goede 

parkeerplaatsen. 

 Ommoord te veel auto's met te weinig parkeerplaatsen 

 Onaangekondigde werkzaamheden zonder bekende einddatum die zeker 10 

parkeerplaatsen opslokken. (Al twee maal dit jaar). Veel vrachtauto's en bestelauto's die de 

straat blokkeren omdat die niet meer is ingericht voor de 24-uurs economie (veel te smal). 



 

 

 Onbevoegden parkeren dagelijks zonder te betalen op vergunninghouderplaatsen in de van 

Ghentstraat. Dit is winkelend- en uitgaanspubliek (ook in de nachtelijke uren wat weer voor 

geluidsoverlast zorgt doordat ze langere tijd bij de auto blijven staan voor vertrek). Ook 

staan er veelvuldig auto's in de van Ghentstraat te wachten met draaiende motor om 

iemand op te halen of uit het zicht te kunnen staan (achter de Foorlocker) voor verachte 

redenen. 

 Ondanks dat er zat parkeerplaatsen zijn, parkeren bewoners/bezoekers hun auto's dubbel 

in bochten. Daardoor kunnen grotere wagens niet langs zoals de vuilniswagens e.d. 

 Ondanks dat ik zelf gene auto heb, zie ik dat er wild geparkeerd wordt 

 Onlangs stond een vrachtauto zodanig op een illegale plek geparkeerd dat ik ander verkeer 

niet zag aankomen en er bijna een botsing ontstond. 

 Onmogelijk te parkeren binnen kantoortijden. Allemaal mensen voor de metro die hem hier 

parkeren 

 onveilig parkeergedrag t.o.v. de voetgangersoversteekplaats 

 Onvoordelig geparkeerde auto's waardoor er veel ruimte over is, maar niet groot genoeg 

om de auto te parkeren. 

 Onze garage die wij konden huren wat opgenomen was in koopovereenkomst is komen te 

vervallen en twentsestraat geen mogelijkheid altijd vollllllllllllllllllllll 

 Onze parkeervergunning wordt afgenomen omdat  in ons woonblok parkeerplekken te 

koop/te huur zijn. Wij parkeren liever op straat. 

 Onze straat is een onderdeel van een parkeerplaats van een winkelgebied. Wordt steeds 

drukker en het lossen van vrachtwagen voor de plaatselijke super is niet goed ingericht 

 Onze werk auto mag niet in de straat geparkeerd worde  ivm grootte 

 Ook in de omliggende straten is er dan geen plaats 

 ook worden vaak grotere bedrijfswagens geparkeerd  erzijn meer wagens dan 

parkeervakken, op het trottoir of in de bocht van de straat 

 op Crispijnstraat hoek Karol Doormanstraat staan veel autos van mensen die snel iets in de 

winkels en /of in de  restaurant willen halen. Ook wordt de toegang tot de garage 

geblokkeerd op Crispijstraat 

 Op de bewonersparkeerplaats van de Dadeltuin staan veel auto's geparkeerd van mensen 

die er niet mogen staan, ondanks de borden aan het begin. O.a. veel. medewerkers van 

het gemeentekantoor aan de Herenwaard. Wij, ook een paar bewoners van de Kruidentuin, 

hebben daarvoor een pasje, wat we zichtbaar in de auto hebben liggen. 

 Op de Burg. Baumannlaan is het grootste probleem dat er veel lange busjes staan 

waardoor er geen overzicht is bij het uitrijden vanuit een kleinere personenauto. De straat is 

een drukke doorgangsweg en is al erg lastig om in- en uit te parkeren maar door het 

beperkte zicht is het gevaarlijk. 

 op de dag is er weinig parkeerdruk, maar in de avonduren parkeren alle polen en 

oostblokkers uit de direct omgeveing bij ons in de straat waardooor er voor ons nog maar 

weinig over zij  en ook blijven dit soort auto.s soms meedere weken staan.  ook is er een 

hoge parkeer druk als feyenoord moet spelen en\of er een feest wordt gegeven in huis van 

de wijk irene. e.d 

 Op de dag prima alleen na 19.00 uur af en toe een drama 

 Op de oprit van de gezamenlijke oprit staan vaak auto's uit de buurt geparkeerd. Er staan 

ook vaak auto's dubbel geparkeerd of in het midden van de straat stilgezet. Hierdoor moet 



 

 

ik omrijden om bij de toegang van de garage op de Multatulistraat te komen. Het zal geen 

prioriteit hebben voor de politie maar als bewoner ervaar ik het iedere dag als hinder. 

 Op de parkeerplaats staan zeer regelmatig auto's van overlast gevende personen niet uit 

de buurt, die tot in de late uren bier drinken, drugs gebruiken, slagroompatronen in 

ballonnen laten leeglopen, herrie maken en urineren. Dit geeft parkeerproblemen voor de 

bewoners. 

 op de parkeerplaatsen bij de willemsbrug parkeren in de avond "getinte" knullen, naw 

Marokkaanse of Turkse achtergrond. luidruchtig, ze handelen in iets? soms ook"getinte 

meisjes etc. 

 Op de rivierkade parkerende en zware overlast gevende hangjongeren en wildkampeerders 

 Op de stoep    toedicht bij de voordeur   straat wordt te smal voor bv brandweer en 

ziekenauto 

 Op de stoep geparkeerde auo’s, veel laden en lossen, straatverkeer westpleinblokkeert de 

houtlaan rond 17 uur to 19.00. Kan de staat niet in. Wij hebben zelf twee parkeerplaatsen in 

een garage via een autolift. 

 op de stoep parkeren of tegen het verkeer in rijden en zo parkeren 

 op de stoep parkeren, op de straat dubbel parkeren 

 Op de stoep parkeren. Onbevoegd op invalideparkeerplaatsen parkeren. Dubbel parkeren 

en langdurig parkeren op laad-en losplaatsen. 

 op de stoep, langs het trotoir parkeren afritjes voor invaliden.maar stads toezicht zie je 

weinig. ja door het winkelcentrum. 

 Op de stoep, voor mijn uitrit, geen parkeerplaatsen voor bezoek op normale afstand van 

mijn woning 

 Op de Willem Buytewechstraat wordt vaak slecht geparkeerd, zoals auto's (vooral busjes) 

die uitsteken op de weg omdat ze te groot zijn voor parkeerplekken, busjes die naast de 

uitrit geparkeerd staan van het parkeerdek van de Puntegale waardoor zicht op de weg 

onmogelijk wordt, en mensen parkeren op plekken die geen parkeerplekken zijn (zoals de 

uitrit/oprit parkeerdek Puntegale). 

 Op dit moment wat parkeerproblemen. Wegens renovatie van de flats worden veel 

parkeerplaatsen overdag ingenomen door de auto's van de bouwvakkers, containers met 

bouwmateriaal, containers met afval, hijskranen, enz. 

 Op door de weekse dag op de dag zijn er geen problemen omdat het betaald parkeren is , 

in de avond uren en weekend totaal een ramp, oorzaak er wonen meer mensen in huizen 

als een normaal gezin ( poolse arbeiders ) in de avond uren ook veel bedrijf auto's en over 

de zaterdag avond en zondag maar niet te spreken, in de wijde omtrek is het echt zoeken 

naar een plekje 

 Op drukke dagen in de dierentuin is er 's middags geen plek meer te vinden en wordt het 

betaald parkeren in een andere wijk of dag aanpassen. Gelukkig komt dit maar een paar 

keer per jaar voor. 

 Op het doodlopend gedeelte van de St Jacobsplaats: jongeren komen met een of meerdere 

auto's, bezetten plaatsen met open of dichte portieren, (hard) praten ook ruziën, naar 

(harde)muziek luisteren, gebruiken en of dealen, drinken etc.. en laten hun afval (glas, blik 

etc) op de grond liggen of in de bosjes als ze weggaan. Het gaat hier om  onnodige 

parkeerplaatsen bezetten en overlast veroorzaken voor de bewoners en gasten van 

bewoners. Zij gedragen zich nogal onbeschoft. 



 

 

 op hoogtij dagen in het Kralingsebos (festival of mooi weer) 

 Op markt dagen en in het weekend. 

 Op momenten met betaald parkeren zijn er plekken in overvloed en kan de straat veel 

groener. Op momenten zonder betaald parkeren vanaf 18.00 en zondag is het hier een 

gekkenhuis. Met ook veel vrachtbusjes. Mijn voorkeur: langer en elke dag betaald 

parkeren. En duurder. Overtollige parkeerplaatsen vergroenen en inzetten voor fietsen. 

 Op ons NoorderEiland is gratis parkeren. Op marktdagen staan er vrachtwagens van de 

markt (dit mag volgens de wet niet). Er staan ook regelmatig auto's voor drie of vierdagen 

en in het weekend met buitenlandse nummerborden (oa Duitse en Belgische). Zij verblijven 

in het centrum en parkeren hier (gratis) hun auto 

 Op onze oprit kunnen we eigen auto's kwijt, maar in de straat zijn geen parkeerplaatsen. 

Dit moet een straat verderop wat voor bezoek onhandig is. 

 Op speeldagen feyenoord, tijdens braderieen op beijerlandselaan maar vooral door 

moskee bezoekers (met accent op ramadan) 

 Op stoep geparkeerde auto s 

 Op trottoir parkeren. 

 op woensdag is het hier markt dus een zootje en al heb ik dan geen auto, veilig oversteken 

kan op deze dag niet. 

 Op zondag is parkeren rond ons huis (hoek Statenweg / Boisotstraat) heel lastig i.v.m. de 

opening van Albert Heijn, waardoor mensen uit de wijde omgeving parkeerplek zoeken.. 

 Ouders die hun kinderen komen halen en brengen naar de BSO plus wij verwachten nog 

veel meer problemen als straks de crèche van Zazou voor 30 ! kinderen inde leeftijd van 0 

tot 4  hier wordt geopend. 

 Ouders die hun kinderen naar school brengen en dan hun auto op iedere beschikbare 

ruimte parkeren. Ook als ze daar anderen hinderen want 'het is maar 5 minuten' 

 overal dubbel parkerende busjes en taxi 

 Overburen hebben 3 auto's dit geeft soms overlast 

 Overdag geen probleem, maar 's avonds na ca. 22:00 wordt het al bijna onmogelijk een 

plek te vinden. En rond middennacht helemaal niet. Er rest dan weinig anders de auto 

onfatsoenlijk en ongeoorloofd ergens kwijt te raken. 

 Overdag is het altijd vol (vanwege de kantoren) en daarom lastig om een parkeerplaats in 

de buurt van mijn appartement te vinden en vaak ligt er ook gebroken glas of vuil op de 

parkeerplaats. 

 Overdag is het vol, 's avonds meestal wel plek (voor betaald parkeren) 

 Overdag kan ik mijn auto niet altijd kwijt. 

 Overlast door (deels) op de stoep parkeren of op verkeerde plaatsen 

 Overlast door mensen die in de Oosterhof/Alexandrium werkzaam zijn en door mensen die 

gaan shoppen in de Oosterhof/Alexandrium. Overlast van forenzen(mensen die van buiten 

Rotterdam komen en in deze straat/buurt hun auto parkeren, de metro nemen om te gaan 

werken in gebieden waar wel parkeergeld betaald moet worden. OVERLAST IS HEEL 

HOOG!!!!!!!!! n 

 Overlast op zondag tussen 10 en 12 door druk bezochte Poolse katholieken kerk 

 Overlast van bezoekers van de coffeeshop in onze straat (Joost van Geelstraat) die op de 

stoep parkeren, de motor laten draaien, en alle plekken bezetten. 

 overlast van coffeshopbezoekers 



 

 

 overlast van de grote hoeveelheid auto's in mijn wijk 

 Overlast van de supermarkt door parkerende auto's en het laten staan van lege 

winkelwagentjes in de straat en voor de deur. 

 Overlast van parkeerders die kinderen naar school brengen en die regelmatig op stoepen 

,voor de uitgang van het parkeerplein van mij als bewoner en  alle parkeerplaatsen  bij het 

hockeyveld bezet houden. Ook staat er regelmatig een auto voor de ingang van onze flat ( 

waar het ten strengste verboden is te parkeren) van een bezoeker van het 

kinderdagverblijf.Obstakel dus voor hulpdiensten. 

 Overlast van parkeren van plaswijckpark bezoekers, langdurig geparkeerde auto's in de 

straat van mensen die een recreatiehuisje hebben op de eilanden. Soms staan auto's echt 

weken de boel te blokkeren. Vooral in de lente en zomer is hier veel last van in de wijk 

 overvolle garage 

 Overvolle plekke waardoor mensen op straat parkeren om even naar de winkel te gaan. 

Resulteert in een hoop getoeter 

 paar keer schade aan mijn auto bij parkeren op straat (2x gebroken ruit, 1x afgetrapte 

zijspiegel) 

 Parkeeroverlast door leveranciers die de groenstrook gebruiken voor laden en lossen, 

waardoor deze strook kapot gereden wordt. 

 Parkeeroverlast van bepaalde groepen hangjongeren die tot laat naast de auto blijven 

hangen/blowen/lachgas gebruiken/drinken/harde muziek luisteren. 

 Parkeeroverlast van bezoekers stadion de Kuip bij thuiswedstrijden van Feijenoord 

 Parkeeroverlast van bezoekers van het Maasstad ziekenhuis en van voorenzen die hier 

parkeren 

 Parkeeroverlast van bezoekers van Plaswijck en bewoners vanhuisjes op de Bergse 

Achterplas. 

 Parkeeroverlast: Ouders van schoolgaande kinderen, die hun auto dubbel of op de stoep 

parkeren. Voor veel ouderen in ons complex die dan eventueel kunnen parkeren op de 

Laan van Avant-Garde met zijn boodschappen lopend naar huis moeten. Bij speciale 

gelegenheden is het echt een ramp om te parkeren! 

 Parkeerplaatsen voor elektrische blijven leeg terwijl de rest vol staat. Totaal geen 

toegevoegde in mijn wijk. 

 Parkeerplaatsen worden bezet door ontwijkers van parkeermeters in winkelstraten oud-

Hillegersberg 

 Parkeerplaatsen zijn in het weekend overvol, door bezoekers van de tegenoverliggende 

Lidl. Bezoekers parkeren ook op de stoep, op de weg, wat dan ook. 

 parkeerplaatsen zijn regelmatig allemaal vol. Waar ik mij wel eens aan stoor is dat het 

bekend is dat parkeerruimte schaars is en dat containers die gebruikt worden voor afval 

van verbouwingen e.d. soms maanden 1-2 parkeerplekken in nemen. 

 Parkeerplekken lange tijd in beslag door aanhangers en auto's waar aan gesleuteld wordt 

door de naburige garagehouder... (Garage Bosland) 

 Parkeerproblemen door toename winkels met grote bezoekersaantallen en geen rekening 

houden met creëren van meer parkeerplekken. Ook worden er teveel bussen, 

vrachtwagens e.d. in de wijk geparkeerd terwijl daar een verbod op is. Handhaving schiet 

tekort. 



 

 

 Parkeerterrein is vaak vol door bezoekers Romeynshof, door mensen die parkeren bij het 

metrostation en mensen die aan de andere kant van metrobaan wonen, maar zo minder 

ver Ommoord hoeven in te rijden. 

 parkeervakken zijn nog uit de 80er jaren en zijn veel te smal veel mensen hebben 2 of 

meer wagens die ook nog eens veel groter zijn als vroeger er is dus vaak geen plaats meer 

als je uit je werk komt er zijn mensen die de wagens op hoeken of zelf op het gras zetten  

jammer genoeg wordt daar niet meer tegen op getreden 

 Parkeren (half) op de stoep, teveel auto’s, laden en lossen midden op de weg. 

 Parkeren autos op de daar niet voor bestemde plaatsen waardoor mensen er niet langs 

kunnen 

 Parkeren bij plekken die de toegang voor de brandweer etc. zijn. 

 parkeren buiten de parkeervakken 

 Parkeren buiten de parkeervakken en dan vooral op een plek die problemen zou kunnen 

geven voor brandweer, ambulances en/of andere hulpverleners als er zich iets bijzonders 

zou voordoen. 

 Parkeren buiten vakken ivm horeca 

 Parkeren gebeurt vaak niet door de bewoners van de buurt maar door toeristen. 

 Parkeren in de bocht, en er zijn geen parkeervakken  dus te grote ruimtes tussen de auto’s 

 Parkeren in het groen (wat volgens mij niet mag) wat voor kale plekken in het gras zorgt. 

 Parkeren is soms moeilijk als er een voetbalwedstrijd is in de Kuip. Dit is waarschijnlijk 

opgelost als de nieuwe kuip in gebruik wordt genomen. Op de Beukendaal wordt door 

menige automobilist veel te hard gereden ondanks de niet afdoende verkeersdrempels die 

er in liggen. Ik ervaar dit als meer overlast dan het parkeren. 

 Parkeren met twee wielen op de stoep is voor mij  deur toegestaan  met als gevolg dat men 

auto's ook op de hoek -midden op straat- parkeert, en / of aan beide zijden van de straat. 

De Roteb kan er soms  niet langs; ik houd mijn hart vast over hulpdiensten. 

 Parkeren naast de parkeerplaats en dus op de weg waardoor de doorgaande weg 

gedeeltelijk geblokkeerd wordt 

 Parkeren op de hoeken van de straat, waardoor de bochten gevaarlijk te nemen zijn omdat 

het uitzicht wordt belemmerd voor de fietsers die naderen van 2 kanten. 

 Parkeren op de hoeken vd straat, te ruim uit de kant, te ruim parkeren, maar helaas is er 

GEEN controle hierop, zeker niet het hoekprobleem waardoor de hulpdiensten de straat 

niet in kunnen 

 Parkeren op de stoep Dubbel parkeren (op fietspad) 

 Parkeren op de stoep  Veelvuldig  Politie doet niets rijd er langs 

 parkeren op de stoep 

 Parkeren op de stoep 

 Parkeren op de stoep of dubbel parkeren 

 Parkeren op de stoep of tegen verkeer in rijden of te hard. Of zo parkeren dat andere auto's 

niet weg kunnen.Of dat ze via mijn auto inparkeren omdat de vakken eigenlijk te klein zijn.  

Of dat ze gewoon niet file-parkeren kunnen 

 parkeren op de stoep waardoor wij nauwelijks met de auto van ons garagepad af kunnen. 

 parkeren op de stoep, draaiende motoren, dubbel parkeren 



 

 

 Parkeren op de stoep, terwijl er zat plaats is. Gek genoeg zijn dit vaak dure grote auto's 

waarvan de eigenaar echt wel geld heeft voor parkeergeld. Dat gezegd ben ik geen 

voorstander van parkeergeld. 

 Parkeren op de straat/stoep ondanks dat er nog parkeerplaatsen vrij zijn in de vakken. 

Blijkbaar is het teveel moeite voor mensen om een paar meter extra te lopen. 

 Parkeren op het trottoir 

 Parkeren op het trottoir en (lang) parkeerders door niet bewoners 

 parkeren op het trottoir of op de rand naast de rijbaan 

 Parkeren op plaatsen waar het niet mag zoals in bochten. Ook mijn buurman zijn kinderen 

parkeren hier soms vier auto's terwijl ze verder op wonen waar betaald parkeren is. Ivm 

coffeeshop wordt er ook dubbel geparkeerd. Te veel auto's te weinig plaats 

 parkeren op stoep 

 parkeren op stoepen of dubbelparkeren voor mijn doelgroepparkeerplaats 

 parkeren op straathoeken lijkt normaal te worden. 

 Parkeren van een (leen)auto kan eigenlijk vrijwel nooit op straat (alleen in parkeergarage). 

Daarnaast zijn de ontzettend hoge parkeerkosten van de parkeergarages in de buurt een 

grote drempel om een auto aan te schaffen. Wellicht is de bedoeling van de hoge 

parkeerkosten het ontmoedigen van autogebruik (dat lukt dan goed - onze parkeergarage 

is vrijwel helemaal leeg). Het gevolg is misschien wel dat mensen met kinderen wegtrekken 

uit deze buurt. 

 Parkeren voor bezoekers lastig als er cruiseschepen aan de Wilhelminakade liggen 

 Parkeren voor mijn bezoek is vaak lastig in het centrum. 

 parkeren voor uitrit 

 parkeren zaterdag avond en vrijdagavond door dat uitgaanspubliek dan massaal komt 

parkeren! 

 Parkerende vrachtauto’s van buiten de buurt. Trekhaken die in je auto geparkeerd worden 

door de slordig parkerende medemens. Ouders bij het brengen en ophalen van hun 

kinderen van de school aan de overkant van de straat 

 Personeel van gemeente en rechtbank parkeert op Noordereiland om zo hun excessieve 

kilometer vergoeding te kunnen cashen, terwijl de gemeente door wil oplossen met het 

heffen van parkeergeld voor bewoners in plaats van het eigen HR beleid aan te passen. 

 persoonlijk geen probleem! Wij hebben als enige in de straat een elektrische auto, dus altijd 

plek. Overige bewoners veel problemen met parkeren (te weinig plaatsen), waardoor veel 

auto's op stoep staan geparkeerd 

 Persoonlijk van mening dat er teveel auto's staan, daardoor is de stoep aan de Sint-

Mariastraat erg smal. Verder staan er regelmatig auto's stationair te draaien. 

 Pieken van overlast bij mooi weer en als de scholen starten of uitgaan of als er een 

evenement is vd scholen of sportvelden 

 Plaswijckpark overlast 

 Priveplaats in parkeergarage. Echter wel problemen in geval van bezoek qua 

beschikbaarheid. Dat zal toenemen naarmate meer bovengrondse plaatsen verdwijnen 

door  nieuwbouw en dus de regeling ivm bezoekersparkeren geen soelaas meer biedt 

 Regelmatig is er in de straat geen parkeerplek te vinden vooral ook door werkzaamheden 

als renovatie en verbouwingen 



 

 

 Regelmatig staan er busjes en kleine vrachtwagens op de parkeerplaatsen welke bedoeld 

zijn voor personenauto's. Ook worden aanhangers op onze parkeerplaatsen geplaatst. De 

gemeente doet hier NIETS aan!!! 

 Regelmatig werkbussen die meer dan een parkeervak in beslag nemen Veel drugskoeriers 

op plekken voor elektrisch opladen 

 Rijbaan erg smal wordt. Rij gedeelte moet breder worden. 

 Rijden en parkeren op het trottoir 

 Rijen auto's die voor de parkeergarage aan de St, Jacobsplaats wachten op een vrije plek. 

De rij strekt zich soms uit tot op de Galerij. Hierdoor kunnen fietsers en brommers er niet 

langs, Dit gebeurt vooral op zaterdag en zondagmiddag.  Vertrekkende auto's die vanaf het 

parkeerterrein of de parkeergarage St Jacobsplaats komen en vanaf de Galerij de 

Haagseveer op willen rijden, blokkeren de Galerij en de doorgang voor fietsers. Die rijden 

bij gebrek aan een alternatief over de stoep. Er spelen meerdere problemen tegelijk: het 

verkeerslicht Haagseveer / Pompenburg geeft te kort groen, de auto's op het Haagseveer 

hebben voorrang op de auto's vanaf de Galerij, de rij auto''s op het Haagseveer is 

aanzienlijk toegenomen want deze straat is een goed alternatief voor de afgesloten 

Coolsingel. 

 Rommel die de geparkeerde op straat wordt achtergelaten zoals blikjes, flesjes en 

sigarettenpeuken. 

 Roobrughof is een hof met een groot plein waar geen verkeer kan komen. Echter op het 

fietspad van de Koestraat staan/rijden doorlopend auto's geparkeerd, ondanks dat het 

duidelijk is aangegeven dat deze straat een fietspad is. Bovendien zijn er paaltjes die 

helaas na gebruik door.....??.... niet omlaag worden gezet!! 

 Rotzooi op straat (restanten van junkfood maaltijden,blikjes, tissues, wildplassen. Asociaal 

rijgedrag. Daarnaast parkeren auto's in de bochten en worden daar nooit voor beboet, 

terwijl dit leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Goede handhaving is 

nodig.maar dit gebeurt te weinig/niet . Dit kan door simpel een gele markering aan te 

brengen en te handhaven. Sommige auto worden gewoon op de stoep geparkeerd en ook 

daar wordt niet gehandhaafd (althans ik zie nooit dat er bekeurd is). Overigens ben ik tegen 

betaald parkeren, maar voor goede handhaving, want je kan de bewoners niet voor deze 

kosten laten opdraaien. 

 S avonds laat vaak geen plek meer. Over het algemeen voldoende parkeerruimte. 

 S'avonds staat alles vol, auto's op de stoep. In de avond is er geen betaald parkeren, dan 

komen de buitenlanders met grote aurto's parkeren. Ik weet ook dat die mensen ook 

ergens hun auto kwijt moeten, maar het wordt nu wel erg vol. 

 Schade aan auto (2x spiegel kapotgereden) 

 Schade aan auto omdat fietshekjes (nietjes) te dicht op parkeerplaatsen staan. Oude 

Noorden / Jacob Catsstraat 

 Schade aan deuren 

 Schade aan voertuig 

 schade en troep om en rond de auto voornamelijk door bezoek poolse supermarkt. Tevens 

wordt er tot zeker 23 uur savonds enorm hard gereden in de straat. 

 Scholen. Ouders parkeren en op ouderavonden staat alles vol. In het verleden waren 

parkeerplaatsen opgeofferd aan een niet meer gebruikte bushalte en parkeerde een 



 

 

autobedrijf diverse auto's op de parkeerplaatsen voor de bewoners. Dat is met veel moeite 

door ondergetekende zelf opgelost met de deelgemeente (moeizaam) en het autobedrijf. 

 school en supermarkt aan de overkant 

 sinds de herinrichting van de kade, waarbij de architect er heilig van overtuigd was dat 

hetzelfde aantal parkeerplekken terugkwam, is dat in de werkelijkheid niet het geval.   

Bewoners zijn de dupe van de utopische gedachte van de architect en de wijze waarop de 

gemeente daarin is meegegaan! 

 Sinds de komst van een restaurant wordt de parkeerruimte beperkt in de avonduren. 

 Sinds nieuwe riolering zijn er best veel plaatsen verdwenen, en wegens veel 

bouwwerkzaamheden in de buurt zijn delen lange tijd afgesloten of staan er bouwketen, 

containers, etc. 

 slecht geparkeerd auto's auto's niet uit de wijk voor lange tijd geparkeerd 

 Slecht geparkeerde auto's waardoor doorgang belemmerd wordt. Herrie omdat sommige 

mensen de parkeerplekken op de kade als chill (of is het gil) zone gebruiken. 

 Slecht parkeren van anderen waardoor minder plaats 

 Slordig geparkeerde auto's. 

 smalle doorgang voor verkeer in straten die niet berekend zijn op aan beide zijden 

parkeren. En tevens weinig ruimte op trottoir ivm met gedeeltelijk op stoep geparkeerde 

auto's. 

 Smalle straat. 

 Sommige mensen parkeren niet goed in de vakken waardoor parkeer ruimte verloren gaat. 

 soms bij feestjes van het restaurant dat voorheen Wijn of Water was, dan staat de hele wijk 

bomvol auto's, zelfs op het gras en stoep geparkeerd. Erg vervelend. 

 Soms dubbelgeparkeerd, soms passen auto's niet goed in de vakken (te groot) waardoor 

de parkeerplekken niet optimaal gebruikt kunnen worden. 

 Soms geen plaats voor eigen bezoek. Doorrijdend verkeer rijdt te snel en laat parkeerders 

niet achteruitrijden. Heel onveilige situatie. Iedereen heeft haast. Gemeente maakt de 

straat geen 30km zone 

 Soms is de parkeergarage in de zomer of bij mooi weer overvol en parkeren mensen soms 

hun auto op niet bestaande plekken 

 Soms met feestjes staan de parkeerplaatsen vol, dan moet ik het op de parkeerplaats 

zetten van een bejaarde tehuis bij ons 50 meter verder. Maar de grootste ergernis zijn de 

auto's die niet in hun parkeervak geparkeerd staan, maar er vaak minimaal twee nodig 

hebben. 

 soms moet ik 's avonds een blok verderop parkeren, maar dat is op zich geen probleem. 

Langer dan 2 minuten lopen van huis is het nooit. Daarnaast is het enkele keren per jaar in 

het weekend heel erg druk, omdat we vlak naast het jeugdcomplex van Sparta (Bok de 

Korverweg) wonen. Als daar toernooien/talentendagen zijn parkeren veel bezoekers hun 

auto in de wijk. Ook dat is geen enorm probleem, want dan nog is op max. 2 minuten lopen 

nog wel een plekje te vinden. 

 Soms staan er auto’s op de stoep geparkeerd. 

 Soms staan er wel auto's in de weg, geparkeerd juist daar waar fietsers van de weg naar 

het trottoir zouden kunnen overgaan. 

 sportschool en zwembad 



 

 

 Staat onder de bomen waardoor de auto heeeel vies wordt. Ook zijn de vakken veel te 

smal 

 stationair (warm) draaiende stilstaande auto's. in onze smalle straat blijft de damp lang 

hangen 

 Steeds hogere personenauto's (four-fours e.d.) en bestelbussen parkeren voor ramen in 

mijn voorkamer, blokkeren de lichtinval waardoor ik de lampen aan moet doen.  Deze 

auto's zijn meestal niet van buren in onze oude dorpsstraat. Ik zou de ruimte voor mijn huis 

graag willen kopen en blokkeren met bloembakken. 

 Steeds meer bedrijfs auto,s 

 Straat is erg smal met parkeerzones aan beide kanten. Ook parkeersteek is moeilijk te 

maken zonder een andere auto te raken 

 structureel geparkeerde grote werk gerelateerde bussen voor mijn uitzicht.  maatje renault 

master zeg maar. En schade aan autos door aanrijdingen vanaf de straat. Eernmaal is de 

auto die ik in bruikleen had total loss gereden door een dronken bestuurder. En met mijn 

auto nog vier andere geparkeerde auto's. we hebben geen vergeoding ontvangen. Dit was 

twee en een half jaar gelden inmiddels al meerder malen weer autos met schade door 

aanrijdingen. met name vanaf de smalle bocht in de Willem Buyetwechstraat tot en met de 

rotonde. Er zou voor de bocht een snelheidswerende maatregel genomen kunnen worden? 

 Studenten die in een baldadige bui auto spiegels aftrappen of ketchup op auto spuiten 

 Studenten en personeel van de Rotterdamse Business-school a.d. van Rijckevorselweg 

parkeren hun auto op de parkeerplaatsen van onze wijk en aan de toegangswegen zodat 

verkeer overlast ondervind hiervan. Erg irritiant. 

 Te  weinig fiets parkeer plekken. 

 Te druk 

 Te grote auto(busjes) die de stoep voor voetgangers en zeker rolstoelers blokkeren. 

Hiervan is vaak sprake op marktdagen op het parkeerterrein voor de Meentgarage. De 

gemeente heeft jaren geleden beloofd dat de extra gecreeerde parkeerplaatsen tegen het 

talud van de spoortunnel zouden verdwijnen zodra de reconstructie van de Meent zou zijn 

afgerond. Wanneer verdwijnen die parkeerplaatsen?  Daarnaast laten de parkeerders veel 

rotzooi achter op de stoepen en tussen de auto's. 

 Te grote bussen on de straat. Een personenauto die verkeerd staat in vak waardoor er 2 

vakken bezet zijn 

 Te smalle straat en verkeerd geparkeerde auto s zodat ik mijn carport niet goed in en uit 

kan. 

 te smalle weg voor bussen [iedere 15min.] en vrachtwagens + te smalle parkeervakken 

waardoor ze rakelings langs onze auto's rijden......dit is bij het laatste blok huizen van de 

Meeuwensingel in Rozenburg....er is een hele brede stoep.....verhoudingen zouden veel 

beter kunnen. 

 Te veel auto's 

 te veel auto's, te druk, veel vrachtwagens 

 Te veel auto’s. Lelijk 

 Te veel groen is al verloren gegaan ten koste van parkeerplaatsen, elk stukje vrije ruimte 

wordt opgeofferd aan de auto. 

 te vol en te duur voor gasten, daarnaast kan verkeer niet goed af en aan rijden door de 

hoeveelheid geparkeerde autos of door te smalle straat...... Veel vrachtauto op de stoep of 



 

 

midden in de weg omdat ze niet kunnen laden of lossen bij de hotels of flats, 

verhuisverkeer kan niet parkeren dus blokkeert de weg.  Bouwverkeer blokkeert de weg. 

 te volle straat en terwijl er kelders en opslag zijn te veel geplaatste fietsrekken  is  na dat er 

geveltuintjes geplaatst zijn rommelig en kan nergens door 

 te weinig aansluiten van auto's bij het fileparkeren waardoor er met regelmaat minder 

auto's kunnen parkeren dan er ruimte is. Hoofdzakeljk omdat men niet aansluit bij gebrek 

aan vakverdeling, maar dit heeft soms ook het voordeel dat er meer auto's kunnen staan 

als men wel aansluit. De oplossing zit dus meer in gedrag. 

 Te weinig openbare parkeerplaatsen 

 te weinig parkeermogelijkheden 

 te weinig parkeerplaatsen voor alle bewoners; te weinig parkeerplaatsen voor bezoekers en 

leveranciers en aannemers; verkeershinder door verkeerd geparkeerde auto's 

 Te weinig parkeerplaatsen voor teveel bewoners 

 Te weinig plaatsen 

 tegen autos urinerende cafe bezoekers uit witte de withstraat 

 Tegendraads rijdend en zoekend verkeer. Inrijverboden negerend om maar zo snel 

mogelijk een niet vrije parkeerplaats te bemachtigen. 

 Tegenwoordig mag je zeker overal parkeren, links als rechts van de straat dus tegen het 

verkeer in. Volgens mij levens gevaarlijk tijdens het weg rijden. Politie kijkt tegenwoordig 

nergens meer naar, politie doet het ook. In mijn tijd van autorijles 1960 hoefde je het niet te 

proberen, voor je uitstapte stond er al een agent achter je voor een prent. Hopelijk hoor ik 

hier nog iets over.        M.V.G. Cor de Jong  van Lennepstraat 42 

 terwijl in de straat plaatsen onbezet zijn parkeren sommigen hun auto bij het appartement, 

ten gevolge waarvan aldaar een te kort ontstaat. 

 Teveel allochtonen. Die moeten gewoon opdonderen!!! 

 Tijden lang parkeren van een kamper in de straat 

 Tijdens avondcollege's van de Hogeschool Rotterdam (vestiging 

Rochussenstraat/Academieplein) is het schier onmogelijk je een plek te vinden. Dit terwijl 

er een parkeergarage in het gebouw zit waar studenten/docenten zouden kunnen parkeren. 

 Tijdens de Ramadan is 's avonds dichtbij parkeren praktisch onmogelijk. 

 Tijdens de ramadan is parkeren een probleem De moskee is om de hoek 

 Tijdens evenementen in de kuip is er nergens plek om te parkeren. 

 Tijdens Feijenoord 

 Tijdens festivals in het Kralingse Bos. Met het chio wordt Kralingen oost wel afgesloten :-( 

 tijdens kantooruren staat mijn straat en de halve wijk vol (kantoren rond station Alexander) 

 tijdens schoolvakanties en mooi weer kan ik vaak mijn auto niet dicht bij huis parkeren ivm 

bezoekers van Plaswijckpark 

 Tijdens voetbalwedstrijden in het Sparta stadion ervaar ik in de wijk problemen. De 

bezoekers parkeren hun auto tot diep in de wijk en niet altijd op een toegestane 

parkeerplaats. Hierdoor kunnen de bewoners en bezoekers van de bewoners hun auto niet 

kwijt. Bij de Van Nelle fabriek zijn er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar tijdens een 

wedstrijd. Ze zouden daar hun auto kunnen achterlaten. Buiten de wedstrijden wordt er 

geen parkeeroverlast of parkeerproblemen ervaren. 

 tijdens voetbalwedstrijden is parkeren haast onmogelijk 



 

 

 Tijdens voetbalwedstrijden of andere evenementen wordt ons prive-parkeerterrein door ons 

volkomen vreemden benut hetgeen geen drama zou zijn wanneer bij hun terugkeer ons 

muurtje [tegen talud] en deur en glaswerk voor de bergingen niet als openbaar toilet  

weredn gebruikt zonder dat met zich schaamt de thuiskomende bewoner de piemel te laten 

zien en meisjes mogen in ons minicule groenperkje en dat stoort me wel heel erg. 

 Toegewezen eigen parkeerplaats wordt door derden bezet 

 toen ik een auto had wel, nu ik er geen heb, zou ik dat niet weten 

 Toen ik nog wel een auto had, of wanneer ik mijn bezoekerspas gebruik merk ik dat het op 

zaterdag- of zondagmiddag vaak lastig was om een goede plek te vinden. Buiten deze 

tijden is het goed te doen.  Ik erger mij wel aan de Sixt vrachtwagens en busjes die het 

straatbeeld behoorlijk verzieken en ook nog eens veel ruimte innemen. 

 Tot laat in de nacht (2-3 uur) overlast onder en naast de Willemsbrug op het Noordereiland 

van parkerende jongeren die dan gaan chillen met luide muziek en na afloop zeer veel 

afval op de kade achterlatend. 

 Trottoir is niet verhoogd. Op sommige plaatsen zet men de auto op het trottoir 

 U-turn maken in het midden van de Straat. Double parkeren; Geen aandacht aan mede 

gebruikers; 80 - 100 km in het bebouwde kom; Crooswijk weg is inmiddels  gevaarlijk straat 

geworden ! 

 vaak autos die nooit verplaatsen lijkt wel en permanent plekken bezet houden zodoende 

 vaak is er geen parkeerplek voor bezoek en betaald parkeren is gewoon een melk koe voor 

de gemeente 

 Vaak parkeren mensen op een dusdanige manier dat twee plekken door 1 auto worden 

bezet. 

 Vaak snachts wanneer ik uit mijn werk kom. Ik moet dan wel met de auto gaan omdat het 

openbaar vervoer dan niet meer rijdt. Was dat wel het geval dan zouden we maar 1auto in 

het gezin hebben. De te weinig parkeerplaatsen in de wijk worden veroorzaakt door de vele 

bedrijfwagens die er geparkeerd worden. 

 vaak staan auto's stationair te dampen onder mijn raam. 

 Vaak worden auto's gewoon op de weg of op de hoeken geparkeerd omdat er nergens 

meer een plaatsje te vinden is. Soms kom ik er nauwelijks door. 

 Vaak worden parkeerplaatsen in onze straat bezet door winkeliers uit het winkelcentrum, of 

hun klanten, maar met enig zoeken vinden wij een stukje verderop altijd wel een plekje, al 

is het niet voor de deur, maar dat hoeft ook niet. 

 van de 5 parkeerplaatsen is er sinds kort nog maar EEN over. Nwe Binnenweg stukje van 

Speijkstraat  Mathernesserlaan. Hoe is het mogelijk??? 

 Van het bedrijf Sixt autoverhuur die gemiddeld tien busje/vrachtauto's op de Voermanweg 

en Grote Beer parkeren. Deze voertuigen nemen gemiddeld twee parkeerplaatsen per auto 

in beslag. 

 Van mij mogen zoveel mogelijk auto's de straat uit ik vind ze lelijk, ze stinken en ze 

ontnemen heel veel speelmogelijkheden voor kinderen en zorgen voor minder groen, nog 

afgezien van de milieu vervuiling. Ik hoop dat op termijn met auto's gebeurt wat er nu met 

roken gebeurt namelijk ze steeds verder terugdringen uit de leefomgeving 

 Van wegen bouwwerkzaamheden staan vuilcontainers op parkeerplaatsen. Er is al te 

weinig parkeerplaatsen  , wanneer parkeren gratis is komen anderen hier parkeren 



 

 

waardoor er geen plek is. Heel vaak rond moeten rijden om uiteindelijk onze auto 3 of vier 

straten verder te kunnen parkeren 

 Vanwege de school achter onze woning, is er veel parkeeroverlast. Vooral als kinderen 

gebracht of gehaald worden, worden auto's geparkeerd op plaatsen waar dit niet mag, 

bijvoorbeeld op de stoep, waardoor de stoep niet meer toegankelijk is. Ook als Feyenoord 

thuis speelt, is er nauwelijks meer een parkeerplaats te vinden. 

 Vanwege de school in de Graaf Florisstraat wordt er 's ochtends en 's middags veel 

dubbel/fout/op de stoep geparkeerd, waardoor de hele straat niet of slecht toegankelijk is. 

 vanwege het metrostation Capelsebrug, laadpalen electrische auto's, ondergrondse 

vuilcontainers die op een parkeerplek geplaatst worden 

 Vanwege onderverhuur van div woningen komt de situatie voor 5 woon eenheden met 5 

huurders en allemaal een auto 

 veel auto,rijders die  op de stoep parkeren. Als je loopt met rollator, winkelwagen of met 

iemand in rolstoel geeft dat overlast. En handhaving of controle geen. 

 Veel auto's die worden geparkeerd op de stoep. 

 Veel auto's met draaiende motor. Vooral in weekend en in de avonden ivm bezoek aan 

Coffeeshop. 

 Veel auto's parkeren op de fietspad in de binnenstad, ook vrachtauto's. Dat leid tot 

gevaarlijke situaties voor fietsers, omdat wij omheen moeten rijden. In straten waar een 

fietspad tussen de rijstrook en de parkeerplaatsen zit (bvb Nieuwe Binnenweg) wordt ook 

vaak vanuit parkerende rijtuigen de deur naast de fietspad geoepend zonder te kijken of er 

een fietser komt. Dat is ook heel gevaarlijk en leid vaak tot ongelukken. 

 Veel auto's staan op stoep ,altijd gebrek aan parkeerplaatsen, veel rondjes rijden eer men 

een plek heeft gevonden 

 veel auto's uit naastliggende buurten!!!! 

 Veel auto’s van niet bewoners worden hier geparkeerd 

 veel auto`s op de stoep geparkeerd. 

 Veel auto´s van mensen die naar het Maasstad Ziekenhuis moeten. Tevens veel overlast 

van werkverkeer: busjes/kleine vrachtwagens die raar parkeren half op de stoep staan en 

het zicht belemmeren, o.a. van magis 010 en de kringloopwinkel.Ook de busjes die de 

kinderen op komen halen die hier beneden in de opvang zitten staan overal en nergens. 

 Veel autoos van gemeente buiten geparkeerd op de baan. Tevens overlast bij school 

ophaal / brengtijden schiedamse vest/baan 

 veel buren hebben 2 of 3 auto's buren met oprit gebruiken die niet om auto op te parkeren 

onduidelijke parkeervaklijnen en ontbrekende lijnen zorgen er voor dat mensen 2 

parkeervakken gebruiken voorc1 auto 

 Veel Car-Ports worden omgebouwd tot bergruimte of zelfs terras zodat deze 

parkeerplaatsen worden onttrokken aan de beschikbare parkeer ruimte. Diverse bewoners 

van naastgelegen straat parkeren veelvuldig in onze straat omdat zij dan dichter bij de 

"uitgang" van de wijk zijn. Voor hun eigen deur parkeren betekent 2 straten omrijden. Mijn 

straat heeft uitsluitend parkeervoorziening aan achterzijde van woning (voorzijde is 

voetgangersgebied). 

 veel dubbelparkeren door bezorgers en veel ronddrijden door auto's op zoek naar 

parkeerplek 



 

 

 Veel foutparkeerders van de Action, op hoeken gaan staan, blokkeren invalide oversteek 

enz 

 Veel geparkeerde auto's in de wijk van ouders die hun kinderen van en naar een nabij 

gelegen school brengen. 

 Veel getoeter en ruzie 

 Veel hinder van ouders die hun kind naar school (rotterdamse school vereniging aan de 

stuart millpad) brengen met de auto. Straat is hier te smal voor. Ouders parkeren op stoep 

etc 

 Veel horeca en pathe theater alles staat vol na 19,00 uur, Tijdens wedstrijden en/of 

evenementen in de Kuip nog slechter 

 Veel kort-parkeerders en (mede daardoor) regelmatig parkeerschades 

 veel langparkeerders van binnen de ring, omdat mijn straat geen betaald parkeren kent 

 Veel mensen komen er hun campers/ bestelbussen/ oldtimers zetten. Dusdanig veel dat 

bewoners er soms niet kunnen staan. 

 Veel mensen van buiten de buurt gebruiken onze parkeerplaatsen om dan met de lijnen 21 

en 24 verder te rijden naar het centrum. 

 Veel mensen van buiten de buurt nemen de metro (lijn E, halte Meijersplein), maar 

parkeren hun auto in de woonwijk. Ze zijn te lui om de GK Hogendorpweg over te steken 

en bij de P+R te parkeren. Hierdoor zijn doordeweeks veel parkeerplekken van/voor 

bewoners bezet. 

 Veel mensen van buiten parkeren hier en gaan dan verder met de metro. 

 Veel overlast  van bezoekers aan het ziekenhuis(maasstad).  overlast van de voetbal 

verenigingen, en van de thuis wedstrijden van. feyenoord 

 Veel overlast door lang parkeerders uit andere wijken omdat het hier nog gratis is 

 veel overlast met auto, s als de lagere school begint en afgelopen is dubbel parkeren de 

schere wereld op  zuid 

 Veel overlast van jongeren die veel geluidoverlast maken en zwerfvuil achterlaten 

 veel parkeerders uit andere wijk, forensen die niet in de wijk wonen, parkeerders die weken 

hun auto hier "stallen" 

 Veel parkeeroverlast door (buitenlandse) bezoekers coffeeshops en op tijden dat het 

restaurant old dutch veel gasten ontvangt. 

 veel parkeerplaatsen in het weekend 's avonds bezet door jongeren die in de auto zitten te 

chillen, drinken en/of blowen 

 veel parkeerplekken worden onnodig vaak 'gebruikt' voor containers e.d. 

 Veel te veel auto's in de stad. Omdat het OV niet werkt voor veel bewoners van Rotterdam 

 Veel te veel geparkeerde autos (blik) op de straat aanwezig, onveilige sociale situatie en 

overlast van lawaai en hangen in de auto 

 veel te veel parkeerplaatsen op straat, de auto's nemen te veel plaats in langs de singel 

 Veel te weinig laadpalen voor de hoeveelheid elektrische en hybride voertuigen. 

 Veel te weinig parkeerplaatsen 

 Veel verkeer van bezoekers van bedrijven. Ook wordt veel op de stoep geparkeerd door 

pakjesbezorger en bedrijfsauto’s, zelfs als er voldoende parkeerplekken zijn. Dat geeft een 

rommelig beeld. 

 Veel winkelpersoneel parkeren hun auto bij ons voor de deur. Veel grote werkbusjes 



 

 

 Veel wordt er op de stoep gepakkeerd kan niet eens normaal met de honden naar buiten 

toe of er komt een één of andere idioot met hoge snelheid langs de deuren rijden ik ben 

bang dat straks 1 van mijn honden of ik zelf aanraden wordt 

 Verderop in de straat zitten enkele autoreparatie bedrijven. Deze parkeren met regelmaat 

te repareren autos in de parkeervakken. 

 verkeer dat kinderen met de auto naar de naast gelegen school brengt en haalt. dubbel 

parkeert en stremmingen veroorzaakt. 

 Verkeerd geparkeerd bv op 2 plaatsen 

 Verkeerd geparkeerde auto's. Vooral dubbel of erg schuin. Veel werkbussen. 

 Verstopping voor de parkeergarage 

 Vervelend voor mezelf en vervelend voor de visite. 

 Vogelpoep op auto's. 

 Volle parkeerplaatsen,  Dubbele handicap plaatsen voor 1 kenteken Containers slecht 

neergezet. Vermindering van parkeerplaatsen ivm de Noordsingel gevangenis.  Bewoners 

en werknemers uit de Zwart Janstraat die verplicht in de zijstraten moeten parkeren. 

Betaald parkeren voor bewoners/vergunninghouders in de Zwart Janstraat Zegwaardstraat 

7a -> Inrit dat geen inrit meer is maar geen parkeerplaats van wordt gemaakt. Paaltjes in 

de Zegwaardstraat waar een parkeerplaats kan komen Bestelbusjes die net te groot zijn en 

dus extra plek innemen  Slecht parkeren (half in andere vakken) 

 volle parkeervakken, auto's parkeren op de stoep 

 Voor bezoekers is er vaak geen plek op straat, tijdens kantooruren. Wij hebben een dure 

parkeerplek in de woontoren moeten huren omdat we geen vergunning krijgen op straat. 

 voor bezoekers is het vaak moeilijk een parkeerplaats te vinden 

 Voor de flat wordt veel geparkeerd waardoor je de straat niet in kan rijden als er een 

tevenligger aankomt 

 voor gasten/bezoekers is Parkeren soms lastig wegens gebrek aan plaatsen. Bewoners 

kennen dat probleem niet want het zijn appartementsgebouwen met eigen ondergrondse 

garages 

 voor mn deur parkeren 

 Voor ons en o.a. de bewoners is er een parkeergarage. Er mag in de straat niet geparkeerd 

worden. Het kan in de straat wel eens druk zijn met auto's die daar langer dan een uur 

'tijdelijk' hun auto neerzetten omdat ze in het gebouw moeten zijn. Klussers bv. Dat kan in 

aantallen aardig oplopen. 

 Voor ons huis is de straat op z'n smalst. Dat bemoeilijkt het het wegrijden van de 

parkeergelegenheid voor ons huis.(Wij zijn nl verplicht de auto op de tegels vlak voor ons 

huis neer te zetten). Wij vinden dat vreemd, want in de andere straten in onze wijk mogen 

de bewoners hun auto tegenover het huis plaatsen, zodat zij een leuke voortuin kunnen 

aanleggen. 

 Voor onze woning is ten gunste van een lokale winkelier een tweetal parkeerplekken jaren 

geleden opgeofferd om te dienen als laad- en losstrook. Hetgeen totaal onzinnig is, want de 

winkel is alleen open op afspraak. De laad- en losstrook wordt dus zelden voor dat 

doeleinde gebruikt, met als gevolg dat er dus zeer weinig parkeerplaatsen beschikbaar is 

temeer de eigenaresse van de winkel erboven woont en beschikt over twee grote auto's en 

een paardentrailer. Waardoor deze persoon per saldo van de zeven beschikbare plaatsen 

er zelf minimaal vijf in beslag neemt. 



 

 

 Vooral als de moskee begint dan is een parkeerplaats zoeken moeilijk. 

 Vooral in de avond en weekenden auto's met jonge lui. Volgende dag flesjes, blikjes en 

gaspatronen op veel parkeerplekken.  Ik durf vaak niet mijn garage te openen en parkeer 

dan maar ergens anders. 

 vooral in de avond te weinig plaats 

 Vooral tijdens voetbal op zaterdag van Xerxes DZB 

 Vooral winkeliers van Keizerswaard die hun auto hier neerzetten, ook wanneer Feyenoord 

speelt in de Kuip. Ook bewoners van de Vinkingoord die hun bedrijfswagen of hun tweede 

auto bij ons voor de deur zetten de redenen hiervan zijn dat daar wel parkeermeters 

aanwezig zijn. 

 Voornamelijk dat sommige mensen (en het zijn altijd dezelfde) niet eens een poging doen, 

hun auto netjes in het vak te zetten en daardoor meerdere plekken in beslag nemen van de 

toch al schaarse ruimte. Verder, vooral rond de scholen, ouders die bij het brengen-halen 

midden op straat parkeren of een heel kruispunt blokkeren, zodat het overige verkeer 

(fietsers, voetgangers en auto's) er niet of maar moeilijk langs kan of onnodig gevaar loopt. 

En dat er op plaatsen wordt geparkeerd waar een gele lijn is of direct voor de 

oversteekplaats voor fietsers bij de Blijberg-school. 

 Voornamelijk door gasten van het Turks consulaat en het oog ziekenhuis En op zaterdag 

avond door uitgaans publiek 

 Voornamelijk in het volkstuinseizoen is er enorme parkeerdruk, waardoor het vaak zoeken 

is naar ruimte. Vooral in de weekeinden. Van oktober tot en met maart is er ruim voldoende 

plek om te parkeren. 

 vrachtauto's die uitladen en de weg blokkeren of het trottoir bezetten. 

 vrachtwagen en auto's dubbel geparkeerd 

 Vrachtwagen parkeren op stoep wordt niets aangedaan 

 Vrachtwagens die meerder parkeerplekken in beslag nemen. Het niet juist parkeren in het 

vak ,niet tussen de lijnen 

 Vrachtwagens parkeren op 't fietspad, auto's op 't voetpad. Ik woon in een straat met alleen 

fietsp8en voetpad 

 Vreemde auto's die zelf in een betaald parkeren gebied wonen, te beroerd om parkeer geld 

te betalen. 

 Vreemde parkeren voor de deur... 

 Vreselijk op zaterdag (ik woon naast de Grote Markt), ik voel me niet veilig als daar langs 

fiets 

 Vrienden en familieleden kunnen zelden een plekje vinden in onze straat. 

 vrienden kunnen lastig een parkeerplek vinden. 

 wachten op een plaats in een fietstrommel duurt ongeveer een jaar, veel te lang! 

 Wachtende drugsdealers in de straat. 

 Wanneer de winkels open zijn of de hildegaert school uit of aan gaat dan levert dat wel 

problemen op. Maar in de avond is het geen probleem 

 Wanneer Excelsior een thuiswedstrijd speelt 

 wanneer Feijenoord speelt en wanneer train rijdt niet 

 Wat mij vreemd over komt, is dat er in Rotterdam een goed parkeerbeleid is t.a.v. het 

parkeren van vrachtwagens en bussen en dat er desondanks op b.v. de Olymplaweg vaak 

meer vrachtwagens en bussen buiten de aangegeven zone's staan terwijl daar niets tegen 



 

 

wordt ondernomen.  Zelfs tijdens de marhaton laat men daar rustig zij voertuig geparkeerd 

staan, en dan krijgt het voertuig een sticker dat deze op een evenementen terrein staat, en 

dat men niet mag wegrijden. Waarom worden de regels die niet worden gevolgd door deze 

chauffeurs niet beloont met een wielklem o.i.d. 

 We hebben een 100% electrische auto en kunnen regelmatig niet opladen omdat hybride 

auto's de parkeerplek gebruiken. 

 we hebben een elektrische auto en het aantal elektrische auto's in deze wijk is in de laatste 

jaren behoorlijk toegenomen waardoor het niet altijd mogelijk is om een vrij laadstation te 

vinden in de buurt van het huis. Ook gebeurt het vaak dat de auto's in de parkeervakken 

eromheen net zo zijn gepakeerd, dat er te weinig ruimte is om te parkeren bij het 

laadstation. 

 We hebben geen auto, maar kunnen soms haast niet op de straat komen met de fiets, vaak 

parkeren mensen ook echt tot op de hoeken van de straten zodat je haaks een bocht moet 

nemen op de fiets. Dit is dan omdat het betaalt parkeren  bord op 15 meter van een 

kruising is geplaatst. 

 we hebben sinds er regelmatig gecontroleerd wordt op fout parkeren op het Marcel 

Duchampplein last van 'sluipparkeerders" die hun auto op de pleintjes en op de Francis 

Picabiastraat parkeren om hun kind toch met de auto naar school te brengen. Wij moeten 

juist rond die tijde de wijk uit en soms geeft dit echt irritatie. Mensen die 'te gast' zijn in onze 

wijk die de bewoners geen voorrang verlenen bv of te hard rijden omdat ze bijna te laat zijn, 

hun auto scheef neerzetten en wegrennen. 

 We huren wel eens een auto, en dan moet er soms in een andere straat geparkeerd 

worden. 

 We kunnen meestal wel de auto kwijt maar een aantal parkeerplekken zijn zo smal dat je je 

auto niet in één vak kwijt kan. Je moet wel over de streep staan anders kan je er niet uit. 

 We kunnen nooit parkeren in de straat. Volledig faliekant verkeerd beleid. Volstrekt 

absurdisme anno 2018. 

 We kunnen onze auto wel áltijd kwijt in onze straat, maar de parkeerdruk neemt toe. 

Voornamelijk omdat autobezitters uit de straat dichtbij, de Mahustraat, door 'geen plek' in 

hún straat, nu daarom uitwijken naar 'onze' Columbusstraat. 

 We moeten heel vaak een stuk lopen van en naar de auto, terwijl er nog genoeg plek is om 

extra parkeerplaatsen te maken 

 We wonen dicht bij een winkel centrum 

 Weekend van voetbalclub of door de weeks van bedrijven 

 Wegens gebrek aan parkeerplaatsen word ik gedwongen op de stoep voor mijn woning te 

parkeren met het risico dat stadsbeheer een bekeuring uitdeelt. 

 Wegens straatwerkzaamheden geen ruimte, plus meerdere bedrijfsvoertuigen van dezelfde 

werkgever in de straat (grote voertuigen, meerdere parkeervakken) 

 wij hebben binnen parkeerplaats in ons complex. wel ervaren wij problemen met autos die 

gepaarde staan op gereserveerd plaats voor laden en lossen naast de inrit van de garage. 

deze belemmert de zicht van het verkeer met risico's voor ongevallen. 

 Wij hebben een eigen parkeerplaats bij de flat voor de bewoners (zonder hek/slagboom). 

Maar bezoekers van de markt / evenementen en de kerk gebruiken deze ook omdat er op 

de piekmomenten te weinig openbare parkeerplaatsen zijn. 

 wij hebben een garage en soms wordt er op de uitrit geparkeerd. 



 

 

 Wij hebben een parkeerplek op eigen terrein. Maar voor bezoekers is het moeilijk een 

parkeerplek te vinden. In het navolgende behandel ik de parkeerproblemen voor mijn 

bezoek. 

 Wij hebben een plekje in een parkeergarage en heel vaak is de oprit ernaar toe geheel of 

gedeeltelijk geblokkeerd met mensen die staan te wachten op passagiers die een 

boodschap doen op bijv de markt. Dat is lastig. 

 Wij hebben geen parkeer plekken in de straat. Wij moeten 2 straten verder de auto 

parkeren omdat wij in een autovrije  straat wonen 

 wij hebben parkeeroverlast van Plaswijckpark 

 Wij hebben zelf geen auto maar in onze wijk is er 1 parkeerplek voor 2 a 3 woningen (hangt 

van de straat af). Daarnaast hebben wij een uitvaartscentrum op de hoek met een eigen 

parkeerplaats die helaas te klein is. Dit geeft nogal wat wrijvingen, met name het fout 

parkeren op de stoep is een doorn in het oog. 

 Wij kunnen de auto vrijwel NOOIT parkeren: veel te veel overlast door figuren die hier niet 

wonen. 

 Wij kunnen niet in onze straat parkeren. De straten er om heen zijn erg druk , ook door 

bouwverkeer en werkzaamheden. Het kost soms veel tijd om een parkeerplek te vinden. 

De parkeerplekken onder de woningen van de scheepmakerskade zijn betaalde 

parkeerplekken en zijn erg prijzig. 

 Wij maken gebruik van een parkeerplaats in een bij ons gebouw vvehorende commerciële 

parkeergarage, waarvan het tarief helaas ver uitgaat boven het tarief van de gemeentelijke 

garages. 

 Wij parkeren 1 auto op onze oprit en 1 op straat. Er zijn regelmatig mensen die hun auto op 

de stoep parkeren als er weinig plek is. Dat stoort enorm. Vooral omdat er instelling voor 

lichamelijk en geestelijk gehandicapten in de straat zit die vaak de stoep nodig heeft met 

rolstoelen etc... 

 Wij proberen in de stad zoveel mogelijk op de fiets te doen, met een jong gezin heb je daar 

wel een aantal fietsen voor nodig die je veilig wilt wegzetten.  Helaas komt er steeds minder 

plaats om je fiets veilig neer te zetten (bv. fietsnietjes).  Met name door de grote toename 

van fietsconcepten (mobi bike enz) wordt het steeds lastiger om je fiets kwijt te kunnen. Dit 

is de verkeerde boodschap als je fietsvervoer wilt stimuleren ten opzichte van het gebruik 

van de auto. 

 Wij zelf hebben een parkeerplaats in ons gebouw. Bezoek kan niet altijd parkeren 

 wij zijn in het bezit van een invalide parkeerkaart.en willen graag een invalide parkeer 

plaats voor de deur ,daar mijn vrouw door een hersenbloeding erg slecht kan lopen.en als 

de straat vol staat is dit een probleem. graag een antwoord van u hoe we dit kunnen 

oplossen .b.v.d.  e-mail is fredw@live.nl 

 Wij zitten bij metro en school in de buurt. Parkeren in onze straat is een ramp en vaak bijna 

onmogelijk of ver weg. Mijn invalideplaats wordt regelmatig geblokkeerd door verkeerd 

geparkeerde auto's 

 Winkelend publiek voor de West-Kruiskade dat bij ons in de Anna Paulownastraat de wijk 

binnenrijd omdat dat één van de snelste route en makkelijkste toegangsweg is. 

 Winkelwagentjes van Albert Heijn belemmeren de doorstroming 

 Woon op Wilhelminapier. Heb zelf twee parkeerplaatsen in kelder.  Voor gasten is parkeren 

vaak moeilijk. In het bijzonder wanneer er een cruise schip is en een deel van de 



 

 

parkeerplaatsen wordt afgesloten (en dan voor een belangrijk deel leeg blijven). Ik heb de 

indruk dat de aanwezige parkeerplaatsen overdag met name worden benut door 

werknemers van het Havenbedrijf en van de Veiligheidsregio. Kennelijk zorgen die twee 

instanties onvoldoende voor 'eigen' parkeergelegenheid en worden daarin gesteund door 

de gemeente die kennelijk ruimhartig parkeervergunningen aan (medewerkers van) die 

instanties verstrekt. Dat bevreemdt mij, nu voor andere (niet overheids) 

werknemers/bewoners de gemeente zeer restrictief is bij het verlenen van 

parkeervergunningen.  Ook 's avonds zijn er parkeerproblemen: bezoekers van horeca en 

theaters. Ook voor die groep zijn er onvoldoende parkeergelegenheden. 

 wordt op de stoep geparkeerd door leveranciers bedrijven 

 zeker op zaterdag staan de auto's voor de ingang van de garage en dubbel geparkeerd 

(Pannenkoekstraat) 

 Zelf heb ik een parkeerplaats op eigen grond, dus geen problemen, maar de wijk is verder 

wel een 'autozee'.  Daarnaast zijn er in de ochtend veel 'wildparkeerders' die kinderen naar 

school brengen (het Tangram en Passepartout) en niet naar de parkeerplaats van de 

school zelf rijden, maar de laatste 100 meter lopen. De scholen zijn uit hun jas gegroeid en 

zouden meer aan vervoersbeleid kunnen doen (docenten minder met de auto en ouders 

prikkelen minder met de auto te komen). 

 Zelf heb ik twee parkeerplaatsen in onze afgesloten, gezamenlijke garage. Dus ik kan de 

auto wel kwijt. Veel mensen om ons heen hebben die luxe niet en moeten op straat een 

plekje vinden. Die zijn er onvoldoende (mede door onbetaald parkeren in ons deel van 

Bloemhof) en dus staan ze op de stoep. Dit is begrijpelijk, maar voor mij zeker niet 

wenselijk, ook voor de veiligheid van mijn kinderen. 

 Zelf oprit maar bezoek kan niet altijd plekje vinden 

 Zijn gezinnen met meer dan een auto of mensen van andere straat die bij ons komen 

parkeren. 

 Zoals gezegd hebben wij geen eigen auto. Op tijdstippen dat wij er een lenen of huren (vrij 

zeldzaam, maar komt voor) dan hebben we meestal geen probleem om een plek te vinden, 

aangezien dit meestal overdag is. Wat ik wel merk, is dat tegen het einde van de dag de 

parkeerplekken vol raken. Laat op de avond en 's morgen vroeg staan er dan auto's op 

brede stoepen geparkeerd, in bochten (voor rolstoelopgangen bijvoorbeeld) en op andere 

plekken waar parkeren eigenlijk niet is toegestaan. 

 

Vraag 7. Heeft u nog opmerkingen of suggesties over de parkeersituatie in uw buurt? 

 - Betere handhaving rondom schooltijden. - Betaald parkeren ook in de avond/nacht om te 

voorkomen dat de straat op (vooral zondag) avond vast volgeparkeerd wordt met 

werkverkeer. 

 - geen willekeur in handhaving parkeren - waar GEEN bewijzering aanwezig is NIET 

bekeuren wegens hinder of gevaar   (dorp is tenslotte 30km zone en verwijs tevens naar 

SWOV factsheet van december 2010 inzake parkeren binnen 30km zones) - toezicht(bv 

DCMR) op vestigingsbeleid en controle hierop van bedrijven binnen woonkern 

 - Markering van plekken verduidelijken. Vaak staan auto's gewoon dubbel geparkeerd  (wat 

uiteindelijk plekken kost) - Focus ook op het parkeerprobleem voor fietsen. Dit is snel 

opgelost door een aantal rekken extra te plaatsen. 



 

 

 - Viskraampjes van de markt die hun wagen parkeren op de parkeerplaatsen - Restaurant 

Meram die zijn afval dumpt naast de parkeerplaats: altijd rotzooi en altijd een vieze auto - 

Afval van de markt die op onze parkeerplaatsen terecht komt, idem  Verder zeer tevreden 

met aantal aanwezige parkeerplaatsen. Alleen op marktdagen soms even zoeken, maar 

zelfs dat valt door betaald parkeren mee 

 's avonds laat altijd lastig, 's zomers bij mooi weer overdag ook, als het Vroesenpark vol zit. 

Wat heeeeel erg lullig is, is dat aan de Vroesenlaan beboet wordt voor  buiten de 

parkeervakken prkeren, terwijl enkele straten verderop dit volop gedoogd wordt. 

 > maximum snelheid wijzijgen van 50 naar 30/40 .  > Minder doorgaand verkeer in de straat 

> iets bredere parkeervakken. 

 1 Beide zijden van de Noordsingel een gelijke tijd van betalen. 2 Allen parkeren voor 

bewoners. 

 1 iets bedenken waardoor bezoekers van de sportvelden daar parkeren en niet bij ons voor 

de deur. 2 zorgen dat de herbestrating snel af is en niet nog verder uitloopt (kralinger Esch) 

 1 parkeerplaats reserveren per huis. Te veel huishoudens hebben meer dan een auto, 

daardoor ontstaat het probleem 

 1 parkeervergunning per huishouden normaal tarief (tenzij het een leaseauto betreft dan 

gelijk onder duurdere categorie); de 2e en volgende straatparkeervergunningen significant 

duurder maken.   Autobezit ontmoedigen dus 

 1 richtings verkeer maken, 1/2 meter grasveld weg schuine parkeerkommen maken, veel 

meer parkeerruimte 

 1 vaste aangewezen parkeerplek per woning,  rest vrij parkeren. 

 1 vaste parkeerplaats per woning waar je voor betaald. Heb je 2 of meer auto's dan kan je 

die op een ander plaats kwijt. 

 1. Verbied parkeren van zakelijke auto's bestelwagens, busjes en bussen in woonwijken, 

die alleen maar dienen om het woon- werkverkeer te ontlasten en die dan het hele 

weekend of de vakantie van de gebruiker een parkeerplaats voor bewoners in beslag 

houden. Geef hen een apart parkeerterrein buiten de woonwijk, waar zij overdag de privé-

auto of fiets kunnen stallen en op niet-werkmomenten de auto (bus of andersoortige 

bestelwagen) kunnen parkeren.  2. Dring het aantal personenauto's voor privégebruik terug 

en geef per woning standaard 1 parkeervergunning af en biedt per woning de mogelijkheid 

om er maximaal 1 extra vergunning aan te schaffen. Voor bezoekers zou per woning 

maximaal 1 'blanco' parkeeerkaart aangeschaft kunnen worden voor een maximale 

parkeertijd van bijv, 4 uur.  3. Voor het 'tijdelijk' stallen van aanhangwagens, caravans en 

auto's of containers voor het verrichten van werkzaamheden langer dan 30 minuten, dient 

op eenvoudige wijze tegen betaling een ontheffing te kunnen worden aangevraagd. 

 1. Vergunningverstrekking Zet een stop op het maximum aantal af te geven vergunningen 

per adres. Hou het op twee. Wil je er meer? Dan moet je er ook dik voor betalen. En vieze 

diesels moeten helemaal geen vergunning krijgen, ook niet voor zogenaamd lollige 

oldtimers of pseudo hipster busjes. Wegwezen ermee.   2. Handhaving Elke dag staan er 

door een tekort aan parkeerplaatsen (of een teveel aan auto's) auto's op de stoep 

geparkeerd. Ik heb nog nooit een handhaver daar iets mee zien doen. Sinds de scanauto 

rondrijdt zie je zelden nog loslopende boa's op straat. Kennelijk zijn die wegbezuinigd. 

 1) Andere ingang of haal en brengplek gebruiken voor de school. 2) In de buurt zijn best 

veel electrische oplaadpunten die veelal leeg staan terwijl er dan moeilijk een gewone plek 



 

 

gevonden kan worden.  3) Andere opties voor fietsen om te stallen en weghalen van 

wrakken. Namelijk ook erg druk met fietsen die vlakbij de auto's staan en ook geregeld 

omvallen tegen auto s aan. Voor mensen met kinderwagens of rolators het ook vaak geen 

doen door de fietsen op de stoep. 

 2e auto veel duurder maken Of 1 kaart per woning 

 2e en3e auto [boodschappen auto] zwaarder belasten 

 aan de kleiweg (met winkels) is het betaald parkeren. Daarom parkeert iedereen in de 

woonstraatjes die uitkomen op de Kleiweg. Zowel de bezoekers, als ook de medewerkers 

van die winkels. Daarom kunnen bewoners hun auto niet kwijt. 

 Aan de Molenlaan wonen mensen. De straat wordt gebruikt als racebaan of als uitlaatklep 

voor gefrustreerde filerijders. Er mag best aandacht komen voor een juist gedrag in de 

staat. 

 Aan de Prins Mauritssingel, even zijde ter hoogte van de nummers 10-12-14 etc., zijn 

diverse parkeervakken die niet optimaal worden gebruikt omdat de parkeervakken deels 

onder grote haagbeuken staan die erg groot zijn geworden. Deze haagbeuken staan te 

dicht op de erfgrens en worden niet door goed onderhoud in toom gehouden. Daardoor 

geven ze in de lente, zomer en herfst door overlast. Men parkeert daarom veelal op de 

Rotterdamse Rijweg waardoor daar de parkeerdruk hoger wordt. 

 Aan de straat bij het bedrijven complex en voetbalveld staan bomen en gras tussen de 

bomen prima parkeer plek 

 Aan het einde van een activiteit in de Kuip --liefst luchtig oproepen VOOR het verlaten de 

blaas te ledigen op de daarvoor bestemde plekken. 

 Aan overzijde van de Lutter (oneven) aan de Aar extra parkeer gelegenheid maken. 

 Aangezien de parkeeroverlast voornamelijk 's avonds en 's nachts is zal betaald parkeren 

niet veel uitmaken. Het zou beter zijn als de politie (of evt. stadswachten) vaker 

surveilleerde. Ook het plaatsen van camera's zou kunnen werken, omdat men dan weet dat 

hun gedrag gevolgen kan hebben. 

 aanleg meer parkeerhavens zodat auto's elkaar kunnen passeren. 

 aanleggen van enkele nieuwe parkeerplekken 

 aantal parkeerplaatsen aan de voorzijde van het Student hotel uitbreiden 

 Aantal parkeerplaatsen handhaven 

 Absoluut geen betaald parkeren. Ik heb nauwelijks problemen met parkeren. Dus alweer 

een soort verkapte belastingen die de gemeente probeert door te drijven. 

 Achter mijn woonblok is het 's avonds erg vol, omdat daar parkeren tot 18:00 geldt, wat ik 

prima vind.  Voor mijn deur is altijd wel plaats, maar daar is het tot 23:00 uur, wat ik te lang 

vind. Een betere spreiding van parkeerders zou kunnen lukken als alles tot 18:00 uur is. 

 adequaat reageren door parkeerwachten wanneer er geklaagd wordt over het oneigenlijk 

wordt geparkeerd in de wijk door aanhangers van bedrijven. er is parkeer mogelijkheid op 

het industrie terrein 

 Adressen met meer dan 1 auto,s en bedrijfswagen laten betalen voor parkeren 

 Af en toe controle op parkeerwijze en waarschuwingen geven zou fijn zijn. Bij drie 

waarschuwingen een boete. 

 Af en toe druk door Ahoy of evenementen. Ook dichtbij metro Slinge waar forenzen 

parkeren. Maar al met al wil ik het geen probleem of overlast noemen. 



 

 

 Afsluiten van de straat voor horeca-bezoekers. Het liefst een 30 KM zone maken van de 

wijk. 

 Afvoer straat verbeteren 

 Algehele openstelling parkeerplekken Lusthofstraat voor bewoners omliggende straten 

gedurende de funderingswerkzaamheden. Hierdoor zijn er nu al meer parkeerproblemen 

en dit zal alleen maar gaan groeien. 

 Alhoewel ik weet dat het het probleem niet  oplost, lijkt mij het wel verstandig om bonnen uit 

te schrijven als passerende politie/BOA’s/scanauto’s, auto’s verkeerd geparkeerd zien 

staan.   Ik zie ze namelijk regelmatig passeren zonder actie te ondernemen. Het minste wat 

ze kunnen doen is de eigenaar sommeren zijn auto te verplaatsen. 

 Alle auto's waarvan het kenteken niet in de wijk staat geregistreerd laten parkeren op p&r 

of op aangewezen parkeerllaatsen. 

 Alleen bestemmingsverkeer in het centrum, de rest autovrij 

 Alleen betaald parkeren invoeren als er voor bewoners GEGARANDEERD parkeerplekken 

zijn! 

 alleen betaald parkeren invoeren ingeval van zeer ernstige en zeer frequent voorkomende  

parkeeroverlast en dan uitsluitende onder de voorwaarde dat goede voorzieningen voor de 

plaatselijke bewoners van de wijk/buurt worden getroffen door middel van pasjes/vignetten 

en bezoekerspasjes. 

 Alleen parkeren in de daarvoor aangewezen vakken. onderlinge afspraken met de buren 

maken betreft parkeren. Geen dingen zoals caravans of bestelbussen voor de deur. 

 Allemaal eigen terrein 

 alles is al duur 

 Als betaald parkeren ook in het weekend en 's avonds geldt zijn een hoop problemen 

opgelost. 

 Als betaald parkeren wordt ingevoerd moet de opbrengst ten goede komen van 

voorzieningen op Heijplaat 

 als bezoekers het centrum verlaten ontstaat er een file in de straten rondom mijn 

appartement, met gevolg dat ik ongezonde lucht in adem. Naar mijn idee is het centrum 

uitstekend bereikbaar zonder auto. Ik zou graag zien dat alleen bewoners en hun 

bezoekers toegang tot het centrum krijgen. 

 Als de gemeente dit "onderzoek" uitvoert om betaald parkeren wilt doorvoeren moeten ze 

zich schamen.  Dat lost niets op. Is alleen de bewoners verder belasten en geld uit de zak 

kloppen.   SCHOFT streken 

 als de mensen aan de straatkant in hun voortuin konden parkeren zouden er er tegenover 

ook wagens kunnen staan 

 Als de mensen hun auto binnen de aangegeven vakken parkeren scheelt dat op 10 auto's 

regelmatig 2 parkeerplaatsen. v Vaak parkeert men lekker makkelijk (asociaal) zonder goed 

rekening te houden met anderen .Zelf wat minder last van daar wij met pensioen zijn en 

dus parkeren op tijden (overdag) dat er plek genoeg is (en wel in de vakken). 

 als de mensen uit de burg.le fevre de montignylaan hun auto's in hun eigen straat parkeren 

zou het probleem in mijn straat opgelost zijn. Maar ze zijn bang voor een beetje vogelpoep 

op hun auto en zetten hem dus bij mensen in de zijstraten voor de deur. 

 Als de parkeermedewerker(s) met de scanauto bezig is/zijn met de controle(s) voor het 

betaald parkeren, kunnen zij  wanneer een voertuig dat slecht geparkeerd staat d.m.v. een 



 

 

briefje bijvoorbeeld achter te laten bij het vooruit, de eigenaar waarschuwen dat dit niet de 

bedoeling is, dat hij/zij hier alerter op moet zijn. 

 als delinker rottekade hersted wordt dan wordt het vna augustus een probleem 

 Als elders in de straat betaald parkeren wordt ingevoerd, dan ook in onze straat om 

Overloop te voorkomen. 

 Als er betaald parkeren zou worden ingevoerd in de wijk waar ik woon, dan zou ik zeer 

overwegen te verhuizen uit de stad 

 Als er betaald parkeren zou worden ingevoerd, graag plekken voor de bewoners, zodat ik 

niet betaal en vervolgens geen plekje kan vinden. 

 Als er een evenement bij het MFC is, wordt er doodleuk in mijn straat geparkeerd zodat de 

bewoners hun auto soms honderden meters verder weg moeten parkeren. Maak in onze 

straat alleen parkeren voor de bewoners. 

 Als er feest is in Hal4 dan hebben we geen parkeermogelijkheden. 

 Als er meer zou worden gehandhaafd zouden er ook meer plekken beschikbaar zijn. En 

niet te veel vergunningen uitgeven, denk ik. 

 als er meerdere plekken komen ben ik wel voorstander van betaald parkeren maar is een 

moeilijke oplossing in onze buurt 3073 

 Als er meldingen worden gedaan over auto's die er al maanden staan, doe er dan iets mee.  

We wonen naast het metrostation: veel mensen parkeren hier de hele dag de auto. Verzin 

een regeling dat dit niet kan. 

 Als er parkeervakken worden gemaakt heb ik geen probleem om hiervan een redelijk 

bedrag te betalen. 

 als er wordt besloten tot betaald parkeren, ook op zaterdag en zondag. 

 Als Feyenoord thuis speelt kan je je auto in de nabije omgeving niet kwijt op  

zaterdagavond en zondag. Omdat het hier dan gratis parkeren  is en de supporters gratis 

de auto parkeren en gratis mrt het openbaar vervoer naar De Kuip kunnen. 

 Als Feyenoord thuis speelt of er is een evenement in de Kuip dan blijft het een onoplosbaar 

zooitje. 

 als het even kan, zou ik graag zien dat de herinrichting ongedaan wordt gemaakt en dat de 

auto's allemaal weer haaks, richting het water, geparkeerd kunnen worden ipv langszij. 

 als het mogelijk is nog meer parkeer plaatsen of beter indelen. En betaald parkeren dan 

krijg je meer ruimte. (dit moet dan ook gelden voor buitenlanders die bv met zijn 6 in 1 

woning verblijven maar bijna allemaal een auto hebben] 

 als iedereen nou een maar een auto had in plaats van 2 of 3 zou er voor iedereen plaats 

zat zijn en ook als men uit andere straten nou eens de auto in de eigen straat parkeerde 

zou er ook geen probleem zijn 

 Als iedereen zijn auto op een normale manier parkeert scheelt dat weer een paar 

plaatsen.Sommige staan in 2 vakken wat weer problemen geeft. 

 Als je in of nabij het centrum woont, wordt parkeren financieel voor jezelf en je bezoek bijna 

onmogelijk gemaakt. 

 als je met betaald parkeren ook verzekerd bent van een parkeerplaats mag er voor mij 

betaald parkeren komen 

 als je niet kan parkeren voor de flat aan de van adrichemweg -Overschie.  moet je aan de 

zijkant parkeren en daar vinden nogal eens vernielingen plaats. heel jammer en geeft je 

toch een onveilig gevoel. 



 

 

 Als men een aanhanger plaatst op 1 soms 2 parkeerplaatsen. Heb er over gebeld met de 

gemeente, maar dit is geoorloofd, ook al staat die aanhanger er weken.Maar een auto moet 

betalen! 

 als mensen meer auto's binnen een gezin hebben dan waar bij de planning van is 

uitgegaan, zouden zij ook een extra heffing moeten betalen. Ik vind de stoep voor 

voetgangers en niet voor auto's. 

 Als parkeerplaatsen voor al de grotere beter ingericht worden b v Marie van Eijsden 

Vinkstraat is er veel meer plaats bewoners met meerdere autos aanpakken 

 Altijd staan er wel bouwcontainers op parkeerplekken. Ik gok dat op dit moment 7 plekken 

zijn ingenomen door bouw (container, dixie, transport container). 

 ANDER PARKEER AOUTOMATENSYSTEEM 

 andere indeling (schuin) van bestaande parkeerplaatsen 

 Andere indeling van de straat zodat er ook wat meer parkeerplaatsen bij komen. 

 Andere parkeergelegenheid voor voetbalfans b,v, het oude terrein van het Clara ziekenhuis 

of op terrein van Feyenoord zelf! 

 andere regels als Feijenoord speelt 

 aparte parkeerplekken voor busjes 

 Aparte parkeerterreintje voor bestelbusjes 

 auto meer naar parkeergarage 

 auto vrij centrum maken 

 Auto's de stad uit werken en het gebruik van OV / schone vervoersmiddelen stimuleren. 

 Auto's geparkeerd op openbare weg zijn zo breed dat rijdend verkeer er hinder van heeft. 

Suggestie: parkeerplaatsen iets opschuiven richting sloot (gedeelte tussen oude dorpskern 

en brug naar Spaanse polder) waardoor rijweg breder wordt. Verder: op laatste gedeelte 

(vlak bij brug) een paar parkeerplaatsen aanleggen (op plaats van trottoir dat daar geen 

dienst doet). Situatie voor auto's die daar aankomen, van beide richtingen, zeer 

onoverzichtelijk. Auto's staan "plotseling" tegenover elkaar waardoor, als het correcte 

chauffeurs betreft, de één half, of geheel, over het trottoir gaat, zodat de ander kan 

passeren. 

 Auto's in de binnenstand vind ik zo 20e eeuw. Ik snap dat bewoners van een binnenstad 

met hun auto de stad in moeten kunnen om thuis te komen, maar ik ben een voorstander 

van zoveel mogelijk auto's weren uit steded. 

 Auto's parkeren niet goed op de daarvoor bestemde plek waardoor ze op de tramrails 

staan. De tram kan er dan vervolgens niet voorbij. Ik denk dat het zou helpen wanneer de 

parkeervakken met een kleur zouden worden gemarkeerd. 

 Auto's weg, laatste ronde! 

 auto's worden bij ons in de straat aan weerszijden met de wielen op het trottoir geparkeerd. 

Dat is niet handig voor het parkeren en laat ook weinig ruimte voor het trottoir 

 Auto’s staan vaak te ruim geparkeerd. Het zou prettig zijn als er parkeervakken in de straat 

zouden zijn, al dan niet getekend. 

 Autobezit van meer dan 1 auto per huishouden kan zwaarder belast. De parkeerdruk neemt 

m.i. vooral toe door 2 of 3 auto's per huishouden.  De voor klanten van de Luchthaven 

(RTHA) aangelegde betaalde parkeerplaatsen aan de Overschieseweg leiden tot 

verkeersoverlast en gratis lang-parkeren in onze straat. 



 

 

 Autobezitters met een eigen oprit en/of garage verplichten daar gebruik van te maken en 

zogenaamde stoptegels te plaatsen die je ook op hoeken van straten ziet. 

 Automobilisten (meer) attent maken op de behoeftes van de fietsers met betrekking tot de 

toegankelijkheid van het trottoir. 

 Autos komen hier savonds staan met personen die dealen, zij gooien dan altijd hun afval 

op straat en legen de asbak op straatq 

 autos stad uit 

 Autoverhuurbedrijf in de straat dat veel plekken in bezit neemt. 

 bedrijfs auto's weren 

 Bedrijfs busjes weren uit de straten.  En controle op parkeerplaatsen voor invalide . Veel 

van hen hebben de plek onterecht. 

 Bedrijfswagens elders laten parkeren. Er zijn so wie so veel te weinig parkeerplaatsen. 

 Bedrijven buiten Noordereiland verplichten hun eigen parkeerprobleem op te lossen (of 

personeel verbieden op Noordereiland te parkeren, handhaving is ingewikkeld natuurlijk). 

Op Noordereiland is het alleen te vol van maandag-vrijdag tussen 8 en 17 uur, alleen als 

gevolg van personeel dat de brug over wandelt of zelfs naar het bedrijf fietst met een 

vouwfiets. 

 bedrijven die er zitten meer parkeer ruimte geven of sluiten want een bedrijf heeft nu 

eenmaal parkeer ruimte nodig voor zijn klanten maar de bewoners ook 

 bedrijven wagens verwijderen uit de woonwijk 

 Begin juni worden na veel gesprekken met de gemeente parkeervakken en bloembakken 

geplaatst om de parkeerdruk te verlagen 

 begrijpelijk dat auto's half op de stoep geparkeerd worden, maar laat er dan tenminste op 

één trottoir voldoende ruimte overblijven voor voetgangers, zodat die niet door doorgaande 

auto's van de sokken worden gereden. 

 Begrijpelijk dat parkeren op straat minder mogelijk wordt vanwege hoe blik eruit ziet. Echter 

inmiddels zijn er zeer weinig openbare plekken voor bewoners met vergunning over en 

onze uitwijk is nihil tot geen gezien de indeling van de stad/verboden straten voor 

bewonervergunningen.  Daarnaast kiest het uitgaanspubliek vooral voor het vele rondjes 

rijden op zoek naar een plek op straat in plaats van het gelijk naar een (openbare/private) 

parkeergarage rijden. ergo: zij vullen dan elk gaatje ook wat vrijkomt naast veel 

stank/milieu/geluidsoverlast. 

 bekeuren 

 Bekeuren en aanspreken van chauffeurs die midden op straat staan door de politie bij de 

Multatulistraat en de straten eromheen Spangesekade etc. 

 Bekeuringen uitdelen  Overlast is erger geworden nadat er in sommige omringende straten 

opgebroken waren.  Aanpakken van de parkeer vakken die zijn nu in de lengte van de 

straat maar er zullen meer parkeerplaatsen komen als ze in de breedte van de straat zijn 

 Bekijk eens of er aan de JohnMottweg meer parkeerplaatsen kunnen komen.. 

 Belastingverlichting voor iedere Rotterdammer die niet in het bezit is van een 

gemotoriseerd voertuig rijdend op Diesel, gas of benzine! Er zijn ontzettend veel 

Rotterdammers die een "pretauto" hebben staan, omdat ze af en toe naar bijvoorbeeld 

Strijen moeten of zo....promoot deelauto's actief en bedrijven als Greenwheels - zo 

reduceren we het aantal auto's en neemt de leefbaarheid voor iedere Rotterdammer toe. 



 

 

 Ben een fan van parkeerbeleid - goede manier om verder te kunnen concentreren op een 

gezonde manier. Zelf woon ik in een woonwijk waar veel ruimte is - parkeren zou hier niet 

echt een doel dienen 

 Ben geen voorstander van betaald parkeren. Suggestie is het verbieden om bedrijfswagens 

te parkeren in de wijk. 

 Ben tevreden met de huidige situatie. Wel is er een toename van parkeertoerisme. Ik 

beschik over een eigen garage. 

 Bepaalde plekken reserveren voor bewoners met een parkeervergunning voor de buurt. 

Vooral de plekken die 's-nachts wel veilig zijn (er zijn plekken zonder toezicht, met veel 

inbraak). Bezoekers parkeren vooral overdag. 

Zuidpolderstraat/Noordpolderstraat/Polderstraat 

 beperk toegang voor vrachtverkeer en vrachtwagens 

 Beperking van overheidswege instellen m.b.t. het aantal auto's voor een gezin dat 

gezamenlijk 1 eengezinswoning bewoont 

 Beperkt parkeren of een parkeerverbod voor busjes. 

 beschikken over een afgesloten parkeerterrein 

 Bestaande parkeerplaatsen uitbreiden, en dan van een 1 net te klein voor 2 Deze 

verruimen , en ondergrondse vuilnis plaatsen niet op parkeerplaatsen maar b.v. op de 

straathoeken 

 Betaal parkeren op zondag 

 betaald parkeren alleen nodig avond en nacht. overdag niet nodig. 

 Betaald parkeren biedt mijns inziens geen oplossing omdat er in de ruime omgeving meer 

auto's dan beschikbare parkeerplaatsen voor de bewoners zijn. Er is geen parkeerdruk 

vanwege winkelcentra, metrostations of P&R. De mate van parkeerdruk is begrijpelijk en 

voor mij acceptabel. 

 Betaald parkeren bij ons in de straat gaat het probleem niet oplossen. Er parkeren namelijk 

alleen bewoners van de straat. Het probleem is sowieso bijna niet op te lossen, en de 

meeste bewoners hebben er ook vrede mee, dat parkeren bij ons in de straat niet 

gemakkelijk gaat. Ik dacht echt heel even dat de gemeente Rotterdam oprecht 

geïnteresseerd was in de parkeerproblematiek in onze buurt. Maar blijkbaar is het alleen 

interessant als er GELD GELD GELD aan verdiend kan worden door de gemeente. Dat 

vind ik echt heel slecht!! Waarom worden er geen andere oplossingsrichtingen 

aangedragen in deze enquête? Waarom wordt alleen naar de optie betaald parkeren 

gevraagd? Andere oplossingen kosten de gemeente GELD. Terwijl als je de bewoners gaat 

lastigvallen met betaald parkeren, lost dat ons parkeerprobleem niet op, maar wel meer 

GELD voor de gemeente. Kortom, een slechte enquête die mijn humeur heeft verpest. Top 

gedaan, digitaal stadspanel. 

 Betaald parkeren en parkeren voor vergunningshouders is een optie. Mensen zetten hun 

auto in de straat omdat het gratis parkeren is en vervolgens pakken ze de fiets naar het 

werk, daarnaast zitten er hier verschillende verenigingen waarvan de auto bij ons voor de 

deur wordt gezet, 

 Betaald parkeren en vergunning moeten veel goedkoper!! Straat opnieuw bestraten/indelen 

(parkeervakken horizontaal ipv verticaal op weg) Parkeerhaven voor laden lossen (bv 

pakketbezorging) zodat er geen opstopping meer is en geen ergernissen welke leidden tot 

toeteren en ruzies 



 

 

 Betaald parkeren geeft geen plek garantie 

 Betaald parkeren heb ik beantwoord met nee maar ik ben wel een voorstander van betaald 

parkeren als de bewoners een parkeervergunning krijgen zoals in veel plaatsen met een 

parkeerprobleem. 

 Betaald parkeren heeft absoluut de voorkeur. De gehele dag is vrijwel alles bezet door 

mensen die niet in de straat wonen, maar hier wel parkeren. 

 Betaald parkeren heeft geen invloed, er word niet betaald, want: 'ik ben zo weg'. Dat 

denken dan 50 bestuurders en zoals ik zei, het komt ook voor dat mensen 30, 45 of zelfs 

60 minuten niet terug naar hun auto komen, omdat ze of nog 'even' een leerkracht wilden 

spreken of een praatje met iemand doen. Omdat de auto's elkaar ook zelf in de weg zitten, 

word er iedere ochtend in die tijd langdurig geclaxonneerd. Wanneer je nachtdienst had en 

nog een paar uur zou moeten slapen leid dat op den duur echt tot een probleem voor je 

slaap/gezondheid. Het is de bewoners van de Hollandsestraat een raadsel hoe een 

wijkschool heeft mogen uitbreiden tot een regioschool, zonder dat er naar de 

verkeerssituatie gekeken werd en vooraf iemand geïnformeerd is. 

 Betaald parkeren heeft niks gedaan tegen dit probleem. Wij betaal, maandelijks een hoge 

bedraag, voor niks, soms duurt het 30 minuten om een plek te vinden, en daarna moet je 

een eind lopen! 

 betaald parkeren helpt niet want het is alleen 's avonds te vol, omdat er veel minder 

plekken dan bewoners zijn. overdag en in schoolvakanties is er geen enkel 

parkeerprobleem, dus zou betaald parkeren alleen maar hinderlijk zijn voor werklui, 

thuiszorg en mantelzorgers. Bij ons komt bijvoorbeeld een tuinman, af en toe een klusman, 

oma komt wekelijks oppassen etc., voor hen is altijd plek en betalen zou het lastiger 

maken. Alleen betalen tussen 18 en 22 uur zou wel een optie zijn? Met voor elk 

huishouden 1 heel goedkope vergunning en de tweede heel duur maken. Hopelijk 

stimuleert dat mensen de tweede auto de deur uit te doen of ergens in een garagebox te 

zetten. 

 betaald parkeren helpt niet. het betreft alleen auto's van bewoners. Die dupeer je dan 

alleen maar. Meer parkeerruimte creëren zou een betere oplossing zijn! We hebben de 

auto's allemaal nodig vanwege werk. Op één of andere manier werken hier veel mensen op 

steeds wisselende locaties, moeten elke dag naar verschillende locaties in verschillende 

regio's toe op zo'n manier dat dit niet haalbaar is met het OV... 

 Betaald parkeren in de stad, zeker in Rotterdam maakt het leven onnodig duur, zeker als er 

nog geen goede alternatieven zijn. De Auto blijft de melkkoe van de overheid ook de lokale 

overheid. Ik kan niet anders zien dan burgertje pesten! 

 betaald parkeren in de straat gaat te ver. Er wordt al genoeg belasting geheven! 

 Betaald parkeren in de wijk Tarwewijk vind ik overbodig, geen bedrijven enz. Jaagt 

bewoners meer kosten op. Bij verjaardagen kan je meerdere bezoekers met bezoekerspas 

niet aanmelden. In de straten zijn geen parkeerautomaten aanwezig. Mobile parkeren kost 

meer. 

 Betaald parkeren in onze wijk levert totaal geen voordelen op, alleen ergernis. De 

problematiek is nog zo klein dat oplossingen als blauwe zones met handhaving vaak meer 

dan voldoende zijn. Parkeerproblemen ervaar ik vooral rondom de scholen in de wijk 

Nesselande en kunnen k verbeterd door hufterig parkeergedrag aan te pakken. Er wordt 

structureel over 2 plekken geparkeerd waardoor er veel plekken verloren gaan of op de 



 

 

stoep/gras wanneer er nog plekken zat waren. Er worden vaker mensen beboet en 

aangesproken die geen parkeervak meer konden vinden door de handhaving dan dat de 

mensen die onnodig en opzettelijk structureel een extra plek bezetten of foutparkeren 

worden aangepakt. Het zou fijn zijn als specifiek die groep (de veroorzakers) eens wordt 

aangepakt.  De gemeente heeft ook een proef gedaan met stoplichten voor een veiligere 

fietsroute vorig jaar. Dit is helaas alleen getest toen de zomervakantie inging en was 

daadoor nutteloos. Begin van het schooljaar waren de stoplichten weer weg. Als het 

veiliger wordt gemaakt voor kinderen om naar school te fietsen, dan hoeven er ook minder 

met de auto gebracht te worden. 

 Betaald parkeren instellen bij het winkelcentrum de Esch en Oude Plantage. 

 Betaald parkeren invoeren bij metrostation Capelse brug. De situatie daar is 

onoverzichtelijk en parkeerverbod wordt genegeerd. 

 betaald parkeren invoeren met vaste plekken (kenteken parkeren) 

 Betaald parkeren invoeren of voor bewoners een pas vergunninghouders zodat 

bedrijfswagens en de overlast van het vliegveld hiermee worden opgelost. Het is bizar hoe 

het parkeren in mijn omgeving is. Er moet echt een oplossing komen. 

 Betaald parkeren invoeren op dit stuk Rochussenstraat maar ook op het Academie plein 

EN belendende parkeerplaats. Daar kom je als er plek is sowieso al terecht. Reputatie van 

Vrij Parkeren is intussen Te wijdverbreid ook buiten Rotterdam 

 Betaald parkeren invoeren, maar niet voor bewoners. Om de huidige situatie te 

ontmoedigen 

 Betaald parkeren is bezigheidstherapie. Grote onzin. Als je geld wil , geef je rekening En je 

maak de straat vrij van ......... vervuiling Met vriendelijke groet. 

 Betaald parkeren is destijds ingevoerd i.v.m. de parkeerdruk van de EUR. Nu deze door 

betere faciliteiten op de campus is verminderd, kan wellicht tot gratis parkeren worden 

overgegaan. 

 betaald parkeren is een verkapte belasting en is volstrekt onnodig. Er is ruimte genoeg in 

Rotterdam voor auto's èn daarbij veilige fietsroutes èn een veilig voetgangersgebied, als je 

de openbare ruimte maar wat verstandiger inricht, dwz niet overal files laten ontstaan 

omdat de wegprofielen versmald zijn. De gemeente laat zijn oren hangen naar een 

landelijke lobby groepen  van aannemers, milieubeweging, anwb enz. Leefbaar heeft daar 

de afgelopen tijd onvoldoende tegen opgetreden. Je moet je eigen bevolking niet het leven 

moeilijk maken vanwege de druk van ondemocratische lobby-instanties/ngo's met 

directeuren met veel te hoge salarissen. 

 BETAALD PARKEREN IS HIER GEEN OPTIE VOOR DE PROBLEMEN VEROP IN DE 

WIJK. MAAK BIJ HET WINKELCENTRUM DE ESCH EEN DEEL BETAALD PARKEREN, 

VOOR HET BOOSCHAPPEN DOEN GELIJK AAN DE LUSTHOFSTRAAT 

 Betaald parkeren is ingevoerd om de parkeerdruk te reguleren. In het weekeinde is er 

absoluut geen parkeerdruk, dus is het gewoon geldklopperij en gaat het zijn doel voorbij. Ik 

zou het niet meer dan terecht vinden in het weekeinde betaald parkeren af te schaffen in 

zone 120 

 Betaald parkeren is niet altijd de oplossing. Vooral bij grote winkelcentra parkeren de 

medewerkers in de directe nabijheid. Hier moet meer aandacht voor komen. Betaald 

parkeren is een inkomstenbron voor de gemeente geworden, dit is geen mening meer, 

maar een feit. 



 

 

 Betaald parkeren is niet de oplossing, in de avond is het probleem het grootste en is er 

vaak geen plek in de straat. Dit wordt niet opgelost door betaald parkeren er zijn gewoon te 

weinig plaatsen voor de bewoners. 

 Betaald parkeren is niet mogelijk omdat er niet  in de straat geparkeerd mag worden. 

 Betaald parkeren is tot 11 uur 's avonds. Dit mag wat mij betreft tot 6 uur 's avonds zijn. 

 Betaald parkeren is wenselijk, ook op zondag wanneer Feyenoord speelt. Parkeerverbod 

aan de overkant van de straat invoeren of handhaven is ook wenselijk. Meer handhaven 

tijdens schooltijden (breng- en haaluren) zou fijn zijn, zodat auto's niet meer op de stoep 

worden geparkeerd. 

 Betaald parkeren langer laten doorlopen (ook na 7 uur), zodat niet alle auto's van het hotel 

om de hoek in onze straat parkeren 

 betaald parkeren los niets op.wel de hele grote troitoirs  waar niemand iets aan heeft 

zouden kleiner kunnen en dan parkeerplaatsen van maken .Ik woon aan de Bosbes en als 

ik s.avonds thuis kom MOET ik altijd op de stoep al rijd ik de hele Bosbes af.Overal staan 

auto.s op de stoep met een mogelijkheid van een bekeuring,maar ik kan die auto toch niet 

mee naar binnen nemen?????Dus graag een oplossing!!!!! 

 Betaald parkeren lost het niet op. Echte oplossingen wel. Er is geen rekening gehouden 

met bijvoorbeeld de bouw van de flats, de nieuwbouw, STC en de RDM. Los dit eerst op en 

dan pas bewoners belasten met betaald parkeren 

 Betaald parkeren lost het probleem niet op, dit zorgt er alleen voor dat buren die wel een 

auto hebben nog meer moeten gaan betalen voor een dienst die er gewoon moet zijn. Wel 

vind ik dat meerdere auto's in een gezin tegengegaan moet worden. Hoe je dat moet 

bereiken heb ik wel ideeen over maar die zullen de meesten niet schappelijk vinden (lees: 

elke 2e/3e auto op zelfde woonadres dubbel belasten). 

 Betaald parkeren lost het probleem niet op! Het gaat in ons geval om gedrag, daar moet 

handhaving aan te pas komen. 

 Betaald parkeren lost mijn overlast niet op en vind ik onwenselijk in Hoek van Holland. 

Verzonken parkeerplekken ofwel op rijbaanniveau parkeren. En niet parkeren op 

trottoirniveau lost mijn probleem misschien wel op. 

 Betaald parkeren maken voor s avonds en s nachts en overdag juist niet. Dat stimuleert het 

winkelen voor de middenstand misschien. 

 Betaald parkeren NIET invoeren .... het helpt niks, en jaagt de bewoners alleen maar op 

extra kosten en gedoe. 

 Betaald parkeren ook in de avond invoeren 

 Betaald parkeren overdag alleen op basis van overleg met bewoners. Parkeeroverlast komt 

overdag voor door de bedrijven die aan de andere kant van de rijksweg gelegen zijn. 

(ENECO, Politie etc.) In de avond en nacht gewoon omdat het druk/vol is met auto's van 

bewoners maar er is altijd wel ergens plek. 

 Betaald parkeren spekt alleen maar de kas maar lost verder niets op omdat mensen nu 

eenmaal hun auto kwijt moeten. Het is te ver lopen om je auto in mijn straat te parkeren en 

vervolgens naar de stad te gaan met het OV. Er is net een straat verder een hele nieuwe 

straat met parkeerplekken aangelegd, en daarbij heeft men de fout gemaakt om er weer 

teveel nieuwe bomen te planten die veel parkeer ruimte in beslag nemen! Daar hadden 

makkelijk nog meer bewoners kunnen parkeren. Er word bij betaald parkeren ook altijd 

aangegeven dat dit gebeurd om mensen af te schrikken die er niet wonen maar alleen de 



 

 

dure parkeergarages willen ontwijken. Waarom moet de bewoner dan toch ook nog per jaar 

betalen om voor zn eigen deur te staan?!? 

 Betaald parkeren te duur, krijg daardoor weinig bezoek. Parkeertijd ,tot 23.00 uur te lang, 

daardoor extra prijzig en daardoor weinig bezoek. 

 Betaald parkeren tot 01.00 lijkt zijn vruchten af te werpen. 

 Betaald parkeren tot 1 uur in de nacht is ronduit belachelijk! En er moet meer ruimte komen 

voor laden en lossen bij de flatgebouwen en hotels. anders gaat iedereen op de stoep 

staan of midden op de weg en kunnen we niet doorrijden of naar ons werk.  Daarnaast veel 

fietsen over de stoep, fietsen overal geparkeerd, kortom duwen en dringen op het 

Wijnhaven eiland. geen goede zaak en het is wachten op de ongelukken. 

 Betaald parkeren tot 11 uur is te lang. 

 Betaald parkeren tot 23 uur is schandalig Wij moeten visite aanraden [verjaardagen e.d.]om 

zondags te komen,want dan is het gratis 

 Betaald parkeren tot 23:00 uur en ook op zondag 

 betaald parkeren uitbreiden naar 23.00 

 betaald parkeren uitbreiden naar avonden en weekenden. Parkeren voor bouwverkeer en 

het bezetten van parkeerplaatsen door bouwmaterialen, containers, hekken etc limiteren 

(beperkt vergunnen en dan handhaven) 

 Betaald parkeren van het Noordereiland maken, er is veel overlast van mensen die hier 

parkeren en vervolgens de stad ingaan 

 Betaald parkeren verlengen tot 23:00 en duurder maken! Graag het regime (dus de 

tarieven en de parkeertijden) van het centrum overnemen!! 

 betaald parkeren verlengen van 18.oou naar 23.oou. Hiermee voorkom je dat men de auto  

na het werk hier gratis parkeert en vervolgens met de trein naar de woonplaats, vaak 

Amsterdam, reist. 

 Betaald parkeren vind ik echt belachelijk. Indien de gemeente Rotterdam besluit in mijn 

straat betaald parkeren in te voeren, overweeg ik te verhuizen. 

 Betaald parkeren vind ik een reden om te verhuizen. Ik vind dat je als bewoner geen 

parkeerkosten moet betalen in je woonwijk. 

 Betaald parkeren was niet de oplossing van het parkeerprobleem. De gemeente Rotterdam 

zou na moeten gaan of de kosten/baten hiervan in verhouding staan. Schaf het anders af 

en probeer je als overheid hiermee niet te bemoeien. 

 Betaald parkeren zal het noodzakelijk maken ons parkeerterrein te beschermen met een 

slagboom of hek wat de bewoners veel geld gaat kosten, wat ook niet is kas is. 

 Betaald parkeren zou een goed idee zijn voor de oostelijke kant van de Katendrechtse 

Lagedijk. 

 Betaald parkeren zou geen invloed hebben op de drukte. De geparkeerde auto's zijn van 

bewoners van de wijk, dus die verdwijnen niet als het parkeren betaald zou worden. De 

oplossing kan beter gezocht worden in uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. 

 Betaald parkeren zou heel slecht zijn voor de winkeliers en de weekmarkt 

 Betaald parkeren, met extra kosten voor vergunning bij 2de auto. Stimuleren van auto-deel 

opties. 

 Betaald parkeren, of beperkingen op parkeren (beperkte duur, vergunningen etc) zou 

welkom zijn. Wij wonen net aan de grens van betaald parkeren, maar bij ons is het gratis, 



 

 

naast het station (Noord), dus veel mensen die de auto (lang) bij ons parkeren. Is niet 

gewenst; er blijft niet genoeg plek over voor bewoners. 

 Betaald parkeren. Wordt door veel starten ondersteund alleen de gebiedscommissie heeft 

dit tegen gehouden 

 Betaalparkeren verlengen van 09:00 - 18:00 uur naar 09:00 - 23:00 uur. Tijdens ramadan 

periode, na zonsondergang extra politie/ parkeer controles. Het is absurd dat als bewoner 

klaag je over het verkeerd parkeren (vandaar het betaal parkeren was ingevoerd en drukte 

van gemakzuchtigen) en tijdens de ramadan mogen moskee bezoekers parkeren hoe en 

waar ze willen. Als bewoner mag ik niet eens 5min verkeerd geparkeerd staan anders krijg 

ik een bon (ik woon 365,25 dagen) . Moskee bezoekers wonen niet in de wijk en parkeren 

waar en hoe omdat ze wegenbelasting betalen ?? 

 beter aangeven waar de ingangen van de grote parkeergarage Weena/Schouwburgplein 

zijn. Mensen die niet uit Rotterdam komen snappen dat niet. 

 Beter de aanhangwagens in de gaten houden; die moeten in een stalling niet in de straat! 

Verder werkbusjes op parkeerplaatsen buiten de straat. Dit zijn al heel veel ruimte schelen. 

Daarnaast blijken er plannen voor bomen....lijkt mij onrealistisch bij ons in de straat, 

evenals het idee alles eenrichtingsverkeer te maken in de grasbuurt. 

 beter handhaven (en dan niet een praatje aangaan maar bekeuren, want deze mensen 

doen dit constant en zijn niet gevoelig voor aanspreken), de plastic container niet op de 

parkeerplaats zetten 

 Beter handhaven en meer parkeerplaatsen creeeren 

 beter handhaven in de 1e scheepvaartstraat te Hoek van Holland.Bel je over deze situatie 

dan verteld de telefoniste kan je het zelf niet oplossen.Nee beste dame daar hebben we 

handhavers voor,maar helaas die staan liever langs de Waterweg te nietsnutten 

 Beter handhaven op bestelbusjes en vrachtwagens die meer dan een plek in beslag 

nemen. 

 Beter handhaven van regels. 

 Beter nadenken bij beleid nieuwe woonwijken over de parkeerdruk. Nu wordt het een 

beetje 'weggewuifd' door Stadsontwikkeling als bewoners hierop wijzen bij presentatie van 

de plannen. 

 Beter onderhouden parkeerplaatsen. Er zijn wel plekken leeg maar niemand wil daar 

parkeren vanwege vogelpoepoverlast, sap van de bomen, slechte bestrating of lastig 

inparkeren. 

 beter toezicht of handhaven van geparkeerde kamper 

 Betere aanduidingen waar de parkeerautomaten staan. Heb al veel zoekende mensen 

aangeklampt gekregen. 

 Betere belijning en aanduiding. 

 Betere controle 

 Betere controle op parkeren op de stoep en invalide op en af ritjes 

 betere controles op auto's die langdurig niet van hun plek komen en aanhangwagens 

 Betere handhaving m.b.t. foutparkeerders. 

 betere handhaving van het dubbel parkeren aan de Verboomstraat, gaat van kwaad tot 

erger. Erg onveilig, RET lijn 70 moet er ook door, het is wachten op een ongeluk. 



 

 

 Betere markering van de gele streep waar je niet mag parkeren bijvoorbeeld vóór onze 

parkeergarage zodat het voor iedereen duidelijker is, de gele streep is nu zo goed als weg 

gevaagd. 

 Betere parkeerplekken. 

 Betreft Marie van Eijsden-Vinkstraat. Aan de stoep waar structureel fout geparkeerd wordt 

bevinden zich geen voordeuren, dus is het denkbaar er parkeervakken te maken met 

instandhouding van enkele rijen stoeptegels. En dus niet het opofferen van groen of gras-

parkeren. Het dure experiment aan de Nancy Zeelenbergsingel met gras-parkeerplaatsen 

is geen onverdeeld succes: wel extra plaatsen, maar het gras is nagenoeg verdwenen en 

modderige toestand er voor in de plaats. 

 Bevind me in een bevoorrechte positie om landelijk met parkeren op eigen terrein te 

wonen. Niet echt een gemiddelde situatie voor Rotterdam. 

 Bevorderen ander manieren van verplaatsen. gebruik fiets en openbaar vervoer. " Gratis", 

door overheid via belasting betaald OV.  Indien mogelijk, aan de rand van de wijk grote 

parkeerplaatsen aanleggen. De wijk autoluw maken. 

 Bewoner Klaas Kosterstraat 10 heeft 22mtr stoeprand tegenover zijn 12 mtr brede inrit zelf 

zonder enige toestemming met gele strepen laten markeren als NP zône. een arrogante 

assoclale ingreep lijkt me, die op eigen kosten verwijderd dient te worden. 

 Bewoners een parkeervergunning geven met daaraan een bezoekerspas gekoppeld zodat 

mensen die bij je op visite komen niet het volle pond hoeven te betalen als hun 

parkeerschijf is verlopen. Daarnaast werken met een parkeerschijf waarbij de maximale 

parkeertijd 1-2 uur is. Dit lijkt mij een redelijke tijd aangezien de tandarts en de aldi ook op 

het eiland zitten. Door het handhaven van regelmatige controles en het uitschrijven van 

boetes zullen kantoormensen, vakantiegangers en uitgaand publiek hun auto niet meer op 

het Noordereiland zetten. Dit zal voor bewoners zeker parkeeroverlast verminderen. 

 Bewoners gebruik laten maken van P garage onder citizen M hotel 

 Bewoners hebben de neiging met hun auto door te rijden tot waar zij wonen en - als er dan 

geen plek is - door te rijden en verderop te parkeren. Blijkbaar komt het bij de mensen niet 

op om de auto eerder dan dicht bij hun woning te parkeren, met als gevolg het vollopen 

achterin van onze voor auto's doodlopende straat. Iets voor een voorlichtingsactie? 

 Bewoners kunnen, vooral overdag, niet altijd makkelijk voor de deur parkeren omdat er, 

ondanks dat er betaald parkeren geldt, veel werkenden hun auto parkeren 

 Bewoners moeten een parkeerkaart , voor vrij parkeren krijgen. 

 Bewoners van ons complex zetten de auto (verplicht) in de inpandige parkeergarage, 

daarom ervaren wij weinig overlast 

 bewoners van tegenover gelegen woningen parkeren de auto bij ons op de woonerf, er zijn 

bij deze bewoners volop parkeer plaatsen vrij echter moeten zij 200 meter de wijk in om 

achter hun woning te perkeren en dat doen zij alleen als ze moeten laden of lossen. 

oplossing op kenteken parkeren i.d.m. 

 BEWONERSVIGNET zodat parkeren van 1 auto per huishouden gratis kan blijven. gezin 

met 2 kinderen 3 auto's nodig dan heb je voor auto 2 en 3 vast ook wel geld voor een 

vergunning, maar de bewoners de rekening gaan presenteren terwijl er lang parkeren 

zestienhoven, importautohandel zoals eerder omschreven plaats vind is standaard de 

bewoners laten betalen voor parkeerdruk die door gemeente zelf in de hand gewerkt wordt 

(hoofdkantoor SoZaWe en andere vestiging "de Rotterdam" op loopafstand vol stampen 



 

 

met mensen van andere kantoren zonder dat die medewerkers in een eigen garage kunnen 

parkeren bijvoorbeeld) Ook de "parkeer" situatie tegenover het Noordereiland achter 

Tropicana kan gerust onder de loep genomen worden. Elke avond/nacht staan daar auto's 

lichtsignalen te geven voor vrouwen/drugshandel omdat ook daar gratis gestaan kan 

worden. Tropicana is gegund aan Blue City 010 omdat die ZOGENAAMD volledig 

gras/groenstroken om het gebouw zouden aanleggen, maar nu dus drugstoerisme 

faciliteren en parkeerplaats nodig hebben voor partycentre wat het niet zou worden 

Vergunningen????? Buitenbad krijsen nu discogangers de hele buurt bij elkaar Normaal is 

een disco afgesloten van de buitenwereld. Hoe kan dit allemaal? Dacht dat de gemeente 

geleerd had van pand aan de Boompjes, maar gaat nu met subsidie op veel grotere schaal 

weer de mist in... Maar omdat er champions gekweekt worden in de kelder is het allemaal 

ineens in orde.... TUURLIJK! 

 Bezoekers Noordereiland die de vouwfiets uit de koffer halen of o.v. nemen laten betalen 

en buurtbewoners met een vast adres geen parkeergeld laten betalen maar wel voor een 

extra parkeerkaart die aan vrienden of familie gegeven kan worden die dag of periode dat 

ze op bezoek zijn. 

 Bezoekers van bedrijven op bedrijventerreinen parkeren en niet in de wijk. Dus wellicht 

betere communicatie vanuit die bedrijven over de parkeermogelijkheden. 

 bezoekersparkeer regeling continueren, eventueel via afspraken met exploitant  

ondergrondse garages Wilhelminapier. 

 Bij buurtsupermarkt Coop is in de Hammerfeststraat verboden te parkeren. Dit is 

aangegeven door middel van gele strepen. Elke dag staan hier toch auto's geparkeerd. Dit 

levert problemen op wanneer er tegelijkertijd tegenoverliggend verkeer elkaar wil passeren. 

Meerdere keren bij afdeling Handhaving hierover bericht. Afdeling Handhaving ziet dit niet 

als urgent. Wanneer men ergens niet mag parkeren dan ben ik van mening dat je daarop 

moet handhaven. Het is wel degelijk een probleem. Omdat het elke dag aan de hand is dat 

voertuigen daar geparkeerd staan. Voor een snelle boodschap bij de buurtsuper. 

 Bij de invoering van betaald parkeren, is aangenomen met de belofte, dat dit weer gebruikt 

zou worden in de gebieden van betaald parkeren, het parkeer probleem op te lossen door 

meer plaatsen te creëren, dat heb ik tot op heden niet terug gezien in diverse wijken war 

betaald parkeren is ingevoerd 

 Bij de nieuwbouwwoningen is een eigen parkeerplaats, maar ook die mensen hebben vaak 

2 autos, zodat deze in omliggende straten geparkeerd wordt. 

 Bij de speeltuin aan de Oudedijk geen betaal/parkeer automaat! 

 Bij een voetbal wedstrijd, van Feijenoord is parkeren voor de bewoners niet meer mogelijk . 

 bij evenementen in de kuip parkeren hier ook auto's gratis. 

 bij evenementen, gebruik van locatie-ruimten (cursussen,trouwerij,voetbal) is het vrijwel 

onmogelijk om in de buurt van het winkelcentrum te parkeren. dan zou blauwe-kaart zone 

toch wel handig zijn. (voor boodschappen/arts/tandartsbezoek) 

 Bij het bouwen van woningen in de toch al drukke buurt zorgen voor extra parkeerplekken 

en niet aangeven dat die er inpandig zijn. Praktijk leert dat bewoners niet willen betalen 

voor een inpandige parkeerplek, maar dan toch hun auto op straat parkeren en vaak zijn er 

al twee auto's per gezin. 

 Bij mij in de straat (Meidoornsingel-Schiebroek, staat een school. Daar wordt regelmatig bij 

het wegbrengen en ophalen van de kinderen dubbelgeparkeerd. Dit levert een gevaar op 



 

 

voor overige weggebruikers, en fietsers in het bijzonder. Ik spreek bestuurders er wel eens 

op aan, maar het helpt weinig. Is het mogelijk om in de buurt van basisscholen streng te 

controleren op dubbelparkeren of parkeren op oneigenlijke plekken? 

 Bij nieuwbouw meer rekening houden met voldoende parkeergelegenheid. 

 bij ons heeft iedereen plek in een ondergrondse parkeergarage, toch zie je dat een aantal 

mensen op straat wil staan met hun auto, daar moet aan gewerkt worden. 

 Bij ons in de buurt betaald parkeren door het maasstad ziekenhuis zij straten van de 

huniadijk niet.Waarom? 

 Bij ons is het alleen overdag betaald parkeren. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond 

staat alles hier vaak vol met mensen die hier gratis parkeren omdat het in het centrum niet 

gratis is en je er in een paar minuutje naartoe loopt. Het is niet verschrikkelijk en hoeft wat 

mij betreft niet te veranderen, maar betaald parkeren invoeren op de donderdag-, vrijdag- 

en zaterdagavond zou een idee kunnen zijn. De andere avonden hoeft dat niet. Misschien 

kan er in Rotterdam, net als bijvoorbeeld in Den Haag daarom beter worden gekeken per 

straat of blok op welke specifieke momenten het te druk is en er daarom dan daar betaald 

parkeren moet zijn en niet alles gelijk trekken voor heel grote stukken stad. 

 Bij ons staat de parkeergarage al meer dan 10 jaar voor 60% leeg en dat terwijl de 

gemeente vergunningen blijft verstrekken aan bewoners (zelfs voor een tweede auto). Toch 

typisch dat niet eerst naar bestaande plekken wordt verwezen? 

 bij vraag 1 staat er 1 optie niet bij:  Ik kan met enige regelmaat ( na 17.30) mijn auto niet 

kwijt in de straat . . . maar ik zie dat NIET als een parkeerprobleem. Eerder als een 

stimulans om over mijn autobezit na te denken. 

 Bij werkzaamheden aan de weg, welke ten koste gaat aan parkeerplaatsen ergens extra 

parkeer faciliteit creëren. 

 Bij ziekenhuizen moet er betaald worden, bij sportvelden niet! Ik blijf dat vreemd vinden. 

 Bijvoorbeeld bloembakken plaatsen op waar je makkelijk de auto kan neerzetten (maar niet 

mag parkeren). Oa bij in en uitritten van een garage, woontoren. 

 bijzonder veel parkeeroverlast van foutparkeerders rondom de school met de breng en 

ophaalmomenten 

 Binnenkort kom er betaald parkeren aan de andere kant vd singel, lange hilleweg. Nu zijn 

er al geen parkeerplaatsen,omdat er mensen de auto parkeren vd hillevliet. Dan krijg je de 

hilleweg enz erbij. Ik moet na een avonddienst soms 7 min lopen terug lopen van een 

parkeerplaats naar mijn huis. 

 Binnenkort worden er in deze buurt 100 huizen gebouwd , dan komt er ongetwijfeld een 

verkeers probleem bij binnenkomen van de straat , nu is er al een parkeerverbod over een 

klein stukje , ongeveer 3 auto’s , Maar,er wordt niet gehandhaaft , geen enkele controle , 

dus staan daar geregeld auto s .  Er zal zeker een probleem komen als die huizen er zijn , 

niet alleen parkeer maar ook de verkeersdrukte , alles moet dan door een smalle straat . 

 Blauw zone of betaald parkeren maken, Vrij parkeren een auto/huisnummer. Dus niet voor 

meerdere auto's per huisnummer. 

 Blauwe parkeerschijven/ vergunningen 

 Blauwe streep zou probleem grotendeels oplossen. Mensen van ksntoren en winkelend 

publiek zouden dan wegvallen. Probleem opgelost. Graag vrijstelling voor bewoners. 



 

 

 Blijf zorgen voor bezoekers die soms een parkeerplek nodig hebben.  Houdt zicht op 

bezoekers voor het centrum van de stad die steeds vaker uitwijken naar de omliggende 

wijken en dat geeft parkeerdruk. 

 Blijven controleren door handhaving want sinds zij patrouilleren is de situatie aanmerkelijk 

verbeterd 

 Boetes komen uitdelen. 

 Boezemkade bewoners hebben een parkeer garage onder hun appartementen complex. 

Bovendien is de Boezemkade slechts behept met een (1) rijbaan en derhalve allen een (1) 

richting verkeer mogelijk. Parkeren is derhalve op de Boezemkade niet mogelijk. 

 Bomen en lantaarnpalen staan op de parkeerplaatsen, waardoor er veel minder auto's 

geparkeerd kunnen worden dan er parkeervakken zijn. 

 Bomen snoeien pf vervangen , parkeerplekken schijn i.p.v. achter elkaar zodat kleine auto's 

geen 2 parkeerplaatsen meer in kunnen nemen. Tevens verbod op parkeren van 

bedtijfsauto's (bussen) zodat de wrenige plaatsen beschikbaar blijven voor personenauto's.  

Teeede en zelfs derde auto's op één adres veel zwaarder belasten. 

 Bord eenrichtingsverkeer plaatsen. Heersdijk - Hoogvliet. 

 bord met alleen parkeren in de parkeervakken, en dan ook naleving 

 Borden plaatsen, dat het verboden is drugs en alcohol te gebruiken op de openbare weg, 

zodat er beter gehandhaafd kan worden. 

 Bouw een bewonersgarage bij Zuidplein. Hoeft niet erg groot te zijn. Naar mijn mening zijn 

er genoeg open plekken of leegstaande panden om dit te realiseren. 

 Bouw genoeg parkeergarages 

 Bouw waar het kan parkeergarages. 

 Bouw wat meer betaalbare parkeergarages. in de wijken. Maar ja, parkeren is ook wel weer 

een flinke melkkoe, zal dus altijd weer duurder worden. 

 Bouwcontainers en degelijke bezetten hier veel parkeerplaatsen. 

 Bredere straten maken om schuin inparkeren mogelijk te maken Desnoods door opoffering 

van een deel van de groenstrook openbaar voetpad. 

 Breidt het betaald parkeren uit zodat er ook 's avonds betaald moet worden. Ik vind het nog 

steeds merkwaardig dat het betalen alleen voor overdag geldt. 

 Briefjes uitdelen dat ze beter moeten parkeren Niet dubbel ofzo 

 Beter handhaven, ook op illegale plaatsen (tuinen). 

 Buitenruimte lijkt nu gratis te zijn. En heel veel buitenruimte wordt nu gratis weggegeven 

aan geparkeerde auto's. Parkeren voor fietsen krijgt geen eigen ruimte. En kinderen 

kunnen niet spelen. Buitenruimte is niet gratis daar mogen we best voor betalen. Nu is het 

een blikken jungle. De kosten voor het parkeren van een eerste, tweede en derde auto 

wordt afgewenteld op de samenleving, teleurstellend. 

 Busjes en aanhangers weren alleen maar personen auto’s 

 Bussen en voertuigen van bedrijven en gemeentelijke instanties aan het einde van de 

straat laten parkeren. 

 cafetaria zorgt voor parkeer druk 

 Carports voor onze woningen/ eigen parkeerplaats voor je huis 

 Coffee shop trek vaak mensen waardoor geen parkeren mogelijk is 

 Coffeeshops zijn er sluipend door de strot geduwd in de loop der jaren.. geen inspraak. 

 Controle op foutparkeren. We zien nooit politie of burgerwacht o.i.d. 



 

 

 controle op het juist parkeren, dus niet in een bocht 

 controleer vaker op (foutief) parkeergedrag op de Rijnvoorde en doe er iets aan !!!!!!! 

 Controleren door politie en/of parkeerwachten. Dat vindt nu nooit  plaats 

 Creëer vrije parkeerplaatsen voor bezoekers 

 Dat andere mensen op onze parkeerplekken heel de dag gaan staan die bij de 

deelgemeente werken in de keizerswaard terwijl het eigen terrein is van de woonbron en er 

een bord staat alleen toegang tot parkeren voor de bewoners van de dadeltuin want daar 

wonen wij maar daar hebben zij maling aan en daar hebben wij problemen door als wij 

even weg moeten. met vriendelijke groet P.J.Mourik dadeltuin 74 3078 la Rotterdam 

 Dat de bewoners in de wijk beetje beter (netjes) auto's parkeren. Liefst eigen parkeerplaats 

 Dat de gemeente eens echt luisterd naar zijn inwoners en niet naar die beleids makers die 

buiten Rotterdam wonen. En dat totaal geen benul hebben wat er echt in een wijk gebeurt. 

 Dat de politie/parkeerwachters ook eens een keer optreden i.p.v. alleen voorbij rijden 

 Dat er alleen personenauto's mogen parkeren. Niet die bestelwagens. Die zouden aan het 

eind of aan het begin van de straat moeten  parkeren. (Langs de zijkant van de huizen uit 

een andere straat.) 

 Dat er bedrijfsauto's niet binnen de wijk mogen parkeren,een flink bedrijf busje nemen heel 

veel extra parkeerplaats in beslag door de grote hiervan natuurlijk. 

 Dat er gekeken gaat worden naar de enorme bus in de straat, daarbij staan er ook zeer 

regelmatig campers, caravans en andere bussen in de straat 

 dat er in de avond en nachts bedrijfswagen s geparkeerd staan 

 Dat er opgetreden wordt tegen Sixt af en toe 15 busjes met een vergunning van 7 en 2 

plaatsen in per busje  af en toe zo geparkeerd dat bevoorrading trucks er niet door kunnen 

 Dat er te weinig betaalpalen zijn, mensen komen zelfs bellen waar de automaat staat 

 Dat handhaving meer moet toezien op foutparkeren. Er staan regelmatig voertuigen 

(gedeeltelijk) op het trottoir. 

 dat het opheffen van parkeerplaatsen de leefbaarheid enorm ten goed komt. Gewoon mee 

doorgaan! 

 Dat het soms ook wel heel smal is om door de straat te rijden 

 Dat iedereen in het juiste vak parkeert 

 dat je hier in ommoord ook weer gewoon langs de straat mag parkeren zo dat als de 

parkeer plaats vol is je naar een andere flat moet buiten de parkeer vakken is het verboden 

dus een prent en bij de andere flats is het zelfde probleem verjonging hier in ommoord 

betekend gezinnen met 2 soms 3 en 4 auto's door bedrijfs auto;s en prive auto's 

 Dat men had moeten nadenken alvorens wijken te bouwen met heel veel 

eengezinswoningen.  Dat is vragen om problemen. Al die mensen moeten hun auto kwijt 

kunnen soms wel 4 of 5 auto's per woning. 

 Dat mensen de inrit van onze parkeergarage niet blokkeren. 

 Dat mensen met een parkeervergunning altijd kunnen parkeren. 

 dat mensen met opritten/garages daar verplicht gebruik van zouden moeten maken! 

 Dat parkeren voor bewoners gratis zou moeten zijn omdat wij al wegenbelasting betalen. 

 dat recent ook auto's geparkeerd mogen worden uit een nabijgelegen buurt, waardoor het 

gebrek aan parkeerruimte nog urgenter is geworden. 

 De afmetingen van de parkeerplaatsen kloppen niet. Daardoor blijven de te kleine plaatsen 

vaak onbenut. Hopelijk wordt dat na de rioleringswerken hersteld. En: er zijn veel plaatsen 



 

 

voor het opladen van elektrische auto's. Deze zijn 's nachts vaak als enige nog vrij. Aub 

geen nieuwe parkeeplaatsen voor opladen in de buurt! 

 de afspraak dat andere parkeerzones in onze zone mogen parkeren afschaffen. Dit is het 

verschuiven van problemen. 

 De Autodate-plek op de hoek Stolkstraat en Tochtstraat is niet duidelijk gemarkeerd met 

strepen op de grond. 

 De bedrijfs auto´s weren uit de wijk. Bijvoorbeeld veilige parkeerplaatsen maken in de 

Spaansepolder voor bedrijfs auto´s. 

 De bestrating van veel parkeerplaatsen is slecht,  stoepranden te hoog om autodeuren te 

openen 

 de betaalde parkeertijd zou tot +/- 19.00 uur mogen worden verlengd. 

 De bewoners zijn eigenaar van de straat.  Het komt regelmatig voor dat niet geautoriseerde 

bezoekers de straat gebruiken om te parkeren.  Met aanvullende bebording is dit wellicht te 

verhelpen. 

 De bomen van de parkeerplaatsen verwijderen 

 De busjes/vrachtauto's van Sixt autoverhuur ergens anders te laten parkeren dan in een 

woonwijk. 

 de buurt ervaart last van 'hangauto's'', ik weet niet wat de inzittenden uitspoken, misschien 

doen ze niets verkeerd, maar misschien ook wel. Het zou goed zijn als dit eens onderzocht 

werd. 

 De drukte met parkeren en het fout parkeren (parkeren op plekken waar niet geparkeerd 

mag worden) wordt vooral veroorzaakt door bezoekers horeca vanaf het begin van de 

avond. Vaak het moment dat wij net thuis komen en de auto willen parkeren. Wellicht zou 

deze horeca meer aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid om mensen 

te stimuleren met het OV of de fiets te nemen om hun restaurant te bezoeken. Ook zouden 

ze zelf meer gebruik kunnen maken van OV en fiets (dit geldt vooral personeel van de 

Sumo). Tenslotte zouden zij hun bezoekers meer kunnen wijzen op het parkeerverbod dat 

o.a. op een gedeelte de Amalia van Solmslaan geldt. Handhaving is op dit moment 

onvoldoende, er wordt hier vaak nog geparkeerd op plekken waar een parkeerverbod geldt. 

 De enige oplossing is ervoor te zorgen dat mensen minder met de auto naar het centrum 

komen. Minder parkeerplaatsen op straat maakt de parkeerellende alleen maar groter, 

maar is beter voor het leefklimaat. Voor een deel van de bezoekers is het OV geen 

alternatief. Het is nog altijd goedkoper om een paar uur te betalen voor het parkeren, dan 

de reis met het OV te maken. Een gezin bestaande uit 4 personen is voor een retourtje met 

de metro uit pakweg Alexander al bijna 18 euro kwijt. Daar kan je heel wat uurtjes voor 

parkeren. Het moet een mix worden van parkeren in het centrum aanzienlijk duurder 

maken, parekren aan de rand van de stad goedkoper of gratis maken, het OV goedkoper 

maken of het ov goedkoper maken vanaf een transferium (zoals ze in Den Haag doen). 

 De enkele keer dat we de auto niet voor de deur kunnen parkeren, zetten we de auto een 

stukje verder, er is zeker een parkeerplek binnen 100 meter beschikbaar. 

 DE flat is gerenoveerd, waardoor de parkeerplaats vol butsen en kuilen zit, hierdoor is het 

een gevaar voor de oudere bewoners. Wordt tijd dat hier iets aan gedaan wordt. Dnk u. 

 De Gemeente heeft bij recente nieuwbouw(woningen) en renovatie winkelstraat de 

parkeerplekken (drastisch) verminderd. Het aantal parkeerplaatsen is daardoor bewust 

onder de landelijke norm (t.o.v. huisvesting) gekomen. Inmiddels parkeren buurtbewoners 



 

 

bij elkaar in de straat / op de stoep etc. omdat 's avonds na 6 uur er (inmiddels) echt geen 

plek meer is, waardoor wij soms vele straten verderop moeten parkeren. SUGGESTIE: niet 

(nog) meer parkeren opofferen aan groen en (meer) parkeerhavens haaks op de 

straat/stoep. 

 De gemeente heeft ons parkeerterrein nieuwe form gegeven ..... dat is leuk ; helaas 

hebben wij daardoor minder plekjes aan overgehouden und moet ik regelmatig bij 

thuiskomst  reeds vanaf omstreeks 22.oo uur op aangrenzende ( onveiligere) straat 

uitwijken !!!! 

 De gemeente moet fout parkeren sneller en vaker bestraffen (boetes) en klachten van 

burgers pro-actief oppakken. Ook moet de gemeente beter luisteren naar klachten van 

burgers en hiernaar handelen. 

 de gemeente Rotterdam moet geen auto's in de voortuinen bij rijtjes-huizen toestaan.  Het 

aanzien van de straat gaat, bij het parkeren in de kleine voortuinen, aanzienlijk op achteruit! 

 De gemeente Rotterdam moet ophouden met dat ranzige graaisysteem van hoge 

parkeerkosten in mijn stad Rotterdam en het verminderen van parkeerplaatsen. Zoek maar 

een andere manier om de stadskas te spekken en zorg ervoor dat er een betaalbaar en 

continu openbaarvervoersysteem komt wat voor iedereen betaalbaar en acceptabel is! Ik 

geef mijn auto niet op omdat de prijzen omhoog gaan of omdat er een ontmoedigingsbeleid 

wordt gevoerd maar ik geef mijn auto wel op als er een perfect openbaar vervoer wordt 

gerealiseerd! 

 De gemeentelijke groenstrook  langs de tuinen/trottoir toevoegen aan de tuinen t.b.v. het 

parkeren op eigen grond. 

 De hofjes in de stad weer hofje maken. Hofjes zijn niet bedoeld om parkeerplaats te zijn, en 

naar mijn idee zijn er in Rotterdam meer dan genoeg parkeerplaatsen verder om de hofjes 

weer in hun oude glorie te herstellen. 

 De hoge trucks/bussen voor de flat. 

 De huidige publieke parkeergelegenheden op de Wilhelminapier zijn vooral op toekomstige 

bouwlocaties. Wat gebeurt er als daar gebouwd gaat worden? 

 De indeling van de Invalide plaatsen,deze staan namelijk in de rij richting normaal geen 

probleem als je niet gehandicapt bent. De plaatsen zijn namelijk te smal (zo wie zo al)voor 

een invalideplaats, we moeten altijd eerst de auto van zijn plaats halen om in te kunnen 

laten stappen vanaf de stoeprand. Deze is namelijk veel te hoog, of maak de plaatsen 

breder of laat de auto's hier op 45 graden de plaats inrijden.(zelfs nog meer ruimte te 

creeren) . 

 De invalideparkeerplekken voor de nertsenfokkerij worden oneigenlijk gebruikt,niet door 

bezoekers van de kerk,maar door automobilisten uit de naburige straten,die niets met de 

kerk  te maken hebben. Dus haal in ieder geval 1 plek weg,want er staan er nu 2 achter 

elkaar en hebben de bergsingelbewoners er weer 1 bij. 

 De keren dat ik mijn auto op meer dan 1 minuut lopen van mijn huis moet parkeren zijn 

heel zeldzaam, dus ik vind de parkeerproblematiek bij mijn in de buurt erg meevallen. Als ik 

niet in de straat kan parkeren, kan ik dat gewoonlijk nog net om de hoek doen. Ik ben 

daarom ook erg blij dat er betaald parkeren is. 

 De keuze van de plaats van parkeerplekken bestemd voor elektrische auto's  is uitermate 

onhandig en visie loos. Nu zijn er plekken aan het eind van ons pad ( hebben  geen plek 



 

 

voor de deur en moeten een stuk lopen naar de straat ) opgeofferd voor mensen die elders 

in de straat wonen en zelf plek voor de deur hebben. 

 De komst van de Lidl heeft aanzienlijk de overlast vergroot en winkelpubliek voor het 

centrum dat bij halte metro oostplein opstapt 

 De kosten voor bezoekers van de parkeer garage naar beneden brengen zodat men daar 

gaat parkeren bij het bezoek en personeel van het Maasstad ziekenhuis gratis laten staan 

zo al een hele verbetering kunnen zijn. 

 De laatste keer dat er een langparkeerder voor onze garage, werden wij snel geholpen (via 

een gemeentelijk meldingsnummer). Zij spoorden de eigenaar op en hij werd gesommeerd 

om zijn auto weg te halen. Inclusief een stevige boete. Wij zijn zeer te spreken over deze 

aanpak! Waarvoor dank. 

 De laatste tijd komt het meestal door werkzaamheden in de buurt waardoor automobilisten 

uit andere straten ook hier moeten parkeren 

 De lantaarnpalen zijn al veranderd  Dus gemeente doet er al iets aan. Politie vaker door de 

de wijk de Esch rijden. Niet alleen lang maar ook de parkeerplaatsen op rijden. Camera.s 

??????? 

 De mensen die hier parkeren zijn vrijwel allemaal bewoners, maar de parkeerplekken zijn 

gewoon niet genoeg. 

 De mensen moeten bij de parkeermeter altijd in zo'n rare houding staan om de toetsen in te 

drukken. Ook staan ze zo in de regen, er is geen dakje boven.  Ik woon in Oosterflank, in 

zone 400. Zelf heb ik een parkeervergunning voor eigen zone en Yellow Brick voor elders; 

dus ik heb dat probleem niet. Maar incidentele bezoekers vinden de paal hier heel erg 

klantonvriendelijk. 

 De miskleunen met de vuilcontainers weer herstellen. Scheelt aanzienlijke parkeerplaatsen 

 De nabij gelegen straten zijn over het algemeen  gelijktijdig ook vol geparkeerd. Het lijkt dat 

er structureel te weinig parkeerplaats is in onze omgeving. 

 De oorzaak is  bezoekers van de open universiteit aan de Heemraadssingel die massaal 

met de auto komen (begin van de avond) voor hun cursussen; jammer want er zijn perfecte 

OV alternatieven om daar te komen: tram 4 en metro Coolhaven. 

 de oplaadplaats voor electrische auto's wat verder weg plaatsen. Nu staan ze voor de deur 

van het flat dus altijd een plekje 

 De oplossing moet *niet* ten koste gaan van 'groen'. 

 De overlast is minimaal, dus wat mij betreft hoeft er niet veel aan te gebeuren. Af en toe om 

de hoek parkeren is echt geen drama. Betaald parkeren: NEE NEE NEE!!!! 

 De overlast komt door door de hoeveelheid autos per bewoner in de wijk. Niet omdat er 

mensen vanuit een winkelstraat komen parkeren. De enige oplossing is meer 

parkeerplekken...maar daar is geen plek meer voor beahvle als je ondergronds gaat. Je 

zou op drukkenmomenten ook een oogje dicht kunnen knijpen naar stoep parkeerders op 

bepaalde plekken. Of bepaalde plekken die nu tijdens een volle wijk worden ingenomen als 

parkeerplek tijdelijk op bepaalde uren rijgeven... De enige echte oplossing is minder autos 

:-). Er is een overdekte parkeerplaat in het Dillenburgblok die duur is om aan te 

schaffen/huren. Wanneer deze goedkoper wordt zou het kunnen schelen. Alleen wie wil 

daar voor opdraaien... voor zover mijn ideeen. Dank. Hopelijk komen jullie er uit. 



 

 

 De overzijde van de straat is een grasperk. De rand daarvan wordt vaak kapot gereden bij 

het parkeren. Het zou mijn voorkeur genieten om daar 'open betontegels' (waar gras 

doorheen kan groeien) aan te brengen. Het gras wordt dan niet langer kapot gereden 

 de parkeer garage bij de Witte de Withstraat mag worden opgeknapt en worden voorzien 

van bredere wegen 

 De parkeer overlast oplossen van auto's die perkeren op de stoep en in de straten in 

Zuidwijk met name de Lo's ,omdat de mensen geen zin hebben hun auto in de  

parkeerstalling te doen ,politie doet niks hier tegen de overlast 

 De parkeerdruk wordt op werkdagen voor 99,9 % veroorzaakt door reizigers van 

Randstadrailhalte Meijersplein. De gemeente doet niets om deze parkeerders te stimuleren 

gebruik te maken van het P&R-terrein buiten de wijk en laat parkeren in de woonwijk 

volledig ongehinderd toe. Diep treurig beleid! Verder parkeren vakantiegangers via RTHA 

vaak wekenlang hun auto in woonstraten (gratis) in plaats van op RTHA zelf (betaald) te 

parkeren. RTHA wakkert dit gedrag bewust aan o.a. door halte Meijersplein vol te plakken 

met banners 'transferpunt RTHA'. Voor omwonenden ronduit schofterig gedrag van RTHA !  

RTHA neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door hen veroorzaakte 

parkeerhinder en de gemeente laat dit ongehinderd toe/helpt hier aan mee.  Tot slot -los 

van halte Meijersplein-: in onze buurt verschijnen in hoog tempo steeds meer (halve) ZZP-

ers die hun bovenmaatse bestelauto's (en ook vrachtwagens) 's-nachts/gedurende het 

weekend in woonstraten parkeren. Dergelijke auto's (inmiddels enkele tientallen binnen een 

woongebied van 500m x 500m) nemen per stuk meerdere parkeerplekken in beslag, 

zorgen voor verkeergevaarlijke situaties (geen uitzicht bij straathoeken/uitritten) en 

bederven het uitzicht van bewoners (zo'n bus/vrachtauto staat er het hele weekend). Een 

permanent parkeerverbod voor dit soort bedrijfsauto's is dringend gewenst! 

 De parkeerhavens in onze straat zijn overvol na 16u sinds mensen met een vergunning om 

te parkeren in de wijk aan de overkant van de Stadhoudersweg ook in onze wijk mogen 

parkeren. Ik zou dat graag teruggedraaid zien. Ik woon zelf in de Cornelis Musch straat. 

 De parkeerindeling in de straat zou anders ingericht kunnen worden, waardoor  er meer 

parkeerplaatsen grealiseerd kunnenworden. Betaald parkeren voegt niets toe. De 

woningen zijn destijds gebouwd toen ere nog niet veel auto's waren. Nu  heeft iedereen 

een auto en als  je  in de avond thuiskom, dan staat hete vol door  de geparkeerde  auto's 

van mijn buren. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. 

 De parkeeroverlast doet zich alleen van zaterdagavond tot maandagochtend vroeg voor 

omdat dan het betaald parkeren niet geldt. Het betreft dan vooral veel (bedrijfs)auto's van 

de veelal tijdelijke Poolse en Bulgaarse bewoners van de Zweedsestraat en zijstraten. 

 De parkeeroverlast in mijn straat (postcode 3031 PN) wordt met name veroorzaakt door 

bezoekers van de bridgeclub aan de Lombardkade (2–3 keer in de week, 's avonds) en in 

het weekend door bezoekers van het uitgaansgebied rond de Meent. Gezien de 

toegenomen populariteit van dat gebied beveel ik aan ook na 18:00 uur betaald parkeren in 

te voeren in mijn buurt. 

 de parkeeroverlast is vaak met feestdagen , er is niet goed nagedacht bij de bouw van de 

klapwiek een senioren flat. Hiervoor zijn veel te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd, maar 

alle bewoners rijden nog auto. Als hier aan zou worden gewerkt is het probleem van de 

baan. 



 

 

 De parkeeroverlast komt door een yogaschool en een druk restaurant in de buurt. Zij 

zouden bijvoorbeeld ook bij een school kunnen parkeren 

 De parkeeroverlast vindt plaats op werkdagen ma t/m vr. Goede handhaving van 

foutparkeerders en handhaving van wangedrag (afval op straat, wildplassers). Dit gebeurt 

niet of te weinig. Ik vind het absoluut onrechtvaardig als de bewoners zullen moeten gaan 

opdraven voor falende handhaving door betaald parkeren in te voeren. Dan betalen 

bewoners voor het oplossen van een probleem waar we zelf geen debet aan zijn. 

Bovendien moeten we dan, als we bezoek krijgen van mensen met een auto, ook nog gaan 

betalen. 

 De parkeerplaats voor de deelauto (waar wij dus met enige regelmaat gebruik van maken), 

wordt met enige regelmaat gebruikt door andere auto's.  Verder merk ik dat het halen en 

brengen van kinderen vaak met de auto gebeurd, zeker nu er een tweede (witte) school in 

de straat is, is het s morgens een behoorlijke drukte....het zou handig zijn als er vlak bij de 

scholen plek is voor laden- en lossen (van kinderen in dit geval) 

 De parkeerplaatsen afschaffen en de ruimte gebruiken als een soort plein voor de 

buurt.Een soort minipark met verboden voor motorvoertuigen. 

 De parkeerplaatsen mogen beter onderhouden worden 

 De parkeerplaatsen voor bewoners van de Beijerlandselaan liggen nu langs de trambaan , 

dit zijn ongeveer 12 plekken voor ons deel van de straat. Echter parkeren hier ook 

bezoekers, dus 9 van de 10 keer zijn deze plekken ook bezet. Wij moeten of 20 min 

wachten in de auto tot er iemand weg gaat, of 6x een rondje rijden met dezelfde hoop. Dit 

is ronduit waardeloos, plus maandelijks komen er nog zo'n 80 tot 100 euro aan 

parkeerkosten bij. Wellicht een idee om die plekken gewoon voor bewoners te reserveren, 

er is namelijk voor bezoekers gewoon een parkeergarage onder media markt. 

 de parkeerplaatsen worden vaak door het bouwmaterialen, of -containers bezet 

 De parkeerplaatsen zijn vaker vol dan vroeger omdat mensen uit omliggende straten bij 

ons nu in de straat parkeren ondanks dat in de eigen straat genoeg ruimte is. 

 De parkeerproblemen doen zich vrijwel uitsluitend voor op zondagavond, maar er zijn 

voldoende plekken in de verdere omgeving. Goede, snelle en "goedkope" laadpunten zijn 

vaker een probleem. Vooral omdat plug-in hybrides ze bezet houden of er verhuisliften, 

karren, etc. geparkeerd worden. 

 De parkeerruimte is niet voldoende voor het aantal auto,s. Er is een winkelcentrum.. 

 De parkeersituatie in een buurt dient altijd in samenhang met de situatie in aangrenzende 

buurten te worden bekeken. M.i. zou in het kader van gelijke monniken gelijke kappen 

betaald parkeren in de hele gemeente Rotterdam moeten worden ingevoerd, dus niet 

alleen in het centrum of binnen de ring: betaald parkeren binnen de gemeentegrenzen van 

Rotterdam. 

 De parkeersituatie zal veranderen omdat het voormalige Stokvisgebouw verbouwd gaat 

worden en ingedeels in appartementen. Ik vermoed dat daar niet inpandig genoeg 

parkeerplaatsen voor zijn. 

 De parkeervakken anders indelen, schuin bijv. dan kunnen er meer auto's parkeren. 

 de parkeervakken zijn te smal voor veel auto,s 

 de plekken efficienter in delen 

 De plekken voor elektrische auto's zijn altijd vrij. Zijn die mensen inmiddels verhuisd ? 

Zonde van de plekken. 



 

 

 de problematiek wordt vooral veroorzaakt door een zalen-verhuur en vergadercentrum dat 

aanwezig is in deze woonbuurt. Dat past niet omdat veel mensen van buiten de buurt in het 

begin van de avond hun auto kwijt willen. 

 De problemen zijn voornamelijk na 5 uur en in het weekend 

 De reden hier te wonen is deels de parkeerruimte. Moest er betaald parkeren ingevoerd 

worden, was dat een reden te overwegen de stad te verlaten. 

 De Rijksboom bevat naast 23 woningen een gebouw van 42 appartementen (Marinatoren). 

Ook bevinden zich er een grote sportschool (Basic Fit), een succesvol restaurant (Allure) 

en een in de zomermaanden drukbezochte jachthaven. De parkeerdruk zou flink kunnen 

afnemen als in de straat tot 11 uur 's avonds betaald zou moeten gaan worden. Dat schept 

ruimte voor bewoners met een parkeervergunning. Na 11 uur 's avonds is er eigenlijk altijd 

ruimte om te parkeren, maar tussen 17.30 uur en 23.00 uur lukt dat eigenlijk nooit. 

 De ruimte in de straat optimaal benutten. Ook al staan er nu maar aan 1 kant huizen. Aan 

de kant waar geen huizen staan zouden ook parkeervakken gemaakt kunnen worden. Of 

op het bedrijventerrein  aan de overkant. 

 De sav. lohmanlaan is een brede straat met eenrichtingsverkeer . Voor mijn deur kan er 

zowel aan linker als rechterzijde van rijweg geparkeerd worden, 

dubbelleparkeermogelijkheid. 

 De scan auto voor parkeren, kijkt alleen naar de parkeervakken en niet naar fout 

parkerenen en zegt dat stadstoezicht dat moet controleren en staatstoezicht zegt 

omgekeerd. Met als gevolg dat er niemand wordt bekeurd voor parkeren buiten de vakken 

in Het Park. 

 De Schoonderloostraat is vrij steil, vooral aan het eind richting zuid. Daar is een scherpe 

bocht naar rechts. Praktisch op de hoek geparkeerde auto's belemmeren het uitzicht voor 

fietsers, die dus altijd moeten afremmen, terwijl ze omhoog fietsen en de helling nog 

doorgaat. Tegenliggers zien de fietsers dan ook niet. Dat is niet alleen ergerlijk maar ook 

gevaarlijk. Lang geleden hing er links een spiegel in de hoek, maar die is om onbegrijpelijke 

redenen verwijderd. 

 de signing om de parkeerautomaten te vinden (de pijltjes) zijn erg onduidelijk en op 

verschillende manieren te interpreteren (want soms is de automaat áchter je) er staan al 

niet veel automaten in de woonwijken, en als je dan ook nog eens de verkeerde kant 

oploopt ..niet fijn. De parkeerapps zijn handig, maar niet iedereen heeft een smartphone of 

wil voor incidenteel gebruik een app installeren om even ergens een keer te installeren. 

Dus goed dat de parkeerautomaten er zijn (al zijn het er niet zo veel), maar zorg dan er dan 

voor dat de makkelijk gevonden kunnen worden. 

 De slecht onderhouden perkjes in de wijk, aanpassen zodat er insteek parkeerplaatsen 

kunnen worden gerealiceerd. De bomen moeten blijven staan. 

 De stadswachten bekeuren nu vaak verkeerd geparkeerde auto's. Naar bouwcontainers die 

eindeloos lang op parkeerplekken staan zonder gebruikt te worden, wordt nooit gekeken. 

Ook aanhangwagens mogen rustig wekenlang blijven staan op hun parkeerplaatsen. Dat 

vind ik krom. Ik ben voor handhaving maar dan wel op een eerlijke manier 

 De straat bij wedstrijden van feyenoord afsluiten en alleen bewoners met een 

parkeervergunning toelaten in de straat aub 

 De straat is slecht van kwaliteit; bij een herstraatproject, diverse parkeerplaatsen er bij 

creëren 



 

 

 De straat verbreden en dan op het gras platen neerleggen waar het gras doorheen groeit 

zodat de auto's dan van de straat af zijn. En dan kan tevens de auto ook schuin neergezet 

worden zodat er meer plek komt. 

 de tellingen van enige tijd geleden zijn achterhaald en de parkeerzone met 

maximumparkeertijd en de laadzone blijkt niet, als bedoeld was, afdoende te functioneren 

als opvang 's-avonds en 's-nachts. Dat is logisch want je moet zeker weten dat je 's-

morgens op tijd wegrijdt. wie weet dat nu zeker? Neem een tijd van griepgolf. Er neemt 

toch niemand vrijwillig het risico 's-morgens met koorts en misselijkheid het bed uit te 

moeten om de auto te verplaatsen? dit aspect functioneert anders dan bij invoering gedacht 

is. 

 De terrassen weg halen, of terrassen na sluitingstijden weg halen (mobiele terrassen). 

 de vakken anders in te richten zodat er meer auto geparkeerd kunnen worden. En meer 

handhaven tijdens de schooltijden en meer bekeuren als auto`s op de stoepen en op de 

hoeken van de straat parkeren alleen dan leren mensen het af. De parkeervakken moeten 

denk niet zoals ze nu zijn fileparkeren. 

 De vakken voor langsparkeren zijn over het algemeen ongemarkeerd. Hierdoor nemen veel 

mensen vrij veel 'extra' ruimte, waardoor de totale parkeercapaciteit suboptimaal gebruikt 

wordt. 

 de vaste plekken voor elektrische auto's beperken de vrije parkeerruimte. Waarom moet dit 

type auto's zoveel voorrechten hebben? Het zijn vooral lease-auto's die ook nog eens 

worden gesubsidieerd. 

 De verkeersborden op de juiste plaats zetten en duidelijk aan geven dat het eenrichtings 

weg is . 

 De verplichte parkeergarage is relatief erg duur in vergelijking met een parkeerplek op de 

straat 

 de weggehaalde parkeerplaatsen weer beschikbaar voor parkeren maken. naast 

verdwenen parkeerplaatsen in de directe omgeving zijn er ook 2 plaatsen gereserveerd 

voor elektrische auto's en is er een laad- en loszone toegevoegd. De laatste weken zijn er 

ook bezette parkeerplaatsen door tijdelijke containers. Verder is het opvallend dat er altijd 

auto's in de Delftsestraat op een parkeerplaats staan waar mensen in de auto blijven zitten 

en daar stappen dan mensen in en uit. 

 De werk bussen of bestelbusjes die steeds meer de ruimtes in nemen, dat is hinderlijk en 

die dan ook nog bij de mensen voor de ramen staan ,uitzicht, ho maar ! De werknemers die 

daar in rijden hebben meestal nog 1 of 2 personen auto's. 

 De wijk wordt op de schop genomen de komende periode en dan wordt gelijk wat gedaan 

aan het parkeren. Dus we wachten rustig af. Het komt zeker niet ten goede als er betaald 

parkeren zou worden ingevoerd. De enige die hier profijt van zou hebben is de kassa van 

de gemeente!! 

 De wijken om mijn woning hebben wel betaald parkeren wat maakt dat er uit omliggende 

wijken wordt geparkeerd in mijn wijk. Dit in combinatie met een oude wijk en dus al weinig 

parkeer plekken maakt parkeren extra moeilijk. 

 De wilhelminapier wordt volgebouwd. Niet alle gebouwen bieden voldoende 

parkeergelegenheid voor bewoners . Tevens komen er veel bezoekers voor luxor, 

restaurants etc. Wat is de eindsituatie? Er komen nog 2 gebouwen erbij. Is het nog wel 



 

 

mogelijkvoor bewoners om hun huis te bereiken? Een beetje inzicht in de toekomstsituatie 

zou wenselijk zijn. 

 De woonbron heeft al ruim een jaar een braakliggend terrein aan de Adriaan de Jongstraat 

in IJsselmonde. Als we de toenemende problemen met wateroverlast meenemen, waarom 

daar geen bekken creëren met er bovenop een parkeerterrein. Ik weet zeker dat er 

voldoende bewoners zijn die zo’n plek zouden willen kopen, ik in ieder geval wel. 

 De zone van de parkeervergunning verruimen, óók parkeren op Meent met vergunning 

toestaan tijdens kantooruren. 

 Deze enquête heeft geen zin, als ik eenmaal aangeef geen auto te bezitten heeft het geen 

enkel nut verdere vragen te stellen. Conclusie: deze enquête is onvolledig. 

 Deze reactie gaat over de toekomstige situatie. Gemeente zorgt door herinrichting van de 

openbare weg en het daarbij verbieden van parkeren, voor toekomstige overlast. 

 Deze straat heeft borden aan beide zijden zodat het een woonerf is. Omdat er veel 

parkeerplaatsen voor auto's zijn is het geen woonerf. Je kunt er bv niet voetballen. Kunnen 

deze borden worden verwijderd? 

 Dichterbij parkeerplaats realiseren. Meer toezicht (sinds ik hier ben komen wonen 1x 

ingebroken in auto Binnen de garage en 1x uitlaat van mijn motor gestolen, geen 

camerabeelden). Betere abonnementsprijzen voor bewoners mbt garageplek. 

 digitaal aangeven hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn 

 Direct aanpakken parkeren buiten vakken maar wel voor entree parkeergarage bewoners 

door bezoekers dominos op aelbrechtskade 

 Direct invoeren betaald parkeren, geen vergunningen meer uitgeven voor eigen opritten. Of 

opheffen van het betaald parkeren op de Kleiweg. Zwaarder belasten van parkeren van de 

2de/3de auto op hetzelfde huisnummer. 

 Dit probleem is cyclisch. Gezien het economisch nu beter gaat, zie je dat mensen meer 

auto's hebben dan een paar jaar geleden. Dus er is momenteel overlast, maar dit kan af of 

toenemen afhankelijk van de (economische) situatie. Ook de overweging om de buslijn weg 

te halen, speelde uiteraard mee. Geen OV = eigen vervoer. 

 doe de auto weg en neem de fiest 

 doe iets aan het fietsparkeren, niet alleen vlak bij het station, ook 100m verder op 

 Doe wat aan het (veel) te hard rijden in een 30 km zone, dat zorgt nu bij mij en mijn buren 

voor veel meer ergernis en overlast! 

 Door betaald parkeren elders in deze buurt verplaatst men naar mijn buurt. Verder heb ik in 

mijn straat 1,5 parkeerplaatsen waar net geen 2 auto's kunnen staan. Verder was er bij een 

school voldoende plek maar daar is een hek omheen geplaatst(?) 

 Door dat de straten rond de Evenaar betaald parkeren is is het voor bewoners geen uitwijk 

mogelijkheid om in de buurt te parkeren. Het is van de zotte dat ik als bewoner parkeergeld 

moet betalen en een ander gratis voor onze deur parkeert om te gaan winkelen nogmaals 

ik ben al 6 jaar bezig voor betaald parkeren te krijgen dus hoe sneller hoe beter ons 

wooncomfort zou hierdoor verbeteren. De Evenaar is de drukste doorgaande weg van de 

Oosterflank en is milieu belastend extra belastend door de bestuurders die rondjes rijden 

voor een parkeerplaats. Ik (wij) hopen dat er nu na al die jaren de Gemeente eens iets voor 

de bewoners gaat doen. 



 

 

 Door de bouw van de Cooltoren zijn er veel parkeerplaatsen verloren gegaan. Daar zou 

een oplossing voor bedacht moeten worden. Of zo snel mogelijk weer vrijgeven en niet 

onnodig bezet houden voor de bouw. 

 Door de groei van de SUV mobielen,die slordig worden geparkeert. blijft er voor de 

bewoners,dikwijls geen plaats,vooral als men laat in de avond thuis komt.  Ook de 

bewoners van de straat waar ik woon, kijken niet naar de strepen van de vakken. 

 Door de huidige inrichting van de Rechter Rottekade ontstaan steeds meer problemen. 

Smalle straat, daardoor slechts aan één kant parkeren. Elk stilstaand voertuig blokkeert 

alles (vrachtauto, wijkbus, vuilniswagen) en het zal niet beter worden. 

 door de nieuw te bouwen albert heijn in de buurt verdwijnen er veel parkeerplaatsen, ook 

andere winkels in de buurt die bij ons dus gaan parkeren i.p.v het parkeerterrein terrein te 

gebruiken op de asterlo wat alleen te bereiken is via de slinge en niet via de meyenhage de 

meyenhage is geen doorgaande weg meer in de wijk omdat albert heijn daar gaat bouwen 

met huizen er bovenop. 

 Door de reconstructie van het Burg. Hoffmanplein is er een aantal parkeerplaatsen komen 

te vervallen. Aan de zijden van de bebouwing wordt geparkeerd, waarbij sommigen de helft 

van het beschikbare trottoir gebruiken. Hierdoor worden de voetgangers belemmerd. Ook 

de bewoners die vanuit hun berging met de fiets enz. willen gaan, moeten capriolen 

uithalen vanwege deze wijze van parkeren. 

 Door de toename aan gereserveerde plaatsen voor gehandicapten en elektrische auto's 

blijft er steeds minder plek over voor gewone auto's. 

 Door de verkeersdrukte is het vooral in de piekuren overvol in onze buurt, zodat het soms 

bijna onmogelijk is onze parkeergarage in of uit te rijden 

 door een renovatieproject zijn er een aantal parkeerplaatsen opgeheven 

 Door het beheer van parkeergarages over te laten aan een marktpartij, wordt het parkeren 

erg duur. Het zou fijn zijn als de gemeente nog meer stadsgarages in beheer zou willen 

nemen. Ik ben een voorstander van zo min mogelijk autogebruik en zo min mogelijk 

geparkeerde auto's op straat. Maar een auto is soms toch goedkoper en veel praktischer 

dan openbaar vervoer. Mijn ideaal zou zijn een auto ergens veilig gestald, die je kunt 

gebruiken als je 'm echt nodig hebt. Autodelen is voor mij geen optie, want ook duurder dan 

zelf een auto hebben. 

 Door het plaatsen van laadpalen alleen bij ons in de straat, missen wij 2 parkeerplekken 

voor ons blok. De auto's die laden komen uit andere straten 

 Door huidige aanpassingen aan de riolering zijn er een aantal straten die nu geen gebruik 

kunnen maken van een parkeergelegenheid. Dit zorgt dan voor parkeerdruk in andere 

straten waar geen werkzaamheden worden verricht. Ook worden er (wekelijks) diverse 

evenementen gehouden in de avond door Recreatiecentrum Oostervant wat impact heeft 

op de verkeersveiligheid en de parkeerdruk in onze omgeving. Het vriendelijk verzoek is 

het betaald parkeren te willen verruimen naar 23:00. 

 Door parkeerproblemen heb ik inmiddels in een parkeergarage een plek gehuurd. 

 Door toerisme is er constant hindernis voor de deur van vreemde auto's. 

 Doordat aan de overkant betaald parkeren is ingevoerd, vrees ik dat het alleen maar erger 

wordt. In mijn oogpunt werkt het niet om betaald parkeren in te voeren, omdat je daarmee 

het probleem niet oplost maar enkel verplaatst naar een volgende buurt.  Wellicht dat er 

gedacht kan worden aan een andere oplossing om het groot aantal auto´s te parkeren in de 



 

 

buurt van de beijerlandselaan; waar het probleem zich bevindt. Mijn straat bevindt zich daar 

zeker op 10 minuten loopafstand vandaan. Als er op kortere afstand een oplossing wordt 

gecreeërd, gaan mensen niet zo snel 10 minuten lopen om boodschappen te doen. 

 Doordat er allerlei bouwwerken aan de gang zijn, is het aantal,parkeerplaatsen sterk 

verminderd. 

 Doordat er noodzakelijkerwijs aan twee kanten van de straat wordt geparkeerd is er 

regelmatig onenigheid bij de verkeersdeelnemers die van twee kanten komen, omdat ze 

elkaar niet kunnen passeren en uitwijken vaak niet mogelijk is en ook niet van te voren 

goed te zien. Wellicht zou eenrichtingsverkeer een oplossing daarvoor zijn. Dat zou ook 

veel schadegevallen aan de geparkeerde auto’s schelen. 

 Doordat het zo druk is met parkeren, staan er ook vaak auto's geparkeerd waar het niet 

mag. En vaak ook zo in de weg dat je er bijna niet langs kan met je auto. 

 Doordat onze straat op de grens is van betaald parkeren tot 18 uur / tot 23 uur, parkeren 

veel mensen hun auto in onze straat 

 Drempels en afspraken met rijscholen over hoe vaak in welke wijk 

 Dresselhuysstraat, parkeerzone 730. 

 Dubbel parkeren gelijk beboeten! 

 duidelijk aangeven dat daar echt niet geparkeerd mag worden 

 Duidelijk aangeven waar de parkeermeters staan en meer parkeermeters. Tegenwoordig 

moet men zo ver lopen voor een parkeermeter (vroeger stonden er meer). En de buurt mag 

ook wat groener gemaakt worden. 

 Duidelijk aangeven wat parkeervakken zijn en dat deze bedoeld zijn voor bewoners in die 

straat. Niet toestaan dat autos op stoepen worden geparkeerd. 

 Duidelijk maken in diverse talen dat er op bepaalde tijden(avonds/nacht) ook verderop 

genoeg parkeerplaatsen zijn ( deze zijn op plekken waar geen huizen staan Bijv. 

Arendsweg Talingstraat,en ze daar naar verwijzen. En in de avond niet tolereren dat auto, s  

niet op stoepen geparkeerd mogen staan die ook veel invalidenafritten blokkeren 

 Duidelijk parkeerplaatsen aangeven en drempels plaatsen om snelheid overschrijdingen te 

voorkomen 

 duidelijke lijnen tussen parkeervakken gebruik 2 of 3 de auto extra belasten fout parkeren 

of gebruik 2 parkeervakken voor 1 auto beboeten 

 Duidelijke verkeersborden plaatsen en flink handhaven! 

 duidelijker aangeven dat parkeren alleen voor vergunninghouders is 

 Duidelijker de parkeervakken aangeven zou wat kunnen helpen. 

 Dwars parkeren. De rijbaan terug brengen naar 1 baan. De stenen ondergrond vervangen 

door gras 

 eea logischer indelen 

 Eén "onbetaalde" parkeerplaats toekennen aan een huishouden. Indien een huishouden 

meer dan één auto heeft dan moet voor het parkeren betaald worden. 

 een aantal jaar geleden is al onderzocht hoe de parkeersituatie verbeterd kan worden. 

Daar is een redelijk plan uit naar voren gekomen, echter nooit uitgevoerd. de boa's die 

soms de parkeercontrole doen, kijken en luisteren niet naar de bewoners en beboeten 

vrijwel altijd de verkeerde en niet de overlastgevers. 



 

 

 één auto per adres zou de norm moeten; vroeger hadden jongelui een scootertje/bromfiets 

maar nu hebben ze op een 18 e een auto plus dat ze langer thuis wonen (huizenprijzen) 

waardoor er per adres soms drie of vier auot's zijn. En ruimte is als schaars. 

 Een auto per huis op straat parkeeren ander autos op een parkeerterijn 

 Een bord met : uitsluitend bestemmingsverkeer. 

 Een deel van de bewoners heeft de mogelijkheid op eigen terrein te parkeren. Hierdoor is 

de parkeerdruk op straat lager. 

 een duidelijke markering van de vakken en borden die er aansturen dat dubbelparkeren 

bestraft kan worden indien gepakt. 

 Een meer gedifferentieerd parkeerbeleid. Nu is het op het gehele Noordereiland gratis 

parkeren. In bepaalde delen leidt dat tot grotere parkeerdruk door veel langparkeerders die 

de hele dag parkeren maar wonen/werken buiten het Noordereiland. Een blauwe schijf voor 

bezoekers in combi met geregistreerde kentekens van bewoners zou aan dit gedrag een 

einde kunnen maken. Bij het laatste bewonersonderzoek was alleen ja of nee mogelijk als 

keuze om gratis parkeren te handhaven. 

 Een nieuw parkeer pasje (ivm evenementen regeling) is moeilijk te regelen. 

 Een oplossing vinden voor Plaswijck. 

 Een optie zou zijn om éénrichtingsverkeer van de Charley Tooropsingel te maken vanaf de 

kant van de Carel Willinksingel. Aan beide kanten van de CT singel schuine parkeervakken 

maken waardoor je meer parkeerplaatsen creëerd. Er zitten namelijk veel disciplines in de 

Charley Tooroptoren, zoals: huisartsen, verloskudige, psychiatrie, fysiotherapie, 

sportfysiotherapie, bloedprikken, apotheek en een kinderopvang. Het zou meer rust geven 

voor de bewoners, omdat je het heen en weer rijden van auto's dan niet meer hebt. Betaald 

parkeren vindt ik geen goed idee, want als je naar een van bovenstaande disciplines moet 

kom je daar niet voor je lol en moet je daar ook niet nog eens meer geld voor kwijt zijn. 

Bewoners hebben van het begin af aan al aangegeven om de parkeersituatie te verbeteren 

en de belijning beter aan te geven, maar door de gemeente werd er gezegd, er is 

voldoende parkeerplek en de belijning is goed (zwarte steen aan de kant van de 

stoeprand). Ja voor de bewoners wel, maar er is toen geen rekening gehouden met al de 

disciplines die er waren en er is toen niet naar geluisterd. 

 Een paaltje plaatsen op de in- en uitrit van de fietsenstalling aan de Zwaerdecroonstraat, 

zodat je er wel met de fiets in en uit kunt, maar dat auto's er niet kunnen parkeren. 

 Een parkeergarage  onder de tramrails van de Stadhoudersweg. Vanaf het 

Stadhoudersplein tot de hoogte van Blijdorp metro of verder. In de garage ook gelegenheid 

voor het stallen van fietsen. Toegang voor de bewoners van Blijdorp met een 

parkeervergunning. 

 Een parkeerplaats voor ieder nummer! 

 Een richting`s verkeer van maken . 

 Een rij huizen achter ons stukje wijk heeft parkeerplaats toegewezen gekregen op kleine 

loopafstand van hun huis (hun huizen staan op een dijkje waar geen parkeermogelijkheid 

is) maar het merendeel parkeert hun auto in onze straat omdat dit dichterbij is, zij lopen dan 

via de achterom van de tuinen naar het dijkje.  Daarnaast zijn er twee parkeerplaatsen met 

oplaadpunten voor elektrische auto's geplaatst terwijl niemand in ons deel van de straat 

een elektrische auto bezit. 



 

 

 Een straatje verop is meestal wel een plekje te vinden. We hebben wat grotere 

parkeerterreinen wat verderop. Ik hoef nooit meer dan 200m te lopen. Het is niet ideaal, 

maar ook niet onoverkomelijk.  Ik probeer zoveel mogelijk met de fiets te gaan. 

 Een stukje verderop staan regelmatig trucks lang geparkeerd, de chauffeurs overnachten 

daar vaak in de cabine. Aangezien er geen afvalbak staat laten zij al hun afval in de berm 

achter. Kan daar een bak geplaatst worden? betreft Pastoriestraat ter hoogte van 

Streefwaalsweg. 

 één van de redenen waarom Nesselande zo fijn wonen is, is omdat er geen betaald 

parkeren geldt. Wil je het strand populair houden, dan moet je het gratis parkeren zeker 

handhaven. 

 Eenrichringsverkeer En auto's laten insteken ipv achter elkaar parkeren 

 eenrichtings verkeer instellen langs de school  op de schere 

 Eenrichtingsverkeer van mijn s sraat en omliggende straten maken 

 Eenrichtingverkeer maken.  Betere parkeer plaatsen voor de basisschool.  Minder 

bedrijfsauto's in de straat.  Minder auto's per huishouden, zijn ook mensen met meer dan 3 

auto's.  Meer controle en sancties op parkeren in bochten / buiten de vakken. 

 eerder de straat afzetten bij voetbalwedstrijden van Feyenoord 

 Egaliseer de straat / parkeerplekken voor wat betreft de boomwortels (ook fijn voor de 

stoep met name voor ouderen of mensen die minder goed ter been zijn) 

 eigen parkeerplaatsen bij woning 

 Eigenlijk neen! Te veel mensen, te veel auto's en soms pech. We hoeven nooit buiten onze 

zone te parkeren. Enige wat mij dwarszit is dat er mensen zijn die zomaar de auto op de 

kruisingen (tussen Schiebroekselaan-Koningsveldestraat en Schiebroekselaan-

Willebrordusstraat) parkeren in de nacht waardoor het 's ochtends moeilijk is om de 

kruising te overzien.Maar ja. Er zijn ook mensen die de vuilniscontainers  verstoppen 

waardoor je je vuilniszak niet weg kunt gooien. 

 Eigenlijk niet, maar ik ervaar niet echt overlast van het parkeren. Je merkt dat er te weinig 

plaats is voor iedereen om zijn auto te parkeren. Dat zou hopelijk mensen moeten 

stimuleren om andere vervoerswijzen te gebruiken .... 

 eindelijk eens gaan luisteren naar wat de buurt/wijk wil en niet bij herhaling bewoners met 

een kluitje in het riet sturen. Alternatieven ontwikkeld door bewoners worden door SO niet 

serieus genomen, laat staan door ontwikkeld samen met de buurt en op creatieve wijze van 

budgetten voorzien. Het Noordereiland heeft een mega parkeerprobleem maar niemand 

helpt bij het realiseren van een oplossing. Foei! 

 Eindelijk is een duidelijk beleid uitvaardigen om het auto, en motorfietsengebruik eens flink 

terug te dringen. Enorm veel last van bovengenoemde bewegingen in het bijzonder in de 

vroege ochtenduren. Het gebruik van de toegangswegen als circuit midden in de stad gaat 

waarschijnlijk tot ongelukken komen. Deze ontwikkelingen wat rijgedrag betreft is direct 

koppelbaar aan het parkeerprobleem. Ontlasten dus. 

 Electrische autos mogen wat mij betreft gratis parkeren. 

 Elk huishouden een maximum aantal auto's 

 enkele alemene gehandicapten parkeerplaatsen aanleggen 

 Enkele paaltjes in de straat weghalen zodat er wat parkeerplaatsen ontstaan 



 

 

 er  worden i.v.m. het uitbreiden van het plein middellalndplein 17 parkeerplekken 

verwijderd, dat zal ongetwijfeld meer overlast bezorgen en bewoners kunnen hun auto niet 

meer in hun eigen straat kwijt. 

 Er geldt nu tijdelijk proef om betaald parkeerduur te verlengen van 23.00 naar ik meen 

01.00.  Probleem wordt veroorzaakt door horecabezoek W de Withstraat, en vooral 

donderdag t/m weekend.   Geen idee wat er mogelijk is om parkeerdruk in Cool (Zuid) te 

laten afnemen.... 

 Er heeft tijdelijk een mobiele camera gestaan en toen was er geen overlast!! Mobiele 

camera was weg en na 1 dag was er weer overlast. Plaatsen vaste camera zou een 

oplossing zijn. 

 Er is afgelopen jaar een onderzoek geweest naar betaald parkeren invoeren op het 

Noordereiland. de uitkomst daarvan was dat een krappe meerderheid het niet wil. maar 

daarmee is geen recht gedaan aan de uitslag: het 2/3 deel van het eiland dat ver weg ligt 

van de Willemsbrug (daar geen last van parkeerdruk) heeft tegen gestemd, maar het 1/3 

deel dat bij de Willemsbrug in de buurt woont massaal voor betaald parkeren gestemd. Nu 

verandert er niks en zitten wij met een parkeerdruk van nagenoeg 100% overdag. tel 

daarbij de zware overlast op van jongeren in de avond en nacht en het is absoluut zeer 

onprettig als situatie. 

 Er is al jaren een discussie gaande, betaald parkeren, of een blauwe zone, maar de 

gemeente wil nergens aan, waarschijnlijk omdat de ambtenaren van de deelgemeente zelf 

ook hier parkeren 

 Er is altijd voldoende parkeergelegenheid. Ik woon aan het voetpad dus kan sowieso niet 

voor de deur parkeren. Er is echter altijd een parkeerplek in de buurt. 

 Er is betaald parkeren t/m 18:00. Het is de 1e straat achter de Nieuwe Binnenweg. Mensen 

die daar Horeca oa bezoeken (ook het bekende Jazz Café Dizzy) zetten bij ons de wagen 

in de straat. En als ik 's avonds van werk kom kan ik 10 min lopen. Wat ook onveilig is rond 

dat tijdstip. Slechte straat verlichting. Vorige week is er op de Claes de Vrieselaan nog een 

beroving/overval geweest. Misschien een idee het 2/3 in de straat voor bewoners te maken 

die zoals ik een parkeervergunning hebben. Dit helpt dan ook mee wagens van café 

bezoekers te weren uit de stad. Dit is ook in Rijswijk bij het winkelcentrum de Bogaerd. 

 Er is een cafe, een sport vereniging, een gymzaal en een groot verenigingsgebouw in de 

(krappe) Rauwenhoffstraat. Zaal verenigingsgebouw en gymzaal worden verhuurd, cafe en 

sport vereniging worden bezocht. Het is de laatste tijd vrijwel onmogelijk na 16.00 uur een 

parkeerplaats te vinden in de straat. Overigens geldt dat voor heel de wijk, die is ontploft 

qua hoeveelheid auto's. 

 Er is een flink tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers.  Een doodlopen 

parkeergedeelte (zoals bij de St Jacobsplaats) dat niet zichtbaar is vanuit de brug / straat is 

wel uitnodigend voor vervelend gedrag.. 

 Er is een groot deel van het parkje aan de Noorderhavenkade dat is bedoeld om honden uit 

te laten.  Fijn voor hondenbezitters natuurlijk maar er zijn gelukkig weinig honden in de 

buurt. Maak van de helft daarvan een parkeerplaats aub! Hartelijk dank. 

 Er is een grote gemeentelijke parkeer garage aan de Spangsekade waar mijn auto staat. 

Helemaal prima maar zou meer gebruikt kunnen worden. Veel omwonende weten niet eens 

van het bestaan af. Verder zou het prettig zijn dat de betaling automatisch zou zijn. Ik krijg 

nu elke maand een acceptgiro in mijn bus!!!!! dit is echt heel achterhaald en 



 

 

papierverspilling tot en met. verzoek tot automatische machtiging of betaling is niet 

mogelijk.  u kan me altijd persoonlijk benaderen voor meer inlichtingen.  Vriendelijke Groet 

Remco Haneveld remco.haneveld@me.com 

 Er is een mogelijkheid om meer parkeerplaatsen te maken... 

 Er is een NEP voedselbank gevestigd hier om de hoek, zogenaamde Isac en de Schittering 

waar mensen gratis brood, fruit en groenten kunnen halen indien ze ook iets kopen. Hier 

komen voor het gros mensen met dure auto's, koophuizen etc. Dus waar het NIET voor 

bestemd zou mogen zijn. Maar ja men verdient een hoop geld doordat men de gratis 

producten ontvangt van de supermarkten en men toch minimaal 1 ander product moeten 

kopen..... Ze komen met veel en grote auto's aan en omdat de verse producten einde dag 

komen hebben wij hier te maken met een parkeerprobleem en heel veel foutparkeerders 

omdat ze dichtbij de winkel willen staan. Ze gaan op hoeken parkeren zodat minder validen 

de stoep niet af kunnen en daar zitten allemaal 55+ woningen.... Heel vaak naar 

Havensteder gebeld, de verhuurder, maar die doet er niets aan. Wij balen hier wel met zijn 

allen. Honderden mensen komen naar deze winkel en deze zou zodoende op een 

industrieterrein af wat meer afgelegen terrein moeten zitten en niet hier in de woonwijk..... 

 Er is een ontzettende hoeveelheid aan verkeer door de vele coffeeshops in de straten 

rondom. Daarbij komt nog dat de gemeente de gehele straat gaat herinrichten (in combi 

met rioolwerkzaamheden) en in het nieuwe plan MINDER parkeerplaatsen laat bestaan in 

de straat.   Ook het neerzetten van containers, fietscontainers dergelijke zorgt dat het 

beschikbaar aantal plaatsen dramatisch is op sommige momenten. Desalniettemin ook 

zonder deze zaken is het parkeren vaker problematisch en zijn wij genoodzaakt meerdere 

rondjes te rijden en soms veel verder weg te parkeren dan gewenst. 

 Er is een parkeer plek in de buurt, bij de tennisbaan Overschie. Daar is het echter niet veilig 

om je auto met te zetten ergens de hangjongeren/jong volwassenen die daar snachts 

bivakkeren. Er wordt niets door de politie aan gedaan. 

 er is een parkeergarage meer aandacht op vestigen. Waar staat er een bord? Zeker voor 

mensen die naar de supermarkt gaan - kijk eens of dit makkelijker te bereiken is, nu erg 

lastig met veel publiek op die staat,  - maak een deal met AH of Aldi, Kruidvat, bonuspunten 

- eerste uur gratis etc.  Kijk voor de snackbar gaat niemand naar de parkeergarage en voor 

de ijssalon ook niet maar niemand zal ook betalen, beter kijken hoe dat kan worden 

ingericht.... - handhaven slordig parkeerders  De bakker parkeert zelf voor de deur, moet 

gewoon naar de parkeergarage -  zou een aantal "haventjes" opofferen om fietsen te 

stalen, auto kunnen naar de parkeergarage. 

 Er is geen controle op fout parkeren. Vooral op hoeken van straten is dit het geval. 

Hierdoor kunnen mensen met een kinderwagen of rollator niet oversteken. Ook neemt dit 

het zicht weg van auto,s die vanaf de hoek komen. 

 Er is geen enkele zinnige reden om tot betaald parkeren over te gaan 

 Er is in onze straat een strook gras, wat nu gebruikt wordt als poepveld. Hier zouden zeer 

gemakkelijk 4 parkeerplaatsen van gemaakt kunnen worden. Temeer omdat er pas 

geleden weer 2 parkeerplaatsen minder zijn i.v.m. Elektrische oplaadpunten. 

 Er is maar één parkeerplaats voor mensen met een handicap voor de Volksuniversiteit. Dat 

is aanhangig gemaakt door een cursiste, de VU steunde dit verzoek.  Maar tot nu toe is er 

niets verbeterd. Het verzoek dateert van ongeveer een jaar geleden.  Wat doet de 



 

 

gemeente eigenlijk met dit soort aanvragen? Richting lange baan?  En waar belandt de 

uitslag van deze enquète? Onderste la? 

 Er is meer dan voldoende plek om auto's te parkeren, dus regulering is niet nodig. De enige 

reden dat ik bezwaar heb tegen betaald parkeren is het feit dat de belasting tegenwoordig 

voldaan moet worden via betaalde apps omdat er weinig palen worden geplaatst. Dat 

laatste vind ik begrijpelijk, maar als overheid mensen min of meer verplichten gegevens te 

verstrekken aan een commerciële partij die je ook nog eens moet betalen om belasting te 

mogen betalen, daar heb ik een probleem mee.   Fietsen parkeren is dus een heel ander 

verhaal, graag meer fietsnietjes plaatsen, bijvoorbeeld aan de Orionstraat. Kan makkelijk 

met die brede stoep langs het grasveld en zou veel schelen - nu staan alle fietsen los voor 

deuren en aan lantarenpalen. Ziet er niet uit, is niet veilig (diefstal, omvallen) en blokkeert 

soms de route voor mensen met kinderwagens of rolstoelen. En ook bij de Bergse 

Dorpstraat en voor de Albert Heijn Argonautenweg zijn ze vaak vol. 

 Er is niet lang geleden groot onderzoek gedaan hier (Kleiwegkwartier) waarin meerderheid 

van bewoners zich Tegen betaald parkeren hebben uitgesproken. Ik heb ook tegen 

gestemd omdat ik denk dat betaald parkeren hier niet de oplossing is. Helaas is er nu Voor 

betaald parkeren geadviseerd. Het onderzoek was dus voor de zgn kat zijn k...... 

 Er is ook een parkeerprobleem voor fietsen! 

 Er is op enige loopafstand voldoende ruimte om ook onbetaald te parkeren. Zelf 

beschikken wij over een garage op enige afstand van woning, 

 Er is ruimte  voor wat meer fietsen-stangen.  De fietstrommel abonnementen zijn veel te 

duur!  Is even duur als een auto-parker-abonnement, terwijl de gemeente juist fietsen zou 

moeten stimuleren! 

 Er is vanuit gegaan dat mensen niet meer dan 1 auto zullen hebben. Dat is een verkeerde 

aanname geweest. De gemeente zou moeten overwegen er wat parkeerplaatsen bij te 

maken. Daar is wel ruimte voor. 

 Er is voldoende parkeergelegenheid in nessela nde. 

 er is voldoende parkeergelegenheid rondom woonblokken, echter staat de auto volledig uit 

het gezichtsveld van de bewoners. Met als gevolg gestolen nummerplaten, bekraste auto's, 

ingebroken bij auto's (airbags en dashboard verwijderd). Wellicht is schuin parkeren een 

mogelijkheid. 

 Er is voldoende plek alleen niet alles is een oficieel parkeervak ..verder zijn er 2 plekken 

voor electriche autos alleen deze worden nooit gebruik niemand in deze wijk kan een tesla 

betalen zonde van de ruimte 

 Er is voornamelijk te weinig parkeerplek wanneer er evenementen zijn op het Deliplein 

waar veel bezoekers op afkomen. 

 Er kan parkeerruimte genoeg gemaakt worden. 

 Er komen hier teveel lesauto,s 

 Er komen meer bewoners in onze buurt en dat is een goede ontwikkeling. Maar dat 

betekent ook meer auto's en die tendens is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Het 

is een illusie om te denken dat mensen hun auto's in de komende jaren gaan inruilen voor 

alternatieven en dat er vanzelf minder auto's en minder parkeerde zal komen. De 

gemeente neemt het verkeerde uitgangspunt bij het veranderen van de parkeernorm. 



 

 

 Er komen steeds minder parkeerplaatsen voor steeds meer mensen/bedrijven. Ik heb er 

geen last van omdat ik een invalideparkeerplaats heb, maar zie de parkeerdruk overdag en 

ook op zondag (winkelcentrum Zuidplein open) toenemen 

 Er komen steeds minder parkeerplekken, doordat er meer fietsboxen en elektrische 

oplaadplekken gecreëerd worden. Op zich goed dat die er komen, maar jammer dat dit van 

toch al beperkte aantal parkeerplekken af gaat. Woensdagavond kom ik altijd laat thuis en 

ik moet nu vaak vanaf de Heemraadsingel naar huis lopen (virulyplein). Ver lopen en ik voel 

mij bij Heemraadsingel in de buurt niet altijd veilig (via via gehoord dat hier weleens 

mensen overvallen worden). 

 Er kunnen heel makkelijk meer parkeerplaatsen worden gemaakt door parkeerplaatsen die 

in het verlengde van de weg liggen, schuin te maken op plaatsen waar de stoep heel breed 

is, zoals waar ik woon. Hierdoor passen er 1.5x zoveel auto's in een straat. 

 Er kunnen meer parkeervakken gecreeerd worden als de indeling herzien wordt. Kwestie 

van 1 lantaarnpaal verschuiven. 

 Er kunnen wellicht nog wat extra oplaadpunten worden aangelegd voor elektrische auto's. 

 er lijken minder parkeerplaatsen te komen, terwijl er tegelijk meer auto's lijken te komen. In 

onze straat (vredenoordlaan) zijn bovendien op de stoep de fietsenstandaards zo dicht op 

de parkeerplaatsen geplaatst, dat fietsen gemakkelijk tegen auto's aan staan of vallen en 

de auto's beschadigen. 

 Er loopt een traject m.b.t. het parkeerprobleem in onze wijk, maar daar is wat mij betreft 

nog niet echt veel uitgekomen. Meer snelheidsaanduiding zou goed zijn, zeker op de 

woonerven. Men rijdt daar net zo hard doorheen als door de rest van de wijk. Wat in 

principe 30km/pu zou moeten zijn, maar vaak sneller. Levensgevaarlijk! Een beperkte 

invoer van betaald parkeren is wellicht iets om over na te denken, puur de straten die nu 

overlast ervaren. Het aanspreken van de bedrijven bij Alexandrium, waarvan het personeel 

voor de overlast zorgt, zou ook goed zijn.  Ja, het is openbare weg. Maar het is een 

woonwijk, en geen parkeerterrein voor de medewerkers van de nabijgelegen kantoren. 

 Er moet s avonds gecontroleerd worden op auto's die fout geparkeerd staan 

 Er moeten meer parkeerplaatsen komen. 

 er parkeren mensen die daarna de bus nemen om betaald parkeren te voorkomen. Dat 

veroorzaakt overlast 

 Er parkeren steeds meer bedrijfsbusjes in de straat. Ze nemen niet alleen de plek weg voor 

de bewoners, maar zorgen door hun omvang ook voor gevaar. 

 Er parkeren vaak mensen uit de Vierambachtstraat, die zelf geen goede 

parkeergelegenheid kennen. 

 Er parkeren wel af en toen auto's in de wijk van mensen die naar  Rotterdam Airport gaan 

 Er staan aan de K. Onnis weg ruim voor de splitsing "zone" parkeerborden. Voorbij deze 

borden mag uitsluitend in de parkeervakken worden geparkeerd. Toch worden na deze 

borden auto's alom fout geparkeerd. Verzoek om handhaving wordt genegeerd. Een paar 

keer goede controles en bekeuringen maakt mensen alert. Nu is alom de kreet "je ziet nooit 

iemand voor controle". 

 Er staan altijd te veel auto's in de straat. Er moet veel meer ruimte komen voor fietsen en 

voetgangers 

 er staan auto's met een buitenlands kenteken in de straat vooral s'avonds en s'nachts. Ik 

heb een discussie gehad met toezichthouders en daar maak ik uit op dat de bekeuringen 



 

 

die uitgeschreven worden niet of niets uithalen omdat het vaak kentekens zijn uit het 

oostblok. Nu is er een 2de auto in de familie en die kan niet eens een parkeervergunning 

krijgen omdat de parkeerplaatsen vol zijn. Vind ik een beetje te gek voor woorden als je al 

70 jaar in Rotterdam woont??? 

 Er staan bij ons auto's in de straat die er feitelijk niet moeten staan zoals ze staan, als er 

een ambulance komt kan hij moeilijk voor de deur staan en ook de vuilniswagen kaner 

moeilijk door en staan. Feitelijk moet daar een parkeerverbod komen! 

 Er staan bomen heel scheef waardoor het parkeren in de parkeerplek bijna niet mogelijk is. 

Ook door de wortels van die bomen is de straat een eind omhoog gekomen waardoor het 

parkeren op deze plaatsen heel lastig wordt. 

 Er staan noodgedwongen vaak autos half op de stoep geparkeerd. Dat zou geen probleem 

hoeven op te leveren als de andere helft van de stoep niet overwoekerd zou worden door 

struiken van de bewoners. Een brief met sommering om de struiken bij te snoeien zou een 

deel van het "parkeerprobleem" daarmee oplossen. 

 Er staan regelmatig grote bestelwagens gedurende de hele dag geparkeerd. Waarschijnlijk 

van winkeliers uit de Keizerswaard(maar er staat geen bedrijfsnaam op). Mensen lopen bij 

ons vandaan naar het winkelcentrum, soms met zware tassen om toch maar die paar 

centen parkeergeld uit te sparen.. 

 Er staan regelmatig veel bedrijfsbusjes en ook bij grote regelmaat containers voor 

bedrijfsafval 

 Er staan soms wel heel  veel autos terwijl er ruim gelegenheid is aan de andere kant van 

het Meijerspleinstation. 

 Er staan veel auto's illegaal geparkeerd bij gele strepen en op stoepen etc. Kan hier betere 

handhaving op plaats vinden? 

 Er staat al heel lang een viskar geparkeerd maar het is geen bedrijven terrein.De gemeente 

doet er niets aan. 

 Er staat regelmatig een grote groene bus in de straat thv huisnr 16. Deze belemmert het 

uitzicht van en naar spelende kinderen; Bij sommige adressen staan de auto's meer dan 

regelmatig niet volledig op de oprit. Dit omdat ze te lang zijn dan wel er onvoldoende plaats 

is vanwege containers dan wel andere objecten op eigen bodem; Bij de ingang van De 

Wurft staan vaak auto's op het trottoir die onvoldoende de weg vrijhouden. Bij eventuele 

calamiteiten is dit gevaarlijk; Auto's staan vaak direct op de hoek van De Wurft/Bergse 

Linker Rottekade waardoor het zicht ontbreekt; De aanwezigheid van een cafetaria zorgt 

dat er regelmatig overlast van geparkeerde auto’s plaatsvind; De containers tussen De 

Wurft en de Bergse Linker Rottekade zorgen ook dat er minder auto's kunnen staan. 

 er verdwijnen steeds meer parkeerplaatsen voor bewoners. prima om auto's zoveel 

mogelijk uit het centrum te weren ,maar ik vind dat bewoners ontzien moeten worden. Ze 

dienen een betaalbare plek te krijgen niet te ver van hun woning. 

 er waren ooit veel meer parkeerplaatsen in de straat. Deze zijn weggehaald. Bewoners 

worden geacht in een garage te parkeren. Maar het is heel vervelend wanneer bezoekers 

geen parkeerplaats in de buurt van je huis kunnen vinden. 

 Er werd recentelijk reclame gemaakt voor winkelen in de Middellandstraat met het lokkertje 

dat de auto parkeren hier zo goedkoop is vergeleken met het centrum. Dat vind ik een 

compleet verkeerd signaal in een wijk waar het hufterig autogedrag (veel te hard rijden, 



 

 

bumperkleven, op de weg blijven staan om even een winkel in te gaan) en parkeeroverlast 

de afgelopen 2 jaar sterk is toegenomen. 

 Er worden in de straat veel busjes geparkeerd door mensen die hier niet wonen. 

 Er worden in Nesselande nog meer woningen gebouwd en het strand wordt steeds drukker. 

Parkeerdruk is er nu al en ontsluiting is tijdens spits al dagelijks drama in de wijk. Ik ben 

bang dat dit probleem alleen maar groter wordt. 

 Er worden nu parkeerplekken opnieuw geplaatst met een oplopende stoeprand. Deze zie ik 

in de wijk steeds meer terugkomen. Het parkeren wordt er niet prettiger op en ook zeker 

niet voor mijn auto...snap echt niet wie deze vorm van parkeervakken maken heeft 

verzonnen (waarschijnlijk iemand die met name op de fiets zit). 

 Er worden steeds meer parkeerplaatsen ingenomen door laadpalen zonder dat er plaatsen 

bijkomen. Deze laadplaatsen mogen niet gebruikt worden als de auto is opgeladen. 

 Er worden steeds meer parkeerplaatsen ingericht voor elektrische auto's en invaliden. Dit 

vergroot het parkeerprobleem. Ondergrondse parkeergarages zouden een oplossing 

kunnen zijn. 

 Er worden steeds meer parkeerplaatsen opgeheven in de stad (door cafe's die er hun 

terras maken of doordat er fietsenstallingen gemaakt worden). Het is voor bezoekers 

nauwelijks meer mogelijk de auto te parkeren. 

 Er worden vreemde auto's van garage bedrijven van de schansweg neergezet en van 

mensen die op vakantie gaan zetten bij ons de auto voor de deur en nemen de bus naar 

het vliegveld. 

 Er worden wel huizen bijgebouwd maar er wordt niet altijd gegeken of het aantal 

parkeerplekken daarmee nog voldoende is.Ik vind het niet erg om een stukje te lopen maar 

soms moet je echt wel 10 minuten rondrijden. Vooral met een klein kind achterin is dit niet 

wenselijk. 

 Er wordf niet gehandhaafd. 

 er wordt geparkeerd op eigen terrein, personeel van naast gelegen verzorgingsflat, mijn 

visite moeten wel eens een ander plekje zoeken. Maar is niet echt een probleem. 

 er wordt hier over 5 dagen betaald parkeren ingesteld, dus het onderzoek moet binnenkort 

opnieuw worden gedaan voor Bloemhof  denk ik. 

 Er wordt in de Prinsenlaan niet gehandhaafd, dus daardoor wordt het foutief parkeren 

alleen maar gestimuleerd. Iedereen weet dat je dit ongestraft kunt doen. Wordt alleen maar 

erger. Dus denk ik niet dat betaald parkeren een oplossing is, want er zijn groenstroken 

genoeg! 

 Er wordt niet goed gebruik gemaakt van beschikbare ruimte om meer parkeergelegenheid 

te realiseren. Met name rondom de RET garage op de Kleiweg is er veel ongebruikte, niet-

functionele ruimte waar parkeergelegenheid kan worden gecreëerd zonder dat het ten 

koste gaat van de leefbaarheid van het gebied omdat veel bewoners daar al provisorisch 

gebruik maken van de ruimte om te parkeren. 

 Er wordt ook op de gele kruizen geparkeerd......deze zijn nodig om elkaar te kunnen 

passeren. Het is wel tijdelijk, maar dit duurt nog 1 jaar 

 Er wordt regelmatig een auto vernield aan de Marie Overeinderweg.  Kunnen er camera's 

opgehangen worden? 

 Er wordt regelmatig op de hoeken aan het einde van de straat geparkeerd, waardoor het 

onoverzichtelijk wordt om naar beide zijden de hoek om te rijden. 



 

 

 Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat parkeerplaatsen 'verdwijnen 'ivm de 

gelegenheid om elektrische auto's op te laden .Ook is er weinig tot geen controle op het 

handhaven van de verkeersveiligheid. Onder andere het parkeren op de hoeken van de 

straat en de 30 km zone. 

 Er wordt veel geparkeerd uit andere wijken 

 Er wordt vooral overdag bij ons in de straat geparkeerd door mensen die van de metro 

gebruik maken. 

 Er wordt wél geld voor geheven in de nabijheid van het ziekenhuis (Hordijk e.o.) maar er 

zijn onvoldoende faciliteiten gemaakt om de oversteek van de IJsselmondse Randweg ter 

hoogte van de Hendrik Velthoenweg veilig te maken. Die erkenning van dat gebied van de 

Hordijkerveld als perkeerzone voor het ziekenhuis staat voor mij haaks op de laksheid 

waarmee de deelgemeente dit issue niet op wil pakken. Dagelijks steken honderden 

mensen op zeer onveilige wijze over, weggesleten gras bewijst dat, omdat die oversteek 

(die er vroeger wel was, incl. VRI's) is verdwenen bij de laatste herinrichting. 

 Er wort regelmatig geparkeerd op/voor een rolstoel stoepje, deze moeten duidelijker 

gemarkeerd worden én auto`s moeten meer beboet worden in mijn straat die niet goed 

staan geparkeerd. Dit is de enige manier om de overlast tegen te gaan. 

 Er zijn bij Park Vossendijk ( flat de Rode Vos) parkeerplaatsen aan 2 kanten van de,weg. 

Voor de andere kant moet je door het gras lopen (en door de hondenpoep) om bij je auto te 

komen. Waarom kan er geen pad gemaakt worden van de vuilcontainers naar de andere 

kant van de weg? 

 Er zijn eigenlijk teveel parkeerplaatsen. Het detoneert de uitstraling van de buurt. Eerst een 

batterij auto’s passeren om vervolgens onze wijk binnen te kunnen. 

 Er zijn geen oplaadpalen hier 

 er zijn geen parkeerplaatsen voor invalide. zie antwoord vorige vragen.. 

 er zijn gele strepen getrokken aan een kant van de Korte Welle, waardoor de straat vrij 

small wordt en er op andere plekken geparkeerd wordt die m.i. de verkeersveiligheid zeker 

niet verhogen! 

 Er zijn grote, ongebruikte bedrijventerreinen in de directe omgeving met veel 

parkeergelegenheid (bedrijfspanden staan leeg). Mogelijk is hier iets van 

parkeergelegenheid te creëren voor omwonenden. Daarnaast bevindt onze woning zich in 

de nabijheid van een treinstation. Ook dit leidt tot parkeerders die niet uit de directe 

omgeving afkomstig zijn. Mogelijk is het in dat opzicht wel verstandig om tot betaald 

parkeren over te gaan en bewoners een ontheffing te verlenen (of toch met een 

vergunningsysteem te gaan werken). 

 Er zijn heel veel auto's die bijna niet gebruikt worden. En het tarief voor parkeren is zo laag 

dat er geen prikkel is om bewust te kiezen voor een vergunning.  Daarnaast is het betaald 

parkeren tot 18:00 uur en zijn de winkels open tot 22:00 uur waardoor er vanaf 17:30 u tot 

ongeveer 21:00 uur veel plekjes worden gebruikt door winkelend publiek.  Ook wordt er niet 

gehandhaafd, veel auto's parkeren op onjuiste plekken maar daar wordt vrij weinig aan 

gedaan. 

 Er zijn heel veel containers op straat op dit moment, ook cabines van de aannemers. Zeker 

5/20 plekken naast mijn huis. Containers die staan voor maanden - geeft probleemen 

s'avonds. Is ook een eenrichtingtings weg-rondjijden is normaal. 



 

 

 er zijn helemaal geen parkeer problemen  in onze straat    niet iedereen heeft een auto  

omdat ze die niet kunnen betalen 

 Er zijn meerdere parkeergarages in de buurt, geef de bewoners daar een plek en laat de 

gasten buiten parkeren! 

 Er zijn mensen die meerdere auto's hebben waarvan auto's die praktisch nooit gebruikt 

worden maar die eindeloos de parkeerplekken bezet houden. In heb zelf een garage dus 

heb er geen last van maar veel mensen wel die moeten rondrijden voor een parkeerplek. 

 Er zijn met de herinrichting pakeer platsen verdwenen  breng die terug!ook op het plein 

Streiesestraat kunnen makkelijk blauwe zonne gemaakt wotden .voor een uur pakeeren! 

 er zijn nog mogelijkheden om wat meer parkeerplaatsen te maken, in bepaalde straten in 

de wijk is parkeren moeilijk en zijn er extra plaatsen te maken, b.v. Corrie Hartonglaan 

 Er zijn nog steeds meer dan voldoende parkeerplaatsen. Een deel is reeds door groen 

vervangen. Een ander deel zou alsnog beter "groen" ingericht kunnen worden. 

 Er zijn op de dijk twee grote parkeerplaatsen die nauwelijks gebruikt worden. 

 Er zijn parkeergarages voor bijvoobeeld de Red apple en 100 hoog. Er komen nog veel 

meer torens bij in het scheepmakerskwartier. Dus er gaan ook meer mensen wonen met 

een auto. Wanneer al deze mensen hun auto kwijt kunnen in de parkeergarages van hun 

woontoren, ga je tijdens de spits toch een verkeeropstopping krijgen in deze buurt. 

 Er zijn parkeerproblemen, maar niet voor ons want we hebben een inpandige garage. 

Buren zonder garage moeten bij thuiskomst regelmatig zoeken naar een plek. 

 Er zijn recentelijk een aantal parkeerplekken bij Metrostation Marconiplein aan de 

Schiedamseweg-kant verwijderd. Dit had beter een K+R  zone kunnen worden. Auto's 

stoppen nu gewoon in de middel van de weg om mensen af te zetten of ze moeten via een 

paralelweg de wijk in. 

 Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen, .Alleen is het heel jammer dat garagehouder 

Denisz, uit de Bollandstraat vaak op de parkeerplaatsen gaat staan .met zijn 

handelsvoorraad. En daar wordt NIET op gehandhaaft, Trouwens in heel Lombardijen 

wordt niet gehandhaaft, Verbods- borden plaatsen is een en dat kunnen zeemaat 

handhaven dat is zo moeilijk 

 Er zijn sowieso te weinig parkeerplekken in het weekend, waarvan de Lidl de oorzaak is. Er 

moet iets met de Lidl worden bedacht, zodat zij de omwonende minder tot last zijn. 

 Er zijn te veel auto,s.    Mooi e   Oude buurt. Verziekt door parkeerplaatsen¿.          

Ondergrondse garages 

 Er zijn te veel bewoners met 2 of 3 auto's en bovendien invalide parkeerplaatsen. Er zijn 

van die mensen die de auto's parkeren en dan 9 maanden met vakantie gaan! 

 Er zijn te weinig parkeerautomaten in mijn directe omgeving. Ik woon tegenover de oude 

ingang vd dierentuin en in het weekend staat er bij elke automaat hier een flinke rij. Echt 

armoedig. 

 Er zijn te weinig parkeerplaatsen tov het aantal woonhuizen. 

 Er zijn teveel invalideparkeerplaatsen op de Schiedamsedijk, met name die bij het Maritiem 

Museum worden zelden gebruikt.  Als deze opgeheven zouden kunnen worden dan levert 

dat voor de hele straat meer parkeermogelijkheden op. 

 er zijn veel jongeren die nog thuis wonen en een auto hebben, waardoor er in sommige 

huishoudens drie of vier auto's moeten parkeren. Daarnaast zijn er veel mensen die naast 

hun privé auto ook de bedrijfswagen in de straat parkeren. Mij lijkt het zinvol om betaald 



 

 

parkeren in te voeren, maar dan wel voor een beperkt aantal auto's per gezin of met een 

oplopend tarief. 

 Er zijn veel lege parkeerplaatsen bij sportvelden/scholen  in de buurt.  Bv HCR aan de 

Ankie Verbeek-Ohrlaan. 

 Er zijn veel parkeerplekken aan de schelpweg weggehaald waardoor het nu in de wijk vol 

staat met auto’s en niemand meer zijn auto dicht bij huis kwijt kan. De camping staat vaak 

ook vol waardoor de toeristen de auto de hele week in onze wijk neerzetten. Heb hier 

eerder over geklaagd maar werd geen gehoor aan gegeven. 

 Er zijn veel ruimtes die leeg staan. Meer ruimte voor gezamenlijk autodelen en andere 

oplossingen om minder auto's toe te laten 

 Er zijn veel te vaak veel te veel parkeerplaatsen bezet door containers en andere zooi van 

aannemers / verbouwers. Af en toe prima, maar niet weken of nog langer 10-20 

parkeerplaatsen bezet houden op,loopafstand van een enkel huizenblok. 

 er zijn veel te weinig fietsparkeerplaatsen, en waar die er wel zijn, zijn ze onlogisch 

geplaatst en zelf verminderd in aantal de afgelopen jaren. Met alle fietsparkeerproblemen 

van dien. En de gratis fietsjes (grijs met geel, grijs met rood) zijn een plaag. De swapfiets 

daarentegen doet het goed. 

 Er zijn zeer weinig parkeermogelijkheden in de straat en directe omgeving, het is tot 18u 

betaald parkeren maar op loopafstand van populaire gebieden zoals de meent, dit betekent 

dat veel mensen van buitenaf in onze straten parkeren en te voet het centrum ingaan, 

voornamelijk tussen 18 en 22 uur en in de weekenden tot later is dit een groot probleem. 

 Er zijn zoveel mogelijkheden om meer parkeerplaatsen te maken.. Helaas luisterd er nooit 

iemand naar de burgers met ideeeeeen. Ik woon hier 25 jaar en er worden steets meer 

parkeerplaatsen vervangen door die vize altijd overvolle onsierlijke containers en elec 

oplaadpunten ( plekken die bijna altijd leeg staan...) 

 Er zou een inventarisatie van de inritvergunningen gemaakt kunnen worden om te kijken 

welke vergunningen nog relevant zijn. In mijn stuk straat zijn er meerdere uitgegeven waar 

geen gebruik van gemaakt wordt of waar de garage omgebouwd is tot woonruimte terwijl 

de oprit te kort is om een auto op te parkeren. ook is er een tuin met twee 

inritvergunningen. Allemaal potentiële parkeerplekken die niet beschikbaar zijn voor de 

bewoners. 

 Er zou in de avond meer controle moeten komen zodat auto,s die verkeerd geparkeerd 

staan het de volgende keer wel laten 

 Er zou op het parkeer terrein een deel voor vergunninghouder en bewoners met een 

kortingkaart moeten komen. 

 Er zou veel beter gehandhaafd moeten worden, fout- en dubbel parkeren is meer regel dan 

uitzondering. 

 Er zou veel meer gesurveilleerd moeten, want als dit al een enkele keer gebeurd dan blijkt 

dat men zich wel ineens netjes kan gedragen en niet op voet- en fietspaden of naast 

parkeervakken parkeert. 

 er zouden parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden, tussen enkele bomen aan de 

linkerzijde van de Celesta. 

 Ervaar het niet als overlast omdat er in de buurt voldoende parkeerplaatsen zijn. Vindt het 

wel opvallend dat Blijdorp een invasie te verwerken krijgt van yuppen meet meerdere auto's 

per gezin. 



 

 

 Eventueel parkeerplaatsen aan de overzijde in het gras maken. Is een stuk terug op de 

singel ook gebeurd. 

 Extra parkeergelegenheid maken. 

 Extra parkeerplaatsen in plaats van mega grote troittoir en plein dat nergens toe dient. 

 Extra parkeerplekken 

 feitelijk is er wel overlast, maar het stoort me eigenlijk niet zo, het hoort bij het wonen in de 

binnenstad 

 Fietsen in een buurtstalling tegen hetzelfde tarief als de container. 

 Fietspaden en parkeerplaatsen moeten elkaar niet kruisen. 

 fietsparkeer probleem is eveneens een probleem 

 Fietsparkeren is slecht geregeld. Nauwelijks fietsenrekken aanwezig. 

 fijn dat er nog de plekken bij Ter Heem zijn, om te parkeren, alleen zijn die door vrij veel in 

de autos uithangende hangjongeren a) vaak vervuild en b) voelt het niet helemaal sociaal 

veilig. 

 Fout parkeren wordt overdag niet beboet, 's avonds en ' nachts wel, terwijl dan de 

noodzaak niet aanwezig is.   Ik heb 2 prive parkeerplekken, ik ervaar geen 

parkeerproblemen 

 Foutparkeerders (stoep of laadpaalplek) aanpakken 

 Foutparkeerders beboeten. Negatief gedrag bestraffen. 

 ga aan de slag met HANDHAVEN zoals hoekparkeren, en veel meer schrijven of 

wegslepen bij het maasstadziekenhuis bij de gele doorgetrokken en onderbroken gele 

streep. 

 Ga alsjeblieft over naar betaald parkeren en worden nu veel auto's in de wijk geparkeerd 

van mensen die er niet wonen, maar wel gratis willen parkeren. 

 Gaarne een L/L plaats creëren voor bewoners, verdwenen invalideparkeerplaats weer 

terugtoveren, parkeerplaats voor touringcars maken, L/L maken voor vrachtverkeer. 

Gaarne niet in de nabijheid van de appartementen 

 garage bij ons achter staan altijd ongeveer 10 auto s voor de deur 

 Gasten gratis op zaterdag avond 

 Gebruik de lege ruimte die er is. Correct terrein en terrein voormalige opelgarage. Het 

verhaal gaat dat daar huizen gezet gaan worden. Zo wordt het parkeerprobleem nog veel 

groter 

 Gebruik het terrein van Eef & Huub en Correct. 

 gebruik s'avonds en in het weekend de parkeergarages van grote bedrijven. 

 Geef  ieder adres 1 vaste parkeerplaats en daar mag dan ook niemand anders parkeren . 

 Geef bewoners per adres 1 vergunning. 

 geef boetes aan foutparkeerders. Het is in de avond en in de weekenden heel erg. Ik heb 

diverse malen meldingen gemaakt bij de gemeente inclusief foto's, maar wordt niet 

opgetreden. Ja de stadswacht komt dan overdag kijken. Ja wat heb je daaraan als de last 

in de weekenden en in de avonduren is. 

 geef de bewoners een parkeerkaart een tweede tegen betaling een evt. derde extra duur 

en kom met betaald parkeren tegen normale prijzen dat is belangrijk voor de buurt 

 geef de bewoners van schulpplein een parkeervergunning zodat parkeerders van elders 

hier niet kunnen parkeren 



 

 

 Geef de mensen die in het Maasstad ziekenhuis werken, een gratis parkeerkaart zodat ze 

niet meer op de Hunniadijk hoeven parkeren. Ze krijgen er wel geld voor, maar dat 

gebruiken ze zelf als extraatje. 

 Geef de parkeerplaatsen aan de lepelaars singel terug (beide kanten) het door u gemaakte 

perk rondom de singel trekt alleen maar junkies aan. 

 Geef iedre vewoner een vaste parkeerplek op kenteken. Ik wil wel betalen voor een vaste 

parkeerplaats. De parkeerplaats is slecht verlicht en er staan vervuilende bomen. Knap de 

parkeerplaats op. Verleen dmv slagboom alleen toegang aan bewoners. Maak een laad- en 

los-zone voor leveranciers. Realiseer parkeerplekken voor de Romeynshof. 

 Geef minder vergunningen uit. 

 geef niet teveel parkeer vergunningen af terwijl er een inpandige parkeer garage is. 

Bezoekers hebben geen plek meer. 

 geeft de 36 bewoners van dit stukje wijk ook een parkeervergunning. het gaat om het 

parlevinkerpad/ roeierpad/ dukdalfpad/ bolderpad 

 geen 

 geen  plaatsen verwijderen s.v.p. Nu is er redelijke parkeergelegenheid, dat houden we 

graag zo. 

 Geen betaald parkeren 

 Geen betaald parkeren betalen al genoeg belasting!!! 

 Geen betaald parkeren invoeren 

 Geen betaald parkeren invoeren lost niets op overdag meer dan een kwart van de plaatsen 

onbezet. In het vervolg bij veranderingen overleg met de bewoners plegen 

 Geen betaald parkeren invoeren. Zou heel veel problemen gaan geven voor de leerlingen 

van school die toch ook ergens hun auto kwijt moeten. Nu loopt alles soepel tussen 

bewoners en gast parkeerders. 

 Geen betaaldparkeren invoeren. 

 Geen betaling op plaatsen waar geen parkeerproblemen zijn. 

 Geen garages, benzine pompen,  of auto verhuurbedijven in een woonstraat !! 

 geen idee 

 geen parkeerhavens gebruiken voor terrassen op vlonders in de straat 

 Geen parkeerplaatsen weghalen maar juist extra aanleggen. 

 Geen parkeerproblemen in mijn straat 

 Geen parkeervergunningen verlenen aan bedrijven niet die niet gevestigd zijn op 

Katendrecht. Parkeertarief verhogen naar dat van Wilhelminapier. Betere belijning van de 

parkeervakken 

 Geen parkeren doen. Er kunnen genoeg parkeerplaatsen gemaakt worden. Er moet een 

verbod komen dat aannemers hun personeel in auto laten rijden en die meenemen naar 

huis. Dat mag niet dan heb je al een probleem opgelost. Maak bij winkelcentrums een 

blauwe zone en laat daar heel de dag door T&H lopen. 

 geen qpark parkeergarage boven de grond, maak er een parkeergarage ondergronds bij, 

voor de uitbreiding Zuidplein, zodat de woningen die in dit gebied soms toch al moeilijk te 

bereiken zijn ,bereikbaar blijven, neem eens een kijkje in Antwerpen achter het station, als 

je een voorbeeld zoekt, een schitterende oplossing voor een parkeerprobleem. 

 Geen suggesties 

 GEEN VERKAPTE EXTRA BELASTINGEN! 



 

 

 geen vrachtauto's of grotere leverwagens in de straat parkeren 's avonds, weekends en 's 

nachts 

 gele banden plaatsen in bochten. meer controle op parkeren op afrit rolstoel/kinderwagens 

 Gele streep aan rand van het trottoir naast de flat. Nu staan daar vaak auto's geparkeerd 

wat maakt dat er een onveilige situatie rondom de parkeerplaats ontstaat. 

 Gemeente wil aantal openbare pp terugbrengen van 3 naar 2. Mijn advies is om dit niet te 

doen. 

 Gewoon alle parkeerplaatsen weer terug. 

 Gewoon te weinig 

 Gewoon zo alten. Buurt ooit ontworpen met de parkeernorm 1 op 1. Dat is wel verschoven, 

want sommige huishouden heen twee auto's, maar er zijn ook gastenplekken.  Maar 

mordicus tegen betaald parkeren. De gemeente moet maar elders gaan geld melken. 

 Gewoon zo laten. Géén betaald parkeren! 

 Gezien de parkeerdruk in de straat, en de omliggende straten is het voor bewoners erg 

lastig geworden hun auto voor de deur/in de buurt te parkeren. Regelmatig staan we een 

paar honderd meter verder met boodschappen en onze kleine zoon.  Ons advies: alleen 

vergunninghouders laten parkeren op straat hier en de overige bezoekers in de garage 

Museumpark. 

 Gezinssamenstelling in de staart en de mogelijkheid op eigen terrein te parkeren leiden nu 

tot weinig parkeerproblemen in mijn straat. 2 starten verder is dat heel anders 

 Goed initiatief om de straatparkeerders ('s nachts) gebruik te laten maken van de 

gebouwde parkeergarages. We hebben de ruimte op straat nodig voor 

mensen/groen/water, niet voor blik. 

 Goed om een ondergrondse parkeergarage te maken, ipv het parkeer terrein bij hotel NY 

 Goed om minder parkeren op straat te hebben, ook al heb ik er zelf last van, een 

Delftsevaart zonder auto's is veel leuker! Het verschil in kosten tussen parkeren op straat 

en een plek in een stadsgarage is te groot om aantrekkelijk te zijn voor ons. Dan maar 

vaker een rondje moeten rijden om een plekje te vinden... 

 Goede infrastructuur (wegen verbreden zodat genoeg ruimte voor fietsers) of 1 

richtingsverkeer van maken, parkeerplaatsen verminderen, laden/lossen vrachtwagens 

betere organiseren en vrachtwagens dienen veiligheid in acht te nemen (hoe ze parkeren 

en hun laad/losactiviteit uitvoeren gewoonweg supergevaarlijk), handhaving politie van 

dubbelparkeerders, overtreders bij scheuren en wegrijden zonder voorrang te verlenen: 

kortom die gevaarlijke chaos midden op de weg oplossen; het lijkt net het wilde westen met 

al dat onnodige verkeer en politie nergens te bekennen (het zijn buurtwinkels en 

buurtbewoners komen er shoppen, waarom dan al die auto's met vooral allemaal jongere 

capabele shoppers??) 

 goedkeuren in parkeren in de voortuin, strenger optreden tegen aanhangers 

 Goedkopere vaste parkeerplaatsen voor de bewoners! 

 Graag 1 parkeerplaats opofferen voor een extra fietstrommel! Wij staan al ruim 4 jaar op de 

wachtlijst. 

 Graag alsnog parkeervakken realiseren, een straat zonder parkeervakken in 2018 kan echt 

niet.. 



 

 

 Graag belijning aanbrengen, zodat er vakken ontstaan om parkeerders goed en optimaal 

gebruik te laten maken van de parkeerstrook. Nu ontstaat er vaak teveel speling, waardoor 

er geen efficiënt gebruik wordt gemaakt van de ruimte. 

 GRAAG BETAALD PARKEREN EN ZO SNEL MOGELIJK SVP! Parkeren op het 

Noordereiland is een totale ramp. Elke dag parkeren honderden forenzen op het eiland 

terwijl het 's avonds bijna leeg is. Het wordt alleen maar drukker, er komen steeds meer 

woningen, meer kantoren, meer mensen en dus meer auto's, maar de gemeente weigert in 

te grijpen en laat bewoners liever 800 meter lopen met volle boodschappentassen omdat er 

op de punten van het eiland soms nog wel een plekje is. De parkeermetingen zijn 

overduidelijk (overdag 140%) en overal in Rotterdam wordt wel betaald parkeren ingevoerd 

of uitgebreid. Drie keer raden waar mensen die halsstarrig weigeren te betalen naartoe 

uitwijken... 

 Graag de tijd van betaald parkeren terug wijzigen naar 18uur. Het is niet nodig om de tijd 

van 23uur te hanteren. 

 Graag eenrichtingsverkeer maken 

 graag letten op foutparkeerders en parkeertouristen.. 

 Graag meer controle op oneigenlijk gebruik. 

 Graag meer fietsparkeerplaatsen 

 graag meer parkeerruimte 

 Graag ook op zondag betaald parkeren invoeren.  vanaf zondagmiddag is de staart 

overvol. 

 Graag optie tot herinrichting parkeren op de Kruisnetlaan te Hoogvliet nabij de kerk. Bij dit 

gedeelte gebeuren er veel  incidenten met schade aan spiegels nav de te krappe 

doorrijdmogelijkheden ivm geparkeerde auto's. voor info: Gerda de Graad 06 - 5069 55 00 

 Graag parkeertarief omhoog en ook 's avonds betaald parkeren introduceren. Onze straat 

bevindt zich op de grens van gratis na 18:00 parkeren en betaald parkeren. De heel week 

bijna geen parkeerplaats te vinden. Zeker bij evenementen of vrijdagavond en zaterdag 

(stapavond). Vervolgens wordt het ook gedurende de week steeds drukken. Als ik thuis 

kom van mijn werk, kan ik bijna geen plek meer vinden 

 Graag Parkeervergunningen voor de bewoners afgeven en voor de bezoekers niet langer 

dan 2,5 uur betaald parkeren. 

 Graag plekken voor elektrisch opladen op een andere plek in de straat. op dit moment 

faciliteren ze hangjongeren en drugskoeriers. Graag uitbreiding betaald parkeren tot 23 uur 

 Graag uitbreiding ivm aanwas van horeca in de hofbogen 

 Graag wat meer toezicht op fout parkeren!  En niet 1x maar zéér regelmatig. Alleen dan 

kan je een verandering in de mentaliteit verwezenlijken. Helaas blijkt de portemonnee de 

enige drijfveer om foutief gedrag aan te passen. 

 Graag willen we minder parkeerplaatsen in de straat, zodat we meer stoep hebben en 

kinderen op straat kunnen spelen. Dat vinden we belangrijker dan het comfort van 

automobilisten 

 Graag zo snel mogelijk betaald parkeren in het Kleiwegkwartier. Veel inwoners van 

Rotterdam Noord komen hier gratis hun auto parkeren waardoor de bewoners van het 

Kleiwegkwartier heel vaak hun auto niet kwijt kunnen. Na 19u 's avonds is het sowieso 

hopeloos en zijn we regelmatig een kwartier of langer rondjes aan het rijden om een plek te 

vinden. Als het lukt om er een te vinden, is deze meestal ver van het huis waardoor we dan 



 

 

eindeloos op en neer moeten lopen om onze spullen thuis te krijgen. Heel graag betaald 

parkeren dus. 

 Graag zou ik dat de parkeeroverlast van ongewenste auto's wordt opgelost door de 

politie/gemeente. 

 Graag zsm mogelijk beginnen aan werkzaamheden aan riool en aanleg nieuwe straat. 

Gehoord dat we pas in 2021/22 aan de beurt zijn, terwijl bij ons de oudste riolering ligt. Nu 

gaan ze vd schakelweg eerst naar de Bongweg. 

 Gratis parkeren voor bewoners en betaald dan wel niet met een betaalde vergunning voor 

toeristen, bezoekers etc. 

 Gratis voor bewoners 

 Gratis voor bewoners. 

 Groeiende hoeveelheid parkeerplaatsvreters. - vuilcontainers - fietsenberging - “leuke” 

straatinrichting - etc - etc  Allemaal in zichzelf nuttig, leuk, gezellig.  Maar alles bij elkaar 

vreet het parkeervakken 

 Grote bussen en bestelbus aan de rand van de wijk laten parkeren. 

 Grote onzin dat betaald parkeren. Is gewoon weer een manier om geld binnen te krijgen 

 Grotere parkeervakken.  Betaald parkeren invoeren. Extra borden 30km neerzetten.  De 

Roerdomplaan is nl een 30 km zone   Alleen weten bestuurders dit niet. Er zijn 

oplaadpunten voor elektrische auto's echter deze zijn er nog niet. Kost wel 2 plekken. 

Handhaving en de wijkagent zijn regelmatig aanwezig en goed bereikbaar voor mijn straat 

 Grotere parkeervakken. Nu met een standaardauto kan je er net in.  Wel met de kans dat je 

er amper in of uit komt als er iemand naast je staat 

 Haal die gele strepen weg!!! 

 Haal die vieze snackkar weg bij het Albeda college aan het Weena. Pak eindelijk eens de 

drugdealers en lover boys aan, die zich rondom dit Albeda college verzamelen. Haal de 

vele fietsenrekken weg. Maak een handige laad- en loszone langs het Weena. Er zijn nu 

niet eens "normale" parkeerplaatsen. Ook fijn voor pakjesbezorgers en verhuizers! 

 Half op de stoep parkeren wordt oogluikend toegestaan: goeie actie van de gemeente! 

 handhaven 

 Handhaven dat mensen in onze straat niet op de stoep parkeren. Er is genoeg plek in 

omliggende straten. 

 handhaven huidige situatie 

 Handhaven op foutparkeren. En dan niet op een wiel op de stoep maar echt fout parkeren. 

 handhaven op onjuist parkeren 

 Handhaven op op de stoep parkeren 

 handhaven parkeerverbod in de passeerzone's 

 Handhaven perkeerregels tbv de bedrijven. 

 Handhaven van het verbod om carports te onttrekken aan de parkeer ruimte na verbouwing 

tot andere bestemming 

 handhaven van overtreding parkeerverbod 

 Handhaven!  nu worden gebieden gebruikt die voor voetgangers bestemd zijn ( gevaarlijk) 

en wordt betaald parkeren ontweken. 

 Handhaven. Ivm de verkeersveiligheid zijn er plekken waar je niet mag parkeren. 

 Handhavend optreden. En een brief aan alle bewoners waarin ze herinnerd worden aan de 

voorwaarden die overeengekomen zijn bij de verkoop van de kavels. 



 

 

 Handhaving 

 Handhaving 

 Handhaving 

 Handhaving is erg selectief, bij een incidentele overtreding wordt bekeurd - bij grotere 

aantallen auto's op trottoir e.d. worden geen bekeuringen uitgedeeld 

 Handhaving moet meer en meer controles uitvoeren op gebied van parkeerproblemen. 

Deze zijn nooit aanwezig in mijn buurt. Kort gezegd. Handhaving heeft geen toegevoegde 

waarde! Misschien een appart team opzetten die alleen maar bezig is parkeerproblemen en 

het aanpakken van grote voertuigen caravans en aanhangwagens in een WOONWIJK. 

 Handhaving niet parkeren op een plek die niet als parkeerplaats is aangemerkt in een 

smalle straat als het Marseillehof. 

 Handhaving op het parkeerverbod.  Handhaving op het blokkeren van de doorgaande 

rijweg. 

 Handhaving stadswacht van op de stoep geparkeerde auto's in de Jean Sibeliusstraat. 

 Handhaving van parkeergedrag rond begintijd en eindtijd scholen zou wenselijk zijn. Nu 

vaak, zeker bij slecht weer, onveilige situaties. Stoppen mideen op een zebrapad is geen 

uitzondering. 

 handhaving van verkeersregels rond parkeren (op of direct voor een zebra) - er wordt op dit 

punt volledig niet gehandhaafd en ik zie veel bijna-ongelukken, vooral met overstekende 

kinderen 

 Handhaving. Aangezien het hier vrij parkeren is, wordt er -in het geheel- niet gecontroleerd. 

Op niets. Met als gevolg gratis chaos. 

 Hangjongeren die iren parkeren, hun asbak legen op straat en ander afval achterlaten en 

dan ooklijken te dealen, erg intimiderend allemaal. Cameratoezicht en alcoholverbod. 

 harder controleren op dubbel parkeren en direct boetes uitdelen. 

 Heb ik al in de brief geschreven. 3 a 4 geleden straat open geweest voor nieuwe riolering. 

gelijk de stoepen aangepakt, breder gemaakt, zo genaamd kindvriendelijk gemaakt, wordt 

nu gebruikt als race baan door iedereen. Kinderen en volwassenen. Door deze hele ellende 

raakte we ook 9 parkeer plekken kwijt. De gemeente architecten weten het wel op de 

tekentafels tafels. Ze wonen er zelf niet. Ze zijn door de wijk geweest om alles na te gaan, 

maar wel overdag als het grootste deel op het werk is. Dan is er voldoende ruimte. Na 

18.00 uur is alles vol, dus ruimte gebrek.  Ik hoop hier nog iets over te horen . 

 Heb zelf geen auto, maar vrienden / familie die op bezoek komen vinden het wel vaak lastig 

om hier parkeerplek te vinden. 

 Heeft iemand recht op een parkeervergunning op straat als bij zijn wooncomplex een 

parkeergarage aanwezig is, waarvoor apart huur moet worden betaald? 

 Hef alsjeblieft de parkeergelegenheid bij hotel New York niet op. Dan kunnen we helemaal 

nergens meer naar toe, 

 Herindeling parkeren in onze straat. Ook onder en bovengrondse containers herplaatsen. 

Zou meer efficiënter kunnen. 

 Herindeling van de straat met parkeervakken o.i.d., opdat het veiliger wordt. We wonen 

naast een school (Kastanjeplein), en er is veel ruimte, wat ook weer veel ruimte voor een 

wir-war van auto's biedt. 

 Herinrichten.  Er is een hele brede stoep dat best smaller zou kunnen. Ook zijn er stukken 

waar 2,5 auto in past. Als dat anders kan, dan kunnen er meer auto's parkeren. 



 

 

 Herinrichting van de straat zou meer parkeerplaatsen beschikbaar maken. Is afgelopen 7 

jaar al meerdere keren besproken maar ook ondanks toezeggingen toen is er nog altijd niks 

gedaan. 

 herinrichting van parkeer mogelijkheden. Recent zijn ook centrale afval containers 

geplaats, helaas ook op bestaande parkeerplaatsen. 

 herstructurering  van de parkeer vakken  de bomen vervangen  door kleine boompjes want 

ook deze zijn te groot gegroeid en  de bestrating van de parkeervakken zijn  nu schots en 

scheef en zo nodig parkeer vergunningen per huisraad van max 2 auto's per gezin .zou 

misschien een oplossing kunnen zijn.maar betaald parkeren ben ik geen voorstander van 

alles kost al geld en de buurt is nu niet meer zo je dat . 

 Het aantal auto's per huishouden proberen te reguleren. In onze 3-onder-1-kap hebben de 

rechter buren 3 auto's en een camper, en de linker buren 3 auto's... 

 Het aantal parkeerplaatsen kan uitgebreid worden. Er is braakliggend, niet onderhouden 

terrein. Tussen de Zevenoord ,Ruigoord en Quadenoord is er voldoende ruimte voor extra 

plaatsen. 

 Het aantal parkeerplekken is niet toereikend voor het aantal huizen in de wijk!!! 

 Het aantal werk gerelateerde busjes nemen wel veel plaats in,  En het onderhoud van het 

wegdek laat te wensen over m.n. wortelopdruk waarvoor nu wel actie wordt ondernomen, 

na mijn klacht erover. 

 Het beloofde actieve parkeer beleid uitvoeren en bonnen schrijven! 

 Het beperkt aantal parkeermeters is heel lastig vindbaar. De bordjes met pijlen laten je een 

rondje lopen zonder dat je er ook maar 1 tegenkomt of zelfs in het zicht krijgt. 

 Het beste zou een systeem zijn waarbij de bewoners gratis kunnen parkeren en bezoekers 

die de auto parkeren om vervolgens met ov naar centrum te gaan te laten betalen. 

 Het betaald parkeren rondom winkelcentrum Keizerswaard zorgt alleen maar voor overlast 

voor de bewoners die in de omgeving wonen. 

 Het betaald parkeren tot later door laten gaan. We zitten aan de rand van het centrum maar 

is maar tot 18:00 uur betaald parkeren. Iedereen die dan de stad in gaat parkeert rond om 

ons huis 

 het betaald parkeren uitbreiden naar latere tijden, en bedrijf auto's weren uit de wijk 

 Het creeeren van méér parkeerplaatsen. Is mogelijk , want het noordelijke deel van de 

IJsselmondselaan is ook een 30km gebied( woonerf) en op de westzijde van de 

IJsselmondselaan zijn tot aan de Damhertstraat, minimaal 15 parkeerplaatsen te 

realiseren, zonder dat het bakken geld kost. Alleen misschien een bloembak.   Maar omdat 

de kosten relatief laag zijn zal het wel geen goed idee zijn. Het is pas een goed idee als het 

sloten geld kost en niets oplevert. 

 Het eiland slibt langzaam vol met auto's van mensen die het eiland gebruiken als gratis 

parkeerplaats. Ik den k dat het doorverteld wordt, want het wordt steeds erger. 

Centrumbezoekers, dagjes mensen alsook uitgaanspubliek zetten hun auto hier neer en 

halen hem later op de dag weer op. Dit gaat niet alleen ten koste van de openbare ruimte 

maar veroorzaakt ook extra luchtvervuiling voor de bewoners van het eiland want het zijn 

zeer veel extra verkeersbewegingen. 

 het gaat hier niet alleen over auto parkeer overlast maar ook een gebrek aan 

fietsenstallingen 



 

 

 Het gaat om postcodegebied 3037BA. Stel op zondag ook betaald parkeren in. Juist dan is 

er overlast door de kerkgangers 

 Het gaat op zich vrij aardig. Als ik wat eerder thuis ben, dan is er vaak wel een 

parkeerplaats. Anders is het parkeren bij het havenziekenhuis, dat is op zich ook prima. Het 

helpt dat het nu een ziekenhuis is geworden waarbij er ambulante behandelingen worden 

gegeven en er geen bezoekuur is om 19.00. 

 Het gaat prima 

 Het gedogen van met twee wielen op de stoep parkeren, zodat aan beide kanten van de 

straat kan worden geparkeerd. 

 Het geluk voor parkeerders in mijn straat is dat er een school is. Na schooltijd en in het 

weekeind is er plaats zat. 

 Het gratis parkeren is een aantal jaar geleden verplaatst naar 23:00 uur of 24:00 uur. Dit 

mag van mij terug naar 20:00 uur of zo 

 Het hekje van het plantsoen een stukje naar achteren 1 stoeptegel erbij dan kan ik via die 

zijde veilig met mijn rolstoel bij mijn auto komen en is het probleem opgelost. 

 Het hele Noordereiland betaald parkeren invoeren. Overdag heb je de forenzen die naar de 

stad reizen omte werken in de avond en nacht komen de mensen hier hun auto parkeren 

van andere wijken waar men wel betaald parkeren heeft. Ook heel veel mensen die vliegen 

via Rotterdam airport parkeren hier gratis hun auto. De in het weekend staat het vol met 

bedrijfs-busjes. 

 Het hoort een beetje bij een populaire stad het niet altijd kunnen parkeren. Vrijdagavond of 

in het weekend snachts moet ik m 9vd10 keer ergens anders zetten omdat het vol staat. 

Het is vervelend maar zolang het bij deze enkele keren blijft, klaag ik niet. 

 Het invoeren van betaald parkeren lost het parkeerprobleem niet op. Betaald parkeren 

zorgt niet plots voor meer parkeerplaatsen of minder auto's per huishouden. De oplossing 

moet gezocht worden in een pragmatische aanpak bij de indeling van straten. In de 

Zonnebloemstraat, Duizendschoonstraat, Gladiolusstraat en op delen van de kleiweg, 

kunnen veel meer parkeerplaatsen gecreëerd worden als er gekozen wordt voor gestoken 

parkeren. De trottoirs zijn daar overdreven breed. 

 Het iritante dubbel parkeren op de binnenweg, en tegen het verkeer in parkeren wat 

volgens mij niet mag.Dit is  af en toe levens gevaarlijk vooral voor fietsers. 

 Het is al met al goed beheersbaar. 

 Het is algemeen bekend dat er te weinig parkeerplekken zijn in deze wijk. De parkeerdruk 

is hier hoger dan in aangrenzende wijken, mogelijk omdat Bergpolder dichtbij de afslag 

centrum gelegen is. In het ideale geval zou dit deel van de stad ook een transferium 

moeten hebben, net als bij metrostation Kralingsezoom. 

 Het is alleen vervelend als je visite krijgt dan kost het een vermogen om te parkeren en dat 

betaal ik dan want dat is goedkoper anders krijg je geen bezoek meer.en er staan altijd 

auto,s voor de deur heel lang en die heb ik nog nooit zien parkeren en als ik dan zeg het is 

hier betaald parkeren dan krijg je een opmerking van ze pakken me toch nooit. 

 Het is allemaal wat voller geworden de laatste jaren, mede doordat er in Kralingen nu wel 

betaald moet worden voor parkeren. Ik heb er zelf niet echt heel veel last van (weinig 

autogebruik), maar merk wel dat medestraatbewoners af en toe wat moeten zoeken en/of 

verderop moeten parkeren. In onze straat en opgeving wordt ook vaak geparkeerd door 

mensen die vervolgens de tram de stad in nemen. Tenminste dat idee heb ik. Soort P+R. 



 

 

 het is altijd vol, gelukkig wel een parkeerplaats van het winkelcentrum in de buurt, maar 

dichtbij niet echt. en dan maken ze in de straat er nog een invalideparkeerplaats van, terwijl 

er al weinig plekken zijn. 

 Het is belachelijk dat het hier betaald parkeren is. 

 Het is de laatste jaren wel drukker geworden,  en momenteel is er een bouwprojekt. 

 Het is druk in de straat. We komen parkeerplaatsen te kort. Er staan regelmatig auto's op 

de stoep geparkeerd. Op zich begrijpelijk, je moet toch ergens naar toe. Er is nog wel 

ruimte om er parkeerplaatsen bij te maken (bijvoorbeeld een extra vak op/naast een brede 

stoep). Ik zou het op prijs stellen als dit in de mogelijkheden wordt meegenomen. Alle 

beetjes helpen. 

 Het is druk met parkeren ivm de bezoekers van Albert Heijn tegenover. 

 Het is erg fijn dat mijn bezoek hier voor de deur gewoon in de straat gratis kan parkeren! Er 

is altijd plaats. Ik zie geen reden om hier betaald parkeren in te voeren omdat deze straat 

(Prinsenlaan) ver buiten het centrum ligt en voor de mensen die het Kralingse Bos 

bezoeken is het ook te ver lopen. 

 Het is heel jammer dat Noordereiland is verworden tot een parkeerplaats voor mensen die 

elders wonen. De kades staan vol met bedrijfs- en personenvervoerbusjes. Er zouden 

mooie dingen met de kades kunnen worden gedaan als er geen auto's stonden 

 Het is in mijn straat bijna niet mogelijk om je auto normaal te parkeren. Mensen moeten 

gewoon zoeken om een parkeer plek te vinden en dat is vooral in het weekend het geval. 

 Het is in principe een rustige wijk met een rustige parkeersituatie.  Een betaald 

parkeerbeleid zou hier weinig zinvol zijn.   Sommige autorijders rijden wel met (te) hoge 

snelheid door de wijk.  Soms onveilig omdat heel veel kinderen hier op straat of op het 

pleintje spelen. 

 Het is in Schiebroek, het is wel beter geworden door de maatregelen van Plaswijckpark 

maar vooral in de weekenden en vakanties erg druk. 

 het is niet accceptabel om betaald parkeren in te voeren terwijl meerderheid tegen heeft 

gestemd 

 Het is onduidelijk waar je precies mag staan omdat hier soepel mee word omgegaan door 

bewoners om een plek te vinden. 

 Het is prima zoals het is. 

 Het is soms een beetje lastig, maar daar staat veel tegenover, zoals OV om de hoek en 

veel overige voorzieningen. Wat mij betreft hoeft hierin niets te veranderen, en zeker geen 

een-richtingverkeer of betaald parkeren. Dank voor de enquette. 

 Het is zo jammer dat er betaald parkeren is van 9 uur tot 23 uur. Bekenden vinden het 

vervelend zodat ze minder vaak langskomen. 

 het komt regelmatig voor dat men door straatje keren mijn auto aanraakt. Zeg maar gerust 

flinke deuken in de auto. En helaas is de verantwoordelijk doorgereden en laat hij/zijn 

briefje achter. Gevolg behoorlijke schade. Wellicht is het een optie om te zorgen voor 

parkeervakken verticaal ipv horizontaal achter elkaar. De laan is breed genoeg om hiervan 

een stukje in te nemen. 

 Het laad en los strook aan de heerfrankenstraat zijkant Lidl wordt niet gebruikt door 

vrachtwagens Lidl deze zetten de vrachtwagens midden op de weg. Dit veroorzaakt een 

hoop ongenoegen en getoeterd in de straat. zou wat meer toezicht mogen hebben. 



 

 

 Het laten betalen voor het parkeren lost niets op. Er is dan soms nog geen parkeerplek in 

de straat, maar in omliggende straten raak je je auto ook wel kwijt, je moet dan even wat 

verder lopen. Het eventueel invoeren van betaald parkeren spekt alleen maar de kas van 

de gemeente Rotterdam en daar betaal ik al genoeg aan. 

 Het lijkt er op dat er teveel parkeervergunningen worden afgegeven in verhouding tot het 

aantal plaatsen. Wellicht is het ook verstandig om de wijk die begrenst wordt door de 

straten; Schepenstraat, Schieweg, Statenweg, Stadhoudersweg/Bergselaan tot 23 uur 

betaald parkeren door te voeren om zo parkeerders die van het OV gebruik maken te 

ontmoedigen. 

 Het maken van mee parkeerplaatsen en het verbieden van grote werkbusjes parkeren in de 

straat 

 Het noordelijke gedeelte van de Henegouwerlaan naast her sportveld worden geparkeerde 

autos vaak opengebroken. 

 Het parkeer probleem hier bij ons in de straat is dat sommige mensen wel 3 a 4 auto's per 

gezin hebben 

 Het parkeergeld is in het centrum veel te hoog en dat is slecht voor de winkeliers. Als je 

een groot product koopt in het centrum, is dat vervelend om mee te nemen in de tram. Het 

is ook niet goed dat je bijna overal in de stad betaald parkeren hebt. 

 Het parkeerprobleem in avond en nacht de laatste tijd alleen maar toeneemt 

 Het parkeerterrein wordt ook gebruikt door bezoekers van de school/ ziekenhuis/ snackbar. 

Deze passanten laten vaak rotzooi achter, mede omdat er niet een prullenbak zichtbaar is 

 het parkeerveldje op het noordplein, ter hoogt van de apotheek (richting h. 

bokelweg/noordsingel) kan gedeeltelijk opgeheven worden aangezien de vakken niet 

geheel gevuld worden (dag en avond), maar wel worden gebruikt om vanuit de auto drugs 

te gebruiken en te dealen. dit terrein is beter in te richten; vergroen een gedeelte en zorg 

voor betere verlichting op hert andere gedeelte. 

 Het parkeren aan weerszijden van de straat gebeurt noodgedwongen met 2 wielen op het 

trottoir,omdat anders vrachtverkeer incl.brandweer niet kan passeren.Het trottoir met 1 

tegel versmallen zou dit onnodig maken. 

 Het parkeren in de buurt lukt nog wel maar er is toch wel parkeerdruk. Sommigen hebben 

drie auto's............. 

 Het parkeren op zondag weer GRATIS maken zoals het vroeger was! 

 het parkeren van grote bestel/bedrijfauto's verbieden in straat  Hinderlijk omdat deze vaak 

2 parkeerplekken innemen en onacceptabel voor bewoners van begane grond (totaal geen 

uitzicht meer) Moet toch mogelijk zijn  in situatie horsten parkeerplek aan te wijzen op 

slinge! 

 Het parkeren voor 1 auto per adres zou geheel gratis moeten zijn. het betaalde 

bezoekersparkeren geeft veel stress met de aanmelding, de telefoontjes/ oproepen die 

men vervolgens vaak midden in ce nacht ontvnagt zijn hoogst irritant en verstoren de 

(nacht)-rust. Bezoekersparkeren is bovendien te duur. Er zou een dagtarief van maximaal  

€ 1,- voor de gehele dag moeten gelden (ongeacht of dit voor een uur is of  voor 24 uur), 

tenminste voor de eerste auto. Bewoners zouden een vaste parkeerplaats precies voor hun 

huis moeten hebben voor tenminste 1 auto per adres - helemaal zolang men ervoor moet 

betalen. Betaald parkeren tot 23.00 uur is belachelijk, om niet te zeggen zakkenvullerij van 

de gemeente. Het moeten betalen voor parkeren op zaterdag is helemaal onbegrijpelijk. 



 

 

Mede vanwege de maandelijkse parkeerkosten staat mijn eigen auto nu elders geparkeerd. 

- Oh ja, wat ik ook als zeer hinderlik ervaar zijn de werkbussen, meestal van familie van de 

buren die bij mij voor het raam, aan de voorzijde van het huis geparkeerrd worden. 

Werkbusjes/ -bussen zouden verplicht aan de overkant van de straat moeten of alleen als 

de bezitter van de bus uitzicht op deze bepaalde plek heeft en tevens op de begane grond 

woont, zoadat het geen overlast geeft. Ik heb vaak geen uitzicht meer door het voorraam. 

De bussen zijn meestal er hoog, geheel van een donkere kleur en zonder ramen in het 

achterste gedeelte. 

 het personeel van het tegenoverliggende verzorgingstehuis moet de eigen 

parkeergelegenheid gebruiken. 

 HET PLAATSEN VAN  "HALVE EIEREN "  OM PARKEREN OP HET TROTTOIR TE 

VOORKOMEN. 

 Het plaatsen van de omlijnde parkeerplaatsen  op een plein niet achter elkaar maar naast 

elkaar , het geeft meer parkeer ruimte  en het parkeert wat makkelijker De bewoners 

hebben een vaste bij de huur inbegrepen plaats in een parkeergarage. 

 het probleem wordt naar mijn idee vooral veroorzaakt door afzettingen van parkeerplaatsen 

in de directe omgeving en is niet zozeer een tekort aan parkeerplaatsen voor de bewoners 

zelf. De hoeveelheid parkeerplaatsen zou dus niet hoeven te worden aangepast op het 

plein zelf maar in de achterliggende straten. 

 Het tarief voor betaald parkeren verhogen. Minimaal hetzelfde als op de Wilhelminapier 

zodat de mensen die daar werken of gaan recreëren niet op Katendrecht parkeren. 

 het terrijn van v.m eef en huub  tot algemene parkeerplaats maken of andere niet gebruikte 

bedrijfsterreinen 

 Het toestaan dat er vanuit omliggende wijken geparkeerd mag worden heeft nadelige 

gevolgen voor de beschikbaarheid van plekken. Plaatsen voor elektrische autos zijn vaak 

leeg terwijl er geen overige parkeerplekken meer beschikbaar zijn 

 Het verdient aanbeveling een parkeerstrook aan te leggen, nu wordt er massaal in het gras 

geparkeerd. 

 Het werd altijd gedoogd om naast de parkeerplaatsen die bij het speeltuintje horen om te 

parkeren. Dat mag niet meer.( waarschuwingen van de stadswachten ). Sommige buren 

hebben plantenbakken die zij trouwens totaal verwaarlozen voor hun tuintje staan. Dat 

scheelt weer parkeerplaatsen. Ik heb vaak avonddiensten. Nergens plek rondom mijn huis. 

Ook staan er veel bedrijfsbusjes die rond 16.00 veel plekken bezetten. 

 Het wordt echt tijd voor een vergunningstelsel! 

 Het wordt eens tijd dat de parkeervakken en de straten worden vernieuwd en gelijk worden 

opgehoogd. Is een verzakt zooitje. 

 Het zorgen voor extra parkeergelegenheid 

 Het zou fijn zijn als aannemers hun grote afvalcontainers,bouwketen en opslagketen niet 

op parkeerhaventjes en parkeerplaatsen in de straat zouden zetten om vervolgens 

maanden te laten staan 

 Het zou fijn zijn als er dicht bij het Lloydhoofd een elektrisch laadpunt zou komen. 

 Het zou fijn zijn als er maar aan een kant van de straat een stoep is. Nu is het door 

geparkeerde auto's zo smal dat er vaak schade is aan auto's. 



 

 

 Het zou fijn zijn als het parkeren t.b.v. de Amerikaans / Japanse school meer gehandhaafd 

wordt. Dit is voorzien o.a. aan de Wagenaarlaan. Nu wordt veelal geparkeerd op de 

Mozartlaan. 

 het zou fijn zijn als we de mogelijkheid hadden om in een van de garages (bijv. bij 

nieuwbouw Bergselaan-Gordelweg) een plek te huren. 

 Het zou fijn zijn dat de bestuurders van met name bedrijfsauto´s aangesproken worden op 

hun parkeren, zeker in het wekend. Ieder weekend staan hier zo´n 5 lange bestelbussen 

van bv pakketbezorging in de straat. Lijkt wel een industrie terrein. Ik heb ze daarover wel 

eens aangesproken, maar er veranderd niets. Kom op gemeente, maak beleid. 

 het zou fijn zijn om extra parkeerplekken te creëren  zodat er bij evenementen of speciale 

dagen extra parkeerplekken beschikbaar is voor de bewoners. 

 Het zou goed zijn als men zou afstappen van de rekenmethode 1.3 auto's per huishouden. 

Realistischer is gewoon 2 of als er perse achter de komma gerekend moet worden, 2.5 

auto's per huishouden. Dan pas kan er realistisch gerekend worden. 

 het zou leuk zijn als we niet elke keer een grote bus voor onze raam zouden hebben en dat 

ze de auto,s niet met de uitlaad kant naar de woningen zouden staan je kan niet normaal je 

raam open zetten wegens de uitlaat gassen en elke dag wordt je uitzicht verziekt door zo,n 

bus 

 Het zou mooi zijn als afgedwongen kan worden dat men niet op straathoeken direct naast 

kruisingen kan parkeren. Dit neemt het zicht op het kruisende verkeer bijna volledig weg 

wanneer men de kruising op wil rijden en levert daardoor onveilige situaties op. 

 Het zou mooi zijn als er voor de bewoners van de (Friesestraat) een gesloten 

parkeerterrein zou zijn. 

 Het zou prettig zijn als de stoepranden langs de weg, die naar de parkeerterreinen leidt 

geel geverfd zouden kunnen worden, zodat de rijweg om de parkeerterreinen te bereiken  

vrij blijft van aldaar geparkeerde auto’s. 

 Het zou prettig zijn als er een verbod komt om fietsen tegen de lantaarnpalen en bomen te 

zetten. In principe is er genoeg gedaan om fietsers te fietsen ergens goed neer te zetten, 

maar men doet het niet. Er zijn zelfs A4 papieren aand e boom gehangen met de 

mededeling dat het verboden is fietsen te plaatsen; Helaas zonder effect. 

 het zoveel mogelijk proberen op te lossen van ''parkeerproblematiek'' is natuurlijk een 

belangrijk streefpunt maar wat veel mensen niet realiseren is dat een goede openbare 

ruimte nog veel belangrijker is. De straat is openbaar en hoort van de stad en haar 

inwoners te zijn, liever niet van auto's die veel ruimte innemen en vooral veel in de weg 

staan. 

 Hier geldt betaald parkeren tot 18:00, in de avonduren staan hier dus vaak auto's ( gratis) 

geparkeerd die zeker niet van buurtbewoners of hun bezoekers zijn. Ook zorgen 

huishoudens met twee of meer auto's ervoor dat andere buurtgenoten niet meer kunnen 

parkeren. Verder worden er veel speciale parkeerplaatsen gereserveerd voor minder 

validen of artsen, geheel terecht, maar er komen geen alternatieve plekken voor in de 

plaats, waardoor het parkeerproblem nog groter wordt 

 Hier in de buurt zit een paintball locatie met regelmatig veel bezoekers en loopt het vol met 

geparkeerde autos. 

 Hoe ASOCIAAL  is de gemeente weer om geldbelust betaald parkeren in te willen voeren, 

duidelijk feit dat de gemeente weer  zeer ver van de bewoners af staat, Zoals gebruikelijk 



 

 

 Hoek van Holland is mijn woonplaats. 

 Hoewel dit regelmatig gebeurt.: en er gelukkig niet consequent tegen wordt opgetreden, 

parkeert men op de stoep bij onvoldoende plaatsen. Recent heb ik echter een bekeuring 

gekregen, m.i. zeer onterecht, want iedereen met 2 of 3 auto's staat lekker op mijn plaats. 

Ik kan nergens heen en krijg ten overvloede een bekeuring van euro 95,00. Willekeur en 

inconsequent gedrag van de handhavers. 

 Hoewel het lijkt alsof er geen woningen staan, ligt het parkeerterrein toch bij woningen. 

Oplossing? Misschien meer controle, duidelijker aangeven dat na 22.00 uur het relatief 

rustig moet zijn. Misschien een nieuw verkeersbord? 

 Hoewel we geen parkeerkelder o.i.d. in ons gebouw hebben zijn we aangewezen op een 

tijdelijke parkeervergunning die we tot het eind der tijden elk jaar moeten verlengen. Alleen 

de penthouses hebben een eigen parkeerplaats in de kelder en je komt nooit op een 

wachtlijst voor die plaatsen, want die horen bij die appartementen. Wij hebben die 

parkeerplaats niet, maar volgens de gemeente is er een parkeerkelder en krijg je dus alleen 

een tijdelijke vergunning. Bureaucratie ten top. 

 hogere drempels zodat asocialen niet met een grafvaart door de Insulindestraat kunnen 

rijden. Meer controles en boetes uitdelen voor alle moskee bezoekers die NIET in een 

parkeervak staan! 

 Hogere parkeertarieven, minder parkeerplekken, alleen parkeren voor bewoners. 

Stimuleren van OV 

 Hoogvliet is vrijgesteld van betaald parkeren en daarom is Hoogvliet gunstig voor andere 

gemeentes om bij ons te winkelen en naar de markt te gaan. 

 Hoop dat de groenvoorziening niet ten koste gaat van de auto's . Straks is alles bestraat en 

kan het overtollige regenwater niet vlot weg. 

 Hoornklaver vanaf rupsklaver geen trottoir.iets verder klein stapje, te smal, staan auto,s op. 

Doordat stoep niet verhoogd is, sms en vooral in de bocht fout parkeerders. 

 Hopelijk wordt dit na jaren jaren lange ellende nu eens iets mee gedaan. Er wordt door de 

bewoners al overwogen een actie op te zetten om het parkeren tegen te gaan.  Een deel is 

woonerf, dit kan beter race erf worden genoemd. 

 Hou parkeren bij de P&R gratis, anders komen ze door de hele wijk staan. 

 Hou Rotterdam auto vriendelijk.. 

 Houdt het voor de bewoners gratis 

 Huidige beleid is prima! 

 huiseigenaren met een oprit verplichten die ook daadwerkelijk te gebruiken ipv op straat 

parkeren. 

 huishoudens maar één parkeervergunning geven voor in de straat. 

 Huishoudens met dubbele auto's (soms zelfs meer) zouden beter hun 2e auto stuk 

verderop moeten parkeren. 

 Huishoudens met meer dan een auto in het bezit , parkeervergunning laten kopen. 

 Hup jongens : Nog meer betaald parkeren. De inhalige kassa van de gemeente raakt voller 

en voller. En de beurs van de burger leger en leger. 

 i.v.m. de herinrichting ( sloop na-oorlogse flatgebouwen (4 hoog nu reeds voor 4/5de van 

de planning gerealiseerd.) van bestrating EN parkeerinrichting  IN GOED OVERLEG MET 

A L L E  bewoners een nieuw parkeerplan te realiseren ( Betreft wijkcode 

Rotterdam/Overschie 3042 straten Hoogewaard - Hoogmade straten en omgeving) 



 

 

 ieder gezin een auto; bij meerdere auto's  betaald parkeren. En bij bedrijfsauto's in ieder 

geval betaald parkeren 

 Iedere 2e auto of meer in één huishouden zou zwaarder belast moeten worden, sommige 

adressen hebben drie auto's wat echt absurd is naar mijn idee. 

 Iedere bewoner van onze wijk (Waterwijk in Nesselande) moet zorgen voor 2 

parkeerplaatsen op eigen terrein. In onze straat is er daarnaast een gelukkig ook een 

parkeerterreintje voor bezoekers. In andere straten in deze wijk ontbreekt echter voldoende 

openbare parkeerplaats en zie ik vaak auto's langs de (expres smalle) dijkjes staan 

wanneer mensen bezoek hebben, wat volgens mij niet de bedoeling was bij het ontwerpen 

van de wijk. Het zorgt voor lastige en onveilige situaties voor auto's en fietsers. 

 Iedere woning heeft twee parkeerplaatsen op eigen terrein en eventueel een inpandige 

garage. Daarnaast is er zeer weinig parkeerruimte voor derden. Naast het feit dat elk 

huishouden hier ongeveer 2 auto's heeft is er dus voor bezoek erg weinig ruimte dus wordt 

er bij een feestje op de stoep geparkeerd. 

 Iets meer parkeer plaatsen 

 Ik  woon in de straat toch moet ik betallen voor pakeren 

 Ik begrijp niet altijd even goed waarin het onderscheid tussen wijken zit als het aankomt op 

betaald parkeren. De tijdstippen lopen soms nogal uiteen. Ik kan me indenken dat in het 

centrum de tijden voor betaald parkeren ruimer zijn, maar in mijn wijk, oud-mathenesse, 

snap ik niet dat het van 9-23 betaald is, waar bijv. op het noordereiland, naar ik me heb 

laten vertellen, pas vanaf later is. 

 Ik ben benieuwd of het aantal parkeerplaatsen in de straat hetzelfde blijft als binnenkort het 

riool wordt vervangen en de straat heringedeeld wordt. 

 Ik ben fel tegenstander van betaald parkeren in Schiebroek / Hillegersberg. Dit is absoluut 

niet nodig in onze wijk 110-morgen. Vrij parkeren is één van de redenen dat het prettig 

wonen is in deze wijk. 

 Ik ben geen voorstander van betaald parkeren. Maar het vreemde is dat wij een 

parkeervergunning nodig hebben en wij vaak geen parkeerplaats hebben op de tijden dat 

wij thuis komen. Overdag is er genoeg plaats in de straat. Maar in de avond niet. 

 ik ben heel blij dat er in mijn straat geen betaald parkeren is, hoe vervelend is dat voor de 

mensen die gewoon even gezellig langs willen komen en dat je dan ook nog moet betalen 

om je auto neer te zetten, ik zou er voor vertrekken uit Rotterdam, naar een vrijer gebied , 

ik parkeer zelf nooit mijn auto ergens waar ik betaald moet parkeren , veel te ingewikkeld!!! 

 Ik ben heel blij met de gemeentelijke parkeergarages. Goed als nog veel meer mensen 

gebruik maken van deze dienst. Ik ben dan ook voor een strikt beleid tav auto's in de 

openbare ruimte. Mogen er wel wat minder worden. 

 Ik ben normaal gesproken tevreden over het parkeren. Vanwege de werkzaamheden in de 

straat is parkeren nu lastig 

 Ik ben tegen parkeer heffing omdat de automobilist al genoeg accijns betaald in de 

brandstof en de daarbij komende wegenbelasting. Ik ben van mening dat dit het parkeer 

probleem niet oplost. De Moskeegangers moeten zoals staat vermeld in de vergunning hun 

auto's plaatsen op de parkeerplaats van de Metro wat in het begin ook werd gedaan. Maar 

steeds vaker komen er Turkse mensen hun auto parkeren in de omliggende straatjes en op 

pleintjes tussen de woningen. 



 

 

 Ik ben van mening dat betaald parkeren geen optie is zoals het nu is geregeld. Ik ben van 

mening dat mensen met meerdere autos per adres alleen recht hebben op 1 auto op hun 

adres om in de straat te parkeren. Mensen met een leeftijd hoger dan 65 zouden een 

voorangs- recht moeten krijgen boven meerdere autos, per gezin. HIER DIENT EEN 

BELEID VAN SOLIDAIR ZIJN te gelden en niet wie het meest kan betalen heeft recht op !! 

 Ik ben zelf woonachtig in Hoek van Holland, dus ik denk dat de parkeersituatie hier anders 

is dan in Rotterdam Centrum. Alleen bij het strand zijn 's zomers vaak parkeerproblemen. 

 Ik beschik over een eigen parkeerplaats binnen het appartementencomplex 

 Ik bewoon een historische straat namelijk de Overschiese Dorpsstraat.. Daar passen 

helemaal geen auto's in. Door aanwezigheid van voldoende parkeerruimte op korte afstand 

is het ook niet echt nodig. Alleen gemakzucht. Er was ook lange tijd een parkeerverbod. 

 Ik bezit 2 auto's, en betaal parkeervergunning voor beide kentekens. Onze straat is tot 18 

uur betaald parkeren.  Ik werk op kantoor tijden en ben altijd na 18 uur pas in de straat. In 

de avond is de straat vol met werk busjes die geen parkeervergunning hebben. 

Buurtbewoners met parkeervergunning kunnen hun auto niet in de straat parkeren omdat 

werkbusjes net eerder vanuit werk komen. Overdag is het betaald parkeren maar de straat 

is leeg omdat iedereen met auto naar werk gaat. In de avond moet ik soms 2-3 blokken 

verder parkeren en vraag ik me af waarom ik eigenlijk voor een parkeervergunning betaal. 

Ik zie geen voordelen van een parkeervergunning meer. Wanneer ik wil parkeren is het 

gratis en wanneer ik op werk ben is het betaald.  Als buurtbewoner adviseer ik de 

gemeente om de parkeertijden van denhaag in rotterdam te overwegen. Overdag gratis in 

de avond betaald parkeren. 

 Ik denk dat 1 auto per gezin een vergunning geven voldoende moet zijn nu zijn er gezinnen 

met  2 - 3 auto's ja dan is het snel vol met name in de avond omdat dan iedereen thuis is 

 Ik denk dat het beter is om centrale parkeerplekken te creeren aan het begin van wijken op 

meerdere centrale plaatsen. 2e auto extra belasten 

 Ik denk dat het in de wijk waar ik woon niet uitmaakt of er al dan niet betaald moet worden. 

 Ik denk dat je er alleen iets aan kan veranderen als het autobezit in het algemeen wordt 

teruggedrongen.  OV is op zich prima geregeld en parkeerruimte is ook ruim voorradig, 

maar als iedereen in de straat 2 of 3 en sommigen zelfs 4 auto's hebben, dan houd het 

ergens wel op. 

 Ik denk voor in de toekomst dat de auto zijn langste tijd heeft gehad in de stad het wordt 

ook steeds drukker op straat en duurder voor mij is dat niet zo erg ik wordt 68 en heb gratis 

openbaar vervoer en daar maak ik ook dankbaar gebruik van het auto rijden doe ik ook 

steeds minder het is soms als ik naar buiten de stad ga neem ik de auto maar auto ziek 

ben ik niet. 

 Ik ga vanaf december volledig elektrisch rijden en ben heel blij met de laadpaal verderop de 

straat. Anders had ik waarschijnlijk toch weer een benzineauto gekozen. 

 Ik heb dikwijls moeite met de app voor het aanmelden van bezoekers van de gemeente 

Rotterdam. Deze is bijzonder klantonvriendelijk, het duurt heel erg lang. Slechts heel af en 

toe heb ik familie of vrienden van buiten de stad op bezoek en dan geeft die app zoveel 

problemen dat ik het invoeren zo moeizaam gaat, dat mijn bezoekers maar de gewone 

parkeermeter gaan gebruiken. Het is zelfs een keer voorgekomen dat één van mijn 

bezoekers een bekeuring heeft gekregen, terwijl ik nog bezig was om de gegevens in te 

voeren. De app is erg ingewikkeld, vooral wanneer je hem niet vaak gebruikt. 



 

 

 Ik heb een bezoekers parkeervergunning. De gemeente heeft echter vrijwel alle 

parkeerplaatsen op straat weggehaald en tijdens winkel openingstijden mag ook niet 

geparkeerd worden in winkelstraten. Zo heb ik (eigenlijk mijn bezoek) er helemaal niets 

meer aan. Zou heel fijn zijn als bezoekers ook in gemeente garages mogen parkeren 

(schouwburgplein, kruisplein). 

 ik heb een bezoekerspas voor vrienden die langskomen, maar het aanmelden van een 

bezoeker verloopt vaak vrij moeizaam via de mobiele website 

 Ik heb een dure plek onder de woonflat om te kunnen parkeren. Andere straatbewoners 

parkeren gratis. Waarom geen restitutie om dat mijn auto geen overlast aan anderen 

bezorgt|? 

 ik heb een eigen parkeer plek in de kelder van flatgebouw en dus geen parkeer probleem 

 Ik heb een eigen parkeerplaats in de garage, mensen die dat niet hebben ervaren wel 

tekort aan parkeerplaatsen. 

 Ik heb een eigen parkeerplaats.  Dus daarom ervaar ik geen overlast. 

 Ik heb een eigen plek in de parkeergarage gekocht dus heb altijd plek. Dit kon ik niet 

aangeven in de enquette 

 Ik heb een eigen vaste P-plaats op een privé terrein 

 Ik heb een gekochte parkeerplek in parkeergarage. 

 Ik heb een parkeerplaats aangevraagd in parkeergarage Boompjes. Omdat die mogelijk 

goedkoper is dan de parkeergarage die bij mijn flat hoort ( mogelijk want ik kom er niet 

achter hoeveel een parkeervergunning kost ), makkelijker bereikbaar is en grotendeels leeg 

staat. De gemeente weigert me echter een vergunning omdat er een parkeergelegenheid 

bij mijn flat hoort. Ik heb daarover een brief gestuurd naar B&W waar ik nog geen reactie op 

heb ontvangen. Ik hoop dat nog wel te krijgen. 

 Ik heb een parkeervergunning. Helaas geldt het betaald parkeren alleen van ma t/m vrij van 

09:00 tot 18:00 uur. Dit betekent dat vooral in het weekend, mensen hun auto op de 

Vlietlaan en omgeving parkeren en dan met de tram of metro naar de stad gaan. Het zou 

beter zijn als het betaald parkeren 24/7 is. 

 Ik heb eigenaar van mijn appartement in combinatie met een inpandige parkeerbox. Ik 

maak dus geen gebruik van parkeren op straat. 

 Ik heb er persoonlijk geen last van omdat we een inpandige garage hebben. Aangezien de 

helft van de straat dat heeft is de overlast hier erg beperkt, al staan vrijwel alle plaatsen 's 

avonds toch gewoon vol 

 Ik heb geen auto, en zal er ook nooit één kopen. ( die mensen zijn er nl óók ) Als we de 

fijnstof te lijf willen gaan, moet het openbaar vervoer bv gratis, of veel goedkoper worden 

gemaakt, niet iedereen met een vliegtuig op vakantie...... 

 Ik heb geen problemen met parkeren omdat ons complex over een parkeergarage beschikt. 

Voor bezoekers heb ik een parkeervergunning 

 Ik heb liever dat de bedrijven van oosterhof hun bedrijfsauto ergens anders plaatsen in de 

wijk. Overlast door winkelende publiek is maar even. 

 Ik heb makkelijk praten want ik heb een eigen plek in een parkeergarage. Maar als ik wat 

wil gaan kopen bij de Beijerlandselaan (dichtbij zijnde winkelstraat), dan is er vaak erg 

weinig plek en moet je ergens gaan staan waar je helemaal niet moet wezen. Daarom ga ik 

vaker naar Keizerswaard, terwijl dat veel verder weg is. 



 

 

 Ik heb nooit parkeerproblemen omdat ik een parkeerplaats heb behorende bij mijn 

appartement. 

 Ik heb nu nog geen elektrische auto, maar over een paar jaar zullen ze meer dan algemeen 

zijn. Er moeten veel meer punten komen om de auto te kunnen laden. 

 Ik heb reeds meermaals geklaagd bij de Gemeente Rotterdam en er is nooit iets concreets 

meegedaan Dus ik denk dat de gemeente zoekt naar een reden om betaald parkeren in te 

voeren !? Nou nee dank u dan wordt het nog drukker op onze parkeerplaats ben ik bang. 

 ik heb wel eens een melding gemaakt over parkeer overlast, maar daar wordt vervolgens 

op zo'n waardeloze manier mee omgegaan dat de parkeer overlast blijft. 

 ik heb zelf geen auto, maar leen af en toe de auto van een ander. vandaar dat ik maar 

zelden last heb van het niet vinden van een parkeerplek. 

 ik heb zelf geen auto. Mijn bezoekers kunnen vaak niet vlakbij parkeren omdat de 

parkeerplaatsen bezet zijn. Er zijn diverse restaurants vlakbij, vandaar 

 Ik hoop dat de gemeente nu eens struktureel aan een oplossing gaat werken voor 

parkeeroverlast Plaswijkpark.Nu zijn het alleen wat lapmiddelen die totaal niet werken. 

 Ik hoop dat ze binnenkort een keer de kade herstellen. Het duurt nu al jaren. Er is een 

enquête geweest, waaruit bleek dat de meerderheid van de bewoners GEEN betaald 

parkeren wil. Ik ben het daar niet mee eens - er zijn te veel sluikparkeerders. En daar wordt 

niets aan gedaan. 

 Ik kan meestal wel 1 of 2 straten verder parkeren dus ik ervaar het niet als een 

parkeerprobleem. 

 Ik kan ook niet normaal oversteken op het zebra pad rijden als gekken.!!! 

 ik kan parkeren in een garagebox in het appartementengebouw overdag is het slecht 

parkeren op straat bezoek kan 's avonds meestal wel parkeren  ikzelf heb geen problemen 

met parkeren (garagebox) 

 Ik leen meestal de auto van mijn moeder maar bij mijn moeder in de straat hebben 

meerdere bewoners minstens 2 of zelfs meer auto's en sommige hebben een busje voor 

hun werk, je kunt hier alleen file parkeren voor de voortuinen en dan kun je geen twee grote 

auto's of een bus en een auto of laat staan 3 auto's in de straat kwijt er zijn extra plaatsen 

op een weg in de buurt kunnen deze vooral in de avond en nacht niet daar 1 extra auto 

parkeren. 

 Ik maak me wel eens zorgen over de stadsbomen en mogelijke schade door afwaaiende 

takken. Persoonlijk zou ik voor iets korter snoeien en kleinere bomen gaan. 

 Ik mag hopen dat de gemeente niet overweegt in mijn straat betaald parkeren in te voeren, 

het gaat prima zoals het nu is 

 Ik meen dat in het verleden wel eens gesproken is over het parkeer probleem en dat er ook 

gedacht werd aan betaald parkeren maar daar is verder niets meer van vernomen is. Het 

parkeer probleem wordt voornamelijk veroorzaak door kantoor en winkel personeel die in 

het gebied van Alexandrium werken. Ik en enkele bewoners die ik af en toe spreek over het 

parkeerprobleem ergeren  ons bijna dagelijks daar aan en ik heb wel eens lopen denken 

aan betaald parkeren of wat ik gezien en gelezen heb aan parkeer zones voor korte tijd 

parkeren. 

 Ik parkeer mijn auto in de Prinsenhof (Centrum). Het is met name in het weekend erg druk. 

Op het moment dat ik naar de auto loop is er vaak al een bestuurder die me volgt om mijn 

plek in te nemen. Als ik in het weekend terug keer dan is het soms vol, en moet ik 



 

 

meerdere rondkes rijden voordat er iemand wegggaat. '-s-Avonds is het probleem vaak 

verdwenen. 

 Ik parkeer voorlopig in een andere sector, omdat de parkeervergunningen voor bewoners 

"op" zijn. 

 Ik snap dat er gewoon teveel auto's zijn in relatie tot de beschikbare ruimte in een straat 

waar mensen in 3 gescheiden woonlagen boven elkaar wonen. Ik ervaar de problemen 

ook, maar zou als oplossing zeker niet voorstellen de stoepen te versmallen of de prachtige 

oude bomen hier te kappen. Wel staat er op een enkele auto-parkeerplaats een 

fietscontainer. Zet die dan op de stoep, alle kleine beetjes helpen. 

 Ik snap de reden vh betaald parkeren bij ons niet 

 Ik snap niet waarom onze straat behoord tot de milieuzone. In het centrum snap ik het. 

Maar dit is buitenproportioneel en slaat helemaal nergens op. 

 Ik sta zelf in de betaalde parkeergarage van ons appartementen complex. Voor bezoekers 

zijn er te weinig parkeervakken. 

 Ik stel voor om de parkeertijden uit te breiden naar betaald parkeren maandag t/m zaterdag 

tot 23u en ook op zondag betaald parkeren tot 18u. Dat zal het probleem van de 

aannemers en andere bedrijven die in de wijk parkeren snel oplossen. Ik ben bereid om 

ook iets extra's voor de vergunning van mijn auto te betalen.  Auto's met kentekens die op 

bedrijven staan geen vergunning verstrekken voor de avond/nacht uren. Zij kunnen 

parkeren op de parkeerplaats bijvoorbeeld bij de Mevlana moskee. 

 ik vergeet te melden dat de parkeerplaatsen s'avonds overvol zijn. En er een fiets parkeer 

probleem is! Onze hele straat meederde aanvargen wachten al heel lang op fietstrommels!  

Ik ontvang graag uitslag van uw onderzoek en een reactie op mijn opmerkingen. Vg 

Suzanne  Veenman suzanneveenman@gmail.com 

 Ik vind dat als je wegenbelasting betaald, het betaald parkeren verrekend met de 

wegenbelasting moet worden, nu betaal je dubbel 

 Ik vind dat de Gemeente een (klein) deel van de opbrengsten aan parkeergeld zou moeten 

besteden aan verfraaiing van de omgeving waar veel auto's parkeren, zoals door 

plantenbakken, aanleggen van meer groen cq elke bijdrage die de biodiversiteit en schone 

lucht in Rotterdam versterkt. Ten tweede, ik woon in een toeristengebied op 

Katendrecht/Kop van Zuid, vind ik het zinvol dat de gemeente erover nadenkt hoe aan 

bezoekers duidelijker kan worden aangegeven waar zij het dichtstbij kunnen parkeren. Nu 

er vrijwel overal betaald parkeren is, en vooral de controle door camera-auto's veel 

indringender is geworden, zou het gepast zijn als de gemeente erover nadenkt wat zij 

''terug kan doen'', bijv. zoals bovenstaand gezegd: doe aanmerkelijk meer, in ieder geval in 

het toeristenseizoen, met fleurige plantenbakken e.d., dat is goed voor de aantrekkelijkheid 

van de stad anyhow. 

 ik vind dat er een groot parkeerterrein moet komen. Dit ivm de groei van de mensen in de 

wijk 

 ik vind dat er veel te veel auto's zijn, zowel in mijn buurt als elders, zeker in het centrum 

waar ik ook vaak kom  voor winkelen is de eigen auto eigenlijk nauwelijks meer van belang 

aangezien vrijwel alles bezorgd kan worden  los van parkeren vind ik dat er zsp electrisch 

gereden moet worden, dan parkeren wordt ontmoedigd en dat er veel meer plek voor groen 

en fietsen moet komen; zo denk ik erover 

 Ik vind het idioot dat er steeds meer parkeerplaatsen verdwijnen in de stad. 



 

 

 Ik vind het persoonlijk apart dat in mijn wijk (oud Mathenesse) het betaald parkeren is tot 

23:00, terwijl in de rest van Rotterdam (buiten centrum zone) het na 18:00 gratis is. 

 Ik vind het vreemd dat ook bewoners moeten betalen om in hun eigen straat te mogen 

parkeren 

 Ik vind het vreselijk dat het beleid momenteel is om minder parkeervergunningen uit te 

geven. Zo kan mijn echtgenoot geen auto aanschaffen en moeilijker aan een baan komen.  

Parkeervergunningen zouden voor heel Rotterdam moeten gelden. niet zo vreselijk veel 

sectoren maken. Zo kan je nergens meer voordelig heen. Je moet voor op visite bij je eigen 

moeder betalen....  Ze moeten de huizen wat verder uit elkaar bouwen en meer 

parkeerplekken maken. Dan komen er ook minder parkeerproblemen. 

 ik vind niet dat ik voor mijn parkeren zou moeten betalen , Plaswijckpark moet met de 

gemeente de parkeeroverlast aanpakken. 

 ik vind parkeersituatie in mijn buurt is fijn met paar parkeer betaal opties 

 Ik vind. Vind dat er beleid moet komen waarbij ontmoedigd wordt dat mensen auto's 

langdurig op dezelfde plaats parkeren. 

 Ik wil als bewoner die al belasting betaalt aan de stad en aan de staat geen extra kosten 

hoeven maken voor een parkeervergunning. Dus: Parkeren voor bewoners dient gratis te 

zijn. 

 ik woon aan de Aelbrechtskolk, daar zijn überhaupt geen parkeerplekken. Ik vind het 

ontzettend prettig zo, we kunnen altijd wel een plekje vinden aan de Schiedamse weg of de 

Schans. Er zijn elke momenten dat het drukker is met parkeren, zoals op zondagavond. 

 Ik woon aan de Binnenrotte en verbaas mij er over dat ondanks dat er nieuwe 

parkeergarages er bij zijn gekomen er nog steeds buiten parkeerplaatsen zijn. 

 Ik woon aan de Oosterkade, daar zijn veel parkeerplaatsen die bijna nooit gebruikt worden, 

het deel direct naast de Willemsbrug zou beter kunnen worden omgetoverd tot een 

plantsoen. Beter voor de afwatering en het ziet er beter uit dan de steenmassa die het nu 

is.  Met vriendelijke groet, Jaap van der Wende, Oosterkade 87 - 06-51551124 

 Ik woon aan de Wollefoppenweg en iedereen parkeert op eigen erf. Andere auto’s die er 

rijden, zetten mensen bij de metro af of halen ze op. 

 Ik woon in Cool, daar komt weer nieuwe hoogbouw. Kan parkeerdruk laten toenemen. 

Parkeergarages in Rdam schijnen vaak leeg te staan. Maak gebruik van die mogelijkheid 

voor bv bezoekers met systeem van bezoekersparkeren 

 Ik woon in de Burgemeester Meineszlaan en heb daar een parkeervergunning lopen. Na 

17:00 thuiskomen betekend vaak een kwartier in de file rijden van andere automobilisten 

die een plekje zoeken. Vaak moet ik daarvoor tot 3 x een aantal blokken om en alle 

zijstraatjes proberen en soms, uit wanhoop, zet ik hem maar op de stoep omdat er 

simpelweg geen plek meer is in de wijk. Alles bij elkaar betekend dit een flink hogere CO2 

en roet uitstoot van honderden auto's die elke avond meerdere overbodige kilometers 

maken. De afgelopen jaren hebben we het aantal plaatsen gestaag zien afnemen: 

fietscontainers op parkeerplaatsen, nieuwe groenvoorzieningen en elektrische plekken 

waar vaak geen gebruik van word gemaakt. Suggestie: als ook de even-genummerde kant 

van de weg voor dwarsparkeren zou worden ingericht zouden er 33% meer 

parkeerplaatsen ontstaan. 



 

 

 Ik woon in de eerste ring die niet betaald parkeren is, wagens vanuit betaald parkeren 

gebieden worden bij ons gedumpt. Tevens veel last van de voetbalclub wiens bezoekers 

massaal met de auto komen en dus ook moeten parkeren in de wijk 

 ik woon in De Esch (Waterwerk)  en er is heel veel overlast door het parkeren van 

automobilisten, die hier 's ochtends hun auto parkeren en dan met hun vouwfiets of met de 

tram (21/24 naar hun werk gaan en 's avonds hun auto ophalen. Hetzelfde geldt voor veel 

studenten/leraren/bezoekers van de Erasmus Universiteit, overdag en 's avonds. Het is  

erg lastig om overdag een parkeerplek voor mijn auto te vinden als ik overdag van mijn 

auto gebruik moet maken. 

 Ik woon in de Hofdame (binnenrotte) en heb een eigen parkeerplaats in de parkeergarage. 

Daarom is parkeren geen probleem. De bereikbaarheid van de Oppert (ingagn 

parkeergarage) is soms wel problematisch 

 Ik woon in de Rodenrijsestraat. Daar zijn de parkeervakken uitsluitend over de verhoogde 

fietsersstrook te bereiken. Dat maakt parkeren lastiger. Bovendien moeten fietsers 

gevaarlijke uitwijkmanoeuvres maken van de fietsersstrook af, als er auto's aan het 

inparkeren zijn. 

 ik woon in deze straat sinds 2011. Van 2013 tot met nu , het parkeer probleem wordt elke 

jaar groter , meestal in de avond (na 18:00 uur dagelijks) en op weekend 24 uur. Ik denk 

dat komt door de ongeregistreerde auto's met buitenlandse kentekens , gastarbeiders die 

parkeren tijdelijk maar toch nemen die parkeerplaats van de bewoners van deze straat. Het 

is noodzakelijk  een oplossing te vinden . 

 Ik woon in een appartementen gebouw die beschikt over eigen parkeerruimte, deze 

plaatsen moet wel worden betaald, € 70,- per maand. De gemeente verplicht mij gebruik te 

maken van die parkeer plaatsen en is niet gevoelig voor het feit dat er betaald moet worden 

dan bv. als ik gewoon in de openbare ruimte parkeer en ongeveer € 20,- per maand betaal. 

Het kost mij dus op jaarbasis € 600,- meer als de bewoner 100 meter verder op, dit 

ondanks het feit dat er altijd openbare parkeerplekken vrij zijn in mijn woonsituatie. 

 Ik woon in een autoluwe 30km zone, waar voldoende parkeergelegenheid is. Dat naar alle 

tevredenheid. Veranderingen zijn niet gewenst in het parkeerbeleid. 

 ik woon in een buurt waar het parkeerprobleem niet erg aanwezig is. wanneer wij naar de 

stad gaan nemen we altijd het openbaar vervoer dat is voor ons ideaal. we zijn zeer 

gelukkig met onze OV kaart voor de 65 plussers. 

 Ik woon in Fascinatio, Capelle a/d IJssel. Suggestie (ook voor Rdam): parkeervergunning 

voor 1 voertuig per adres, want in mijn buurt hebben sommige huishoudens 3 auto's. 

 Ik woon in Historisch Delfshaven aan de Voorhaven (even nummers) en aan onze kant 

begint het vergunningsgebied van ons .Veel restaurant en Cafe bezoekers komen met de 

auto en zodoende kunnen de bewoners heel vaak niet parkeren.Mijn auto staat zodoende 

veelal geparkeerd op de Willem Buitenwechstraat over de Achterhaven brug en in het 

weekend is het helemaal geen doen. 

 Ik woon in HvHolland en dus in een buitengebied i.c. een dorp. Betaald parkeren is hier 

geen optie. 

 Ik woon in Nesselande, een relatieve nieuwbouwwijk. Jammer dat er geen rekening is 

gehouden met auto’s. De straten zijn smal en het is altijd volgepropt met auto, ook op 

hoeken en in bochten. 



 

 

 Ik woon naast een zgn. Polenhotel. Krijgen de mensen die daar tijdelijk zijn gehuisvest 

straks ook een parkeervergunning? Verder wordt in mijn buurt veel geparkeerd door Oost-

Europese busjes, al dan niet gerepareerde auto's van een plaatselijke garage, 

bedrijfswagens van allerlei slag. Gaan die straks ook betalen? 

 ik woon niet in rotterdam maar in prinsenbeek, genoeg ruimte daar 

 Ik woon op het Noordereiland en rondom het eiland is overal betaald parkeren. Hierdoor 

komen veel mensen hun auto voor de deur gratis parkeren. Dit is vreemd en kan simpel 

verholpen worden door het invoeren van betaald parkeren met gunstige tarieven voor 

bewoners en hun gasten. 

 Ik woon vlakbij een grens van parkeerzones. Dat heeft tot gevolg dat ik alleen in 

aanmerking kom voor een vergunning voor mijn eigen straat, waar vaak geen 

parkeerplaatsen meer vrij zijn, terwijl in de andere straat (in de andere parkeerzone) vrijwel 

altijd parkeerplaatsen vrij zijn.  Een suggestie van mijn kant zou zijn om het mogelijk te 

maken om de parkeervergunning ook geldig te laten zijn in de aangrenzende 

parkeerzone(s). Op die manier zorg je voor een meer gelijkmatige spreiding van de 

parkeerdruk over een wijk en voorkom je dus dat de parkeerdruk in de ene straat heel hoog 

is en in de aangrenzende straat heel laag. 

 ik zie helaas niet echt een oplossing voor dit probleem. 

 Ik zie regelmatig (bauw)containers, aanhangwagens en caravans geparkeerd staan op 

plekken waar eigenlijk betaald parkeren geldt. Ik vraag mij af of er voor deze objecten 

betaald wordt en of deze misschien bijdragen aan de parkeerdruk in onze wijk. 

 Ik zou er voor zijn dat de parkeertarieven zeer sterk verhoogd worden ("Amsterdam 7,50 

per uur" lees ik in de krant. Goed voorbeeld! 

 Ik zou er voorstander van zijn om het aantal parkeerplekken te reduceren. Er zijn in het 

Oude Westen veel parkeergarages en mijn gevoel zegt dat deze nog niet vol staan. Daar 

zouden de bewoners hun auto's kunnen parkeren. 

 Ik zou graag de parkeerplaats voor mijn deur omvormen tot een plantenperkje. 

 Ik zou graag minder parkeerplaatsen willen in de buurt. Ik vind het niet erg als onze auto 

niet altijd voor de deur kan staan. Ik heb liever meer parkeerplaatsen voor fietsen, meer 

groen, en meer ruimte voor voetganger en kinderen om te spelen. 

 Ik zou graag minder parkeerplaatsen willen rondom het plein waar ik woon. 

 Ik zou graag ontheffing krijgen voor mijn parkeerplek waar ik al 22 jaar sta, net als de 

bezoekers van het kerkje, naast mij. 

 Ik zou graag willen dat de straat waarin ik woon autoluw wordt en meer groen, fietspaden 

en eventueel een tramlijn ervoor in de plaats komen. 

 Ik zou het fijn vinden als er een paar straatparkeerplaatsen gebruikt zouden gaan worden 

voor overdekte fietskorven. 

 Ik zou het waarderen als er contact met mij wordt opgenomen via 0628857179. BVD. 

 Ik zou liever helemaal geen auto's in het centrum zien, behalve misschien bussen en 

vrachtwagens/ bestelautos. 

 ik zou liever veel minder parkeerplaatsen in de straat willen en juist bredere stoepen en 

groen, zodat kinderen kunnen spelen, nu lijkt de straat wel een parkeerplaats. 

 Ik zou willen weten hoe ik mijn auto in de omgeving voor een redelijk bedrag kan parkeren. 

 Ikzelf heb een plaats in een parkeergarage onder mijn woontoren. Mijn gasten kunnen over 

het algemeen goed buiten parkeren. De omgeving is rustig en redelijk veilig. Het is nooit 



 

 

overvol en er wordt nooit fout geparkeerd. Ik denk dat met betaald parkeren hier veel 

problemen kunnen gaan ontstaan. Dus: hier geen betaald parkeren invoeren! 

 In aansluiting op mijn eerder opmerking: controle op 'normaal' parkeren. 

 In afwachting van ophoging van de straat hebben wij momenteel veel last van de 

bestrating. Veel stenen liggen schots en scheef. Bomen, of wat daar van over is, hebben 

de bestrating opgedrukt. Het ziet er armoedig en verwaarloosd uit. Hopelijk wordt er snel 

gestart met de herinrichting. 

 In bewonersstraten alleen voor vergunninghouders parkeren toestaan, Rest van de 

parkeerterreinen vrij laten voor betaald parkeren. 

 In de aangrenzende zone is het parkeergeld hoger. Ook in de avond en op zondag, 

Daardoor aantrekkende parkeerders uit deze zone en parkeerders die ook naar het 

stadscentrum gaan n of met de trein gaan. 

 In de buurt bestaat zeer veel overtollig autobezit van zeer oude auto,s die eigenlijk uit het 

straatbeeld moeten verdwijnen. 

 In de buurt waar wij wonen (Vlinderbuurt) wonen veel gezinnen met werkende ouders of 

werkende stellen zonder kinderen en dus vaak 2 auto's per gezin. Wij hebben zelf 1 auto 

die soms 5 dagen in de week stil staat (omdat we met het OV en de fiets naar het werk 

gaan).  Stimuleren van slimmer gebruik van auto's (tweede auto beschikbaar stellen als 

deelauto) of gebruik maken van een deelauto als je een auto maar sporadisch nodig hebt 

of met de buurt een elektrische deelauto delen. Dit kunnen opties zijn om de parkeerdruk te 

verlagen. 

 In de nabijheid van onze parkeerplaats zijn veel winkels wat veel publiek trekt en ook op 

Vrijdag de weekmarkt. Betaald parkeren is voor de bewoners van de Rinze 

Koopmansstraat 15-121 geen optie maar wel in de buurt aan de zijde van Action en 

BigBazar een behoorlijke uitbreiding van parkeerplaatsen. Dit moet gemakkelijk kunnen 

omdat hier zeer brede trottoirs zijn. 

 In de Stampioenstraat staan steeds autos dubbelgeparkeerd, van waaruit weed gedeald 

wordt ter hoogte van de Stampioendwarsstraten. Dit geeft veel overlast. 

 In de straat zijn vele fietsboxen op de schaarse parkeervakken geplaatst, terwijl er 

voldoende ruimte zou zijn om deze op de brede stoepen te plaatsen! 

 In de weekends parkeren er veel stadsbezoekers., die ook veel afval achterlaten. Betere en 

aantrekkelijke P&R-mogelijkheden buiten de stad zou een uitkomst zijn. Ook uit het 

oogpunt van vermindereing van fijnstof 

 In de weg liggende boomstammen weghalen/opruimen, en paaltjes die door bewoners zijn 

geplaatst 

 In de wijk De Esch is op verschillende plaatsen parkeeroverlast. indien er betaald parkeren 

wordt ingevoerd dan graag in de hele wijk. anders ontstaat er overlast in de verder gelegen 

straten. 

 In de zomer gebruikt de horeca veel parkeerplaatsen als terras. Daardoor wordt het nog 

moeilijker voor bewoners van het stadscentrum om een parkeerplaats te vinden. 

 in deze straat   parkeerplek green weels,algemene invalide parkeerplek fietstrommel, 

ondergrondse vuilcontainer.De weizichtstaat is maar een klein straatje.  Kon dit nu niet 

anders? 

 In een buitenwijk is het niet nodig betaald parkeren in te stellen 

 In geen geval betaald parkeren invoeren. 



 

 

 In het algemeen bij woningen.. Hen, die een inritvergunnig hebben, ertoe verplichten daar 

gebruik van te maken. Zodat ze niet met één auto de ruimte van twee parkeerplaatsen in 

beslag nemen. 

 in het centrum wonen, daar is het hebben van een auto niet noodzakelijk. Ik zie het niet als 

probleem. 

 In Hoek van Holland zijn geen parkeer problemen!! 

 in ieder geval overdag vaker controleren  rondom  het schoolplein voor de fout parkeerders. 

Voor snachts  lijken me meer camera's bij de parkeerplekken  in de steegjes / doodlopende 

straten  een veiliger gevoel geven. 

 In mijn buurt is geen parkeerprobleem. Wel is er parkeeroverlast door parkeren vanwege 

thuiswedstrijden van Feijenoord.Gemeente heeft al meer dan 15 jaar geleden beloftes 

gedaan dat aan te pakken zelfs schriftelijk, echter beloftes van overheidsbekleders zijn 

niets waard. Betreft het burgers of bedrijven dan sttat de overheid direct metsancties te 

zwaaien. 

 In mijn directe opgeving zijn er 3 elektrische oplaadpunten gekomen, die bijna nooit voor 

100% in gebruik zijn. Mijn inziens zou er wat kritischer gekeken kunnen worden naar zo'n 

toewijzingsbeleid. 

 In mijn gebouw is er een parkeerplaats voor bewoners. Dus ik heb zelf geen 

parkeerproblemen. Voor bezoekers is het helaas niet zo goed geregeld, een parkeerplaats 

is in het weekend lastig te vinden. De parkeergarages zijn dan de beste optie, maar 

daarvoor kan ik mijn bezoekerspas natuurlijk niet gebruiken. 

 in mijn gedeelte van Schiebroek ervaar ik geen enkele overlast met parkeren. ik ben nu 

geen voorstander van betaald parkeren invoeren. 

 in mijn straat liggen 9 huizen en het straatje is doodlopend, dus ik denk dat dat niet 

representatief is. 

 In mijn straat mag niet geparkeerd worden (Kromme Zandweg oost). Wij parkeren op eigen 

terrein. 

 In Nesselande zijn in de meeste straten te weinig parkeerplaatsen 

 In onze buurt zijn in principe nog steeds voldoende parkeerplaatsen door de ruime lay-out 

van de straten. De plannen voor herinrichting van het openbaar gebied zoals de gemeente 

die onlangs heeft gepresenteerd, leiden tot verlies van een groot aantal parkeerplaatsen. 

Dat leidt onherroepelijk tot jarenlange parkeerproblemen en grote ergernis. Daarom: schrap 

s.v.p. die onzalige plannen!!! Zorg dat het aantal parkeerplaatsen minstens gelijk blijft. 

 In onze straat (Bergsingel t.h.v. Eudokiaplein) geldt betaald parkeren tot 18:00u. Dat 

betekent dat bezoekers van de detailhandel en horeca op het Eudokiaplein vanaf 18:00u 

langs de Bergsingel parkeren en niet in de (betaald)parkeergarage. Happy Italy en Albert 

Heijn beiden weliswaar gereduceerde parkeertarieven aan voor deze parkeergarage maar 

die moet vanaf 18:00u en op zondag concurreren met gratis parkeren op straat. Daarnaast 

geldt in omringende wijken een strenger parkeerregime, die bewoners parkeren hun auto of 

bedrijfsbus daarom ook langs de Bergsingel met als resultaat dat de Bergsingel na 18:00u 

en op zondag vol staat met geparkeerde auto's en de garage op die momenten bijna leeg 

is. Een strenger parkeerregime langs de Bergsingel ter hoogte van het Eudokiaplein zou dit 

probleem oplossen. 

 In onze straat kan iedereen 2 auto's op eigen terrein kwijt en is er dus geen probleem. In de 

rest van de wijk (Nesselande) staan de straten over het algemeen vol met auto's. Zeker bij 



 

 

school is dat wel een probleem. mensen zouden gestimuleerd moeten worden niet met de 

auto naar school te gaan. 

 In onze straat: de Rozenburglaan, geldt betaald parkeren slechts op weekdagen tussen 9 

en 18 uur.  Aangezien zich op 100 meter afstand een metrostation bevindt, wordt er aan 

het eind van de middag (tegen 18 uur) veel geparkeerd in de straat. Dit probleem zou 

opgelost zijn indien betaald parkeren ook 's avonds zou gelden. Voorts wordt er veel in de 

straat geparkeerd door mensen die tegen 18 uur uit hun werk komen en wonen op de 

Oudedijk, waar alle parkeerplekken dan al zijn bezet. 

 In Sept 2018 start herdeling en bestrating van onze straat . In de nieuwe situatie is er 

beduidend minder parkeerplaats . Dit wordt een probleem in de toekomst Communicatie 

met het aanspreekpunt van de deelgemeente verloopt uiterst moeizaam  .Vanaf Oktober 

vorig jaar probeer ik duidelijkheid te krijgen . Vooralsnog niet gelukt . 

 In woonstraten van het Centrum alleen nog parkeren voor bewoners en hun bezoekers.  

Terreinen parkeren belanghebbenden vergunninghouders duidelijker aangeven en met 

slagboom of dergelijke afsluiten. Zorgen dat deze terreinen niet meer op de parkeer-apps 

beschikbaar of zichtbaar zijn.  Laad- en losplaatsen in woonstraten voor pakjesbezorgers 

en leveranciers creëren. 

 In woonstraten zouden geen geparkeerde auto's op de openbare weg moeten staan; 

hooguit stopplaatsen voor korte stopgelegenheid  voor bezorgdiensten, ziekenauto's etc. 

Auto's nemen een onevenredig beslag op de leefruimte en "vervuilen" de omgeving ook als 

ze niet rijden. Woonstraten zouden veel groener moeten zijn. 

 indien de chauffeur zn auto redelijk parkeer , dan is er geen probleem. er zijn chauffeurs , 

die 2 parkeerplekken nodig heeft ,en dat geeft parkeer probleem 

 Indien de gemeente er betaald parkeren van gaat maken dan moet míjn bezoek gaan 

betalen en waarschijnlijk wijzelf ook voor onze eigen deur of een dure prijs betalen om in 

mijn eigen straat te gaan betalen. Dat zie ik alom gebeuren, bijv. in Delft. 

 Inmiddels zijn er huishoudens met 3 auto's, dat maakt het erg vol in deze straat. Omdat wij 

zelf geen auto hebben (principieel) hebben we daar geen last van. Wèl, wanneer er bomen 

verwijderd worden om meer parkeerplekken te maken. Daarvan zijn we grote 

tegenstanders!!! 

 Insteekvakken maken ipv recht langs het trottoir parkeren er is ruimte genoeg voor. 

 Invoeren betaald parkeren in weekend. Veel randstedelingen parkeren op de Oostzeedijk 

en Honingerdijk  in weekend en nemen de tram naar centrum of gaan te voet verder. 

 Invoering van eenrichtingsverkeer: levert voordelen op qua parkeren en is veiliger voor de 

vele kinderen die hier wonen en de school om de hoek. 

 Is het misschien mogelijk om met Lommerrijk voor overdag een afspraak te maken mbt de 

parkerende ouders voor de BSO en Crèche ? 

 is het parkeren van caravans toegestaan ?  Blokkeert gedurende langere periode een 

parkeerplek. Het kenteken kan niet worden gelezen door de scanauto, omdat het aan de 

achterzijde zit. Dus ogenschijnlijk kost dat de eigenaar niets terwijl er wel een plek is 

geblokkeerd 

 Is het plaatsen van een gele band op de stoepen in de directe omgeving van de  toegang 

tot de parkeergarage (ondergronds) mogelijk? Garage behoort bij de appartementen 

Walstroplein 25 t/m 50. 

 Is voor vergunninghouders. 



 

 

 Is wel druk als de winkels open zijn en jammer dat bezoekers altijd moeten betalen 

 Ja de busjes uit de wijk weren, soms staan er wel 5, ook kleine vrachtwagentjes. 

 Ja de meeste overlast wordt veroorzaakt  in het weekend door bezoekers van Dirk vd 

Broek of Albert Heijn,  of zeer waarschijnlijk door bezoek Diergaarde Blijdorp 

 Ja de parkeerplaatsen die zijn weggehaald weer terug brengen/meer duidelijkheid over de 

sectors/meer duidelijkheid waar je met een bezoekerspas mag parkeren etc 

 Ja een betere controle/handhaving t.a.v.de paaltjes die na gebruik (ROTEB) weer omhoog 

worden gezet. Controle misschien door de wijkagent?? 

 Ja een parkeer betaalpaal voor het stadion van Sparta 

 Ja eigenlijk vind ik als ik er voor betaald dat ik me auto ook moet kunnen parkeren dicht bij 

huis 

 Ja hallo, de weggehaalde parkeerplekken weer terug! (8 plekken is veel) Sterker: er 

moeten duidelijk plekken bij. en snel. 

 Ja het verkeer staat af en toe dubbel geparkeerd, zodanig dat je met een fiets niet langs 

kan. 

 Ja in rupsklaver zijn extra parkeerplaatsen aangebracht en alles weer netjes gemaakt. 

Maar deze straat ligt het meest in het zicht. Ook in onze straat is parkeerprobleem 

toegenomen. Meer buren hebben twee auto's. 

 Ja kom eens kijken! Absurde situatie. Geen handhaving. Vrachtwagens overal. Auto's op 

de stoep. Dubbel. Op de stoep. Volledig uit de hand gelopen. Misschien 1 tip. Degene die 

verantwoordelijk is voor dit beleid eens uit zijn vrijstaande huis trekken met 3 

parkeerplekken en eens meesleuren in de werkelijkheid.   Geblikt oorlogsgebied. Ideaal 

voor kinderen die graag opgroeien met een volledig verkeerd beeld hoe het kan en zou 

moeten. Ga zo door! 

 Ja meer parkeerplekken, omdat er een nieuw complex wordt gebouwd voor 48 woningen. 

Uitgaande van a minstens 1 auto perappatement verwacht ik een enorm probleem op de 

Watertorenweg/Drinkwaterweg en dreigt er (nog) meer ellende dan er nu al is. Temeer ook 

omdat Hal 5 in de buurt ligt en bezoekers van deze Hal regelmatig veel parkeerruimten 

innemen die bestemd zijn voor bewoners van  de Watertorenweg/Drinkwaterweg. 

 ja parkeer toezicht moet meer s,avond  controleren na 6 uur is het gratis maar ze parkeren 

vaak verkeerd op de stoep enz. 

 Ja rondom Keizerswaard gratis parkeren zodat de mensen hun boodschappen kunnen 

gaan doen zonder extra kosten te krijgen voor het parkeren en dat de winkeliers ook hun 

auto bij hun eigen neer te zetten. Ook een mogelijkheid om de parkeergarage onder het 

oude postkantoor beschikbaar te maken voor de winkeliers zodat hun auto veilig en droog 

staan en geen schade kunnen krijgen van de boodschappenwagens. 

 Ja stimuleer het parkeren in de parkeergarage (goedkopen tarief) en ontmoedig het 

parkeren in de straten 

 ja, de bewoners zouden de parkeerplaats omgeving graag opgevrolijkt zien door 

bloemstruiken zoals op de Boezemlaan en Boezembocht. De grote parkeerplaats op de 

Schapndreef Rotterdam geeft een triest en armoedig aanzicht. Het toezicht en handhaving 

moet  op deze parkeerplaats frequenter ivm met feit dat deze parkeerplaats gebruikt wordt 

als plek voor drugsdeals en chilplek voor jongeren met auto's die hun troep op straat 

gooien. 

 Ja, op markt dagen de Meent auto vrij. 



 

 

 Ja, parkeervakken maken. 

 Ja, plaats a.u.b. borden dat men alleen in de parkeervakken mag parkeren hierbij zou al 

een ontzettend groot deel van het overlast verdwijnen en creeeen we ieder geval een 

overzichtelijke verkeerssituatie. En beboet ook a.u.b. auto's die lak hebben aan de 30 km 

zone en onze straat gebruiken om doorheen te racen voordat er een dodelijk ongeval 

plaatsvind. 

 Ja, sommige parkeerplaatsen worden gehinderd door de bomengroei, waarvan de wortels 

de stoepranden en straattegels omhoog werken. 

 Ja, zie vorige vragen. En bekeuringen uitdelen voor de parkeerders die de stoep blokkeren 

en er een zooitje van maken. 

 ja,sinds er bij ons koopwoningen zijn gebouwd,hebben wij daar aan de overkant de blinde 

muren van de tuinen van,geen probleem.Maar zo stom,nu hebben wij de parkeervakken 

gekregen voor onze neus ,DUS inparkeren altijd heel je huis verlicht,lekker bijdehand,moet 

je voor gestudeerd hebben ,zeggen we hier altijd,wanneer mensen komen en die zeggen 

;ook stom gedaan zeg,die parkeervakken moeten naar de overkant toe!! Helemaal mee 

eens ,zeggen wij dan,en weer recht parkeren aan deze kant!!! Maar leg dat maar eens uit 

in Rotterdam he...…………………..3151bc columbusstraat hoek van holland 

 Ja... er zijn mogelijkheden om de parkeerplaatsen uit te breiden. In onze straten zijn in het 

midden groene paaltjes geplaatst. Dat scheelt 8 tot 10 parkeerplekken per straat. 

 Jammer dat er betaald parkeren is, zeker voor mijn bezoek, je moet daar altijd over 

nadenken. 

 jullie van de gemeente Rotterdam moeten opdonderen met jullie ziekelijke behoefte om 

overal betaald parkeren in te voeren, in de ons omliggende wijken is of wordt het ook 

ingevoerd met als gevolg dat parkeer problemen zich verplaatsen naar een wijk waar geen 

parkeeroverlast is, wat vervolgens weer wordt gebruikt als argument om ook daar weer 

belasting te heffen, jullie zitten op een schandalige manier jullie zakken te vullen. De 

parkeerbelasting leidt tot geen enkele parkeerplaats méér en geen auto's minder en lost 

dus niets op. In het centrum van de stad is het al niet anders, daar kom ik al niet meer, ik 

weiger mee te werken aan deze vorm van gemeentelijke verrijking. Ik ben al zestig jaar een 

Rotterdammer maar zal in het centrum geen euro meer uitgeven en op geen enkele andere 

plek waar ik deze vorm van volksverlakkerij moet betalen. 

 kijk er met een kritische blik naar en beboet vaker de overlast gevende parkeerders 

 Kijk ook eens naar de situatie met de bomen tussen de pakeerplaatsen. Die zijn te groot in 

verhouding tot de smalle straat. Snoei ze of vervang ze door kleinere exemplaren! 

 Kijk ook eens naar t parkeren van fietsen. Veel mensen die naar de trein gaan zetten hun 

fiets hier neer. Het staat overvol. 

 Kijken naar de verhouding tussen het aantal woningen en parkeerplaatsen en dit weer in 

balans brengen 

 Kosten voor Qpark garage verlagen, zodat mensen daar ook gebruik van maken 

 Laat auto's schuin parkeren ipv dat ze parallel moeten parkeren, zo kunnen meer auto's 

makkelijker en sneller op straat geparkeerd worden. Reduceer dan de snelheid naar 

30km/u voor meer veiligheid op wegen waar ernaast geparkeerd kan worden. 

 Laat eens een agent kijken. Weten niet eens meer hoe een agent er uit ziet in deze wijk 

 laat huishoudens met meerdere auto's betalen voor iedere extra auto 

 laat stadswachten eens vaker door de straat komen 



 

 

 Laden lossen plek zodat leveranciers geen excuus meer hebben om over trottoir en 

voetgangersgebied te rijden. Handhaving parkeren op straat 

 Langer betaald parkeren op een dag, dus ook s'avonds en ook op zondag betaald 

parkeren. Zondag's de gehele dag vol omdat dit gratis is en ik woon op loopafstand van het 

centrum. Mijn straat/ wijk is voor veel mensen die met de auto naar de stad gaan een 

'sluiproute' geworden om de dure parkeergarage's te vermijden. 

 langer moeten betalen ook i het wiekend dan kan ik mijn wagen kwijd 

 Last van bepaalde soort bomen die pluizen of ander ongemak veroorzaken. Waarom juist 

deze soort op of bij een parkeerplaats. 

 laten handhaven als scholen uitgaan 

 Latenzoals het is (Bavelbuurt) 

 leg duidelijker uit waar je wel en niet mag parkeren. 

 liever gisteren dan vandaag het betaald parkeren invoeren want straks als de speelstad 

Rotterdam open gaat is er een nog ergere parkeerprobleem 

 lijkt een onoplosbaar probleem,  door bouwwerkzaamheden in de buurt zijn er nog minder 

parkeerplaatsen en iedereen wil  toch dicht bij huis staan 

 Locatie parkeerautomaten slecht aangegeven. Een tweede automaat zou heel prettig zin. 

Ivm kortere loopafstand. 

 Maak de Boompjesparkeergarage ook toegankelijk voor bezoekers met een 

bezoekerpsas/kentekenparkeren. Desnoods alleen in de avond/weekenden. Nu moeten de 

bezoekers een stuk lopen naar het Wijnhaveneiland. 

 Maak de Coolsingel snel open en dan niet 1baansweg maar gewoon zoals het was. Daar 

wonen geen mensen de omliggende straten hebben nu dusdanig overlast van verkeer en 

parkeerders dat het eigenlijk onhoudbaar is. en zeker als er een gaat parkeren en de boel 

ophoud. 

 Maak de Meent 's avonds sowieso autovrij. Persoonlijk ervaar ik vrijdag en zaterdag 

extreem veel overlast van het voorbijgaand autoverkeer.   Mijn suggestie is ook om de 

meent 's avonds auto vrij te maken. Een andere oplossing zou zijn om automatische 

paaltjes te plaatsen die 's avonds omhoog komen. In de avond is het niet extreem druk op 

de Meent en is het geen spits. De paaltjes die omhoog zouden komen vertragen het 

verkeer. Het is dan niet meer mogelijk om met 180 km/h het uitgaanspubliek aan te rijden 

of de bewoners wakker te maken met je patserbak. 

 Maak de parkeer vakken schuin dan kunnen er meer auto.s staan en zirg dat de straat 

breder wordt het is echt levensgevaarlijk voor fietsers en brommers. 

 Maak de parkeergarage aantrekkelijker en wees wat soepeler voor de bewoners 

 Maak de parkeerplaatsen schuin ipv recht. Maak de straat een 30km zone. Meer 

handhaving door politie van asociale rijgedrag. 

 Maak de sluiskreek weer vrij parkeren zodat de parkeerdruk verdeeld wordt. Zorg voor 

fatsoenlijke brede rijbanen op de Tonnekreek zodat we niet langer half op de stoep hoeven 

te staan. 

 Maak de weg iets breder en het grasveldje iets kleiner waardoor schuine parkeervakken 

mogelijk worden ipv het fileparkeren in de straat. 

 Maak deze straat eenrichtingsverkeer omdat twee Auto elkaar niet kunnen passeren. 

 maak drukke wijken met hoge parkeerdruk voor vergunninghouders 

 Maak een fatsoenlijke parkeerplaats zonder al de bomen 



 

 

 Maak eens parkeerplaatsen. We hebben nu een mooie witte streep dat we op de stoep 

kunnen parkeren. Maar geen dwars strepen tot hoever de parkeerplaats loopt. Hierdoor 

hebben wij onnodige lege kleine stukjes parkeerplek. 

 Maak extra parkeervakken erbij, bijvoorbeeld door schuin te parkeren ipv parallel aan de 

weg 

 Maak Oostzeekdijk eenrichtingstraat; er is dan meer ruimte voor fietsers en geparkeerde 

auto's. 

 Maak parkeer vakken, meer controle op fout parkeerders 

 Maak parkeren in de straat alleen voor aanwonenden en hun bezoek mogelijk. 

 maak parkeren op de openbare straat duurder dan parkeren in parkeergarages of 

parkeerterreinen. 

 maak parkeren voor bewoners mogelijk op aangewezen plaatsen 

 Maak parkeren voor bewoners weer gratis en voor anderen duur. 

 Maak steekkommen i.p.v file parkeren. Onze stoep is volgens mij breed genoeg hiervoor. 

 Maak van de straat na 19:00 ook betaalt parkeren. Er is een sportschool om de hoek (david 

loyd) en de ene straat is betaald parkeren tot 23:00 en andere niet in de wijk! gewoon 

duidelijk allemaal tot 23:00!!! 

 Maak verschil tussen op straat parkeren en de parkeergarages groter zodat men eerder 

naar de parkeergarage gaat. 

 maandag tot zaterdag betaald parkeren tot 18.00 uur zondag gratis   beter van maandag tot 

zondag betaald parkeer  van 9.00 uur  tot  21.00 uur 

 Maar ik woon tegenover een school en een huisartsen praktijk het zou een goede oplossing 

zijn maar dan zijn de buren de dupe ik denk niet dat ouders die kinderen naar school 

brengen niet gaan betalen paaltjes neerzetten kost niet veel en een goede oplossing 

 Markeer de parkeervakken in de straat. Scheekt een hoop irritatie voor niets 

 Marokkaanse jongeren parkeren zomaar op straat of stoep. De politie is bang om langs te 

komen en boetes te schrijven. 

 Max 1 parkeervergunning per adres Invalideplek is bijna altijd leeg 

 Max. 60 minuten parkeren voor redelijk tarief. Langere duur uitsluitend in parkeergarage. 

 mede uit veiligheidsoverwegingen een verbod op het langdurig parkeren van bestelbussen 

in de straat en vervolgens het handhaven daarop. 

 Medewerkers van Aafje in ieder geval op hun eigen parkeerplaats parkeren,daar is 

voldoende plaats maar wij kunnen daar niet op 

 Meer (openbare) fietsnietjes en minder (private) fietstrommels. 

 Meer aandacht besteden aan de mening van bewoners en deze waar mogelijk betrekken 

bij beslissingen. Voor nu lijkt het te laat omdat op dit moment de werkzaamheden al aan de 

gang zijn in de hele straat waarbij o.a. de aantal parkeerplaatsen zullen worden 

gehalveerd. Hier is duidelijk niet goed over nagedacht en gecommuniceerd. Winkelend 

publiek en ondernemers gaan nu helemaal voor overlast gebruiken.. 

 Meer afvalbakken plaatsen zodat er minder afval uit de auto's op straat en in de struiken 

wordt gegooid. 

 Meer auto's van de straat en niet zoveel vergunningen toekennen. Er is voldoende stalling 

gelegenheid in de omgeving. Wellicht een betere samen werking tussen stadsontwikkeling 

en parkeer beheer. 



 

 

 Meer bekendheid  geven    van deals met  kantoorparkings  id avond  zeker bij 

grootschalige  events Bezoekers komen meer en deel  ook van buiten 010.   Kom nog meer 

met OV 

 meer bekeuren 

 Meer betaalbare deelauto's of burenauto's. 

 Meer betaalzuilen, en niet een zoekplaatje ' waar staat de paal  ' 

 Meer borden op Noordereiland met 'reclame' dat de stadsgarage 1. dichter bij de stad is en 

2. al snel goedkoper is dan gratis parkeren op Noordereiland en dan met de bus oid. 

Daarnaast vaker een rondje laten lopen door wijkagent en mensen aanspreken die 

langdurig in en geparkeerde auto zitten. 

 Meer controle 

 Meer controle 

 Meer controle 

 Meer controle dat er niet op de hoeken wordt geparkeerd 

 Meer controle dat mensen IN de vakken parkeren. Overigens is er verder wel genoeg plek 

dus dat is prettig. 

 Meer controle door bevoegde instanties. 

 Meer controle en handhaving lost veel problemen op. 

 meer controle op "asociaal" parkeergedrag 

 Meer controle op fout parkeren en illegaal parkeren 

 Meer controle op foutparkeerders 

 Meer controle op parkeren van andere voertuigen dan motorvoertuigen (wat in een woonerf 

immers verboden is). 

 meer controle op stoep parkeerders of op de groenezoom waar een invalide parkeer plaats 

is die constand word gebruikt door een winkelier als gebruik voor laad en los plaats en laat 

dan de rest van de dag zijn wagen staan met open laadbak alsof hij bezig is terwijl er 

achter een laad en los zone is 

 meer controle, strenger beleid op fietsen en bakfiesten die parkeren soms onmogelijk 

maken alsmede containers en diverse andere bouwafzettingen. 

 Meer controleren of foutparkeren. 

 Meer controles en het betaald gebied uit breiden 

 meer eenzijdige parkeerverboden in smalle straten 

 Meer fiets trommels, zonder lange wachttijd Ik heb sinds kort geen auto meer. Daarvoor 

had ik weinig problemen met parkeren 

 Meer fietsenstalling controle op fietsen die aan lantaarnpaal aan de parkeerplaats vast 

zitten (ivm beschadigen auto. 

 Meer fietsenstallingen bij station Meijersplein en Melanchthonweg, want daar in de buurt 

zijn te weinig parkeerplaatsen voor auto's 

 Meer fietsrekken! 

 Meer fietstrommels. Teveel fietsendiefstal in de Insulindestraat 

 Meer gele strepen of meer controle. Strenger beleid invalidenparkeerplaatsen. Lijken te 

gemakkelijk vergeven te worden. 

 Meer handhaven en bovendien het plein op de schop en beter indelen.. ook is de inparkeer 

ruimte te smal, je zit zo tegen de parallel met jou al geparkeerde auto aan.. 



 

 

 Meer handhaven op fout parkeerders. Als voorbeeld: Vanaf de Peppelweg kun je via de 

Paltroklaan met de auto de wijk inrijden. Dit is 1 van de 3 mogelijkheden om de wijk in te 

rijden. Deze route wordt veel gebruikt en hier staan vaak auto's half op de straat half op de 

stoep. Dit zorgt voor onveilige en vervelende situaties en voor de bewoners een hoop 

ergernis. 

 Meer handhaven op foutief parkeren. Bijv. op de stoep parkeren, zodat je op straat moet 

lopen om er langs te kunnen. 

 meer handhaven op het verkeerd parkeren. Nu alleen controle tijdens de uren van betaald 

parkeren maar de hinder is na deze tijd 

 Meer handhaven qua foutparkeren. 

 Meer handhaven, dus waarschuwen als een auto verkeerd geparkeerd is of daarna boetes 

uitdelen. 

 Meer handhaven, er staan hier dagelijks s'avonds en in het weekend enorme werkbussen 

half op de stoep geparkeerd. Buiten dat ze wel 2 of 3 parkeerplekken in een keer in beslag 

nemen belemmeren ze ook nog eens de voetgangers op de stoep. 

 Meer handhaving 

 Meer handhaving en controle. Er staan vaak genoeg voertuigen die er nooit stonden (niet 

van buren) voor langere tijd. Na een aantal weken zijn deze dan ineens weer verdwenen. 

 Meer handhaving op de Nieuwe Binnenweg! Dubbelparkeren is een ramp hier 

 Meer handhaving op parkeren in bochten of op stoepen waardoor ingangen geblokkeerd 

worden. Of dmv straatmeubilair dit duidelijk maken. Er is genoeg parkeerplaats iets 

verderop. Betaald parkeren zou dan ook totaal geen oplossing zijn voor dit probleem. Ik 

ben tegen invoering van betaald parkeren in mijn wijk. 

 Meer handhaving!!!!!! 

 Meer laadpalen nabij appartementen complexen. 

 meer laadpalen om elektrisch rijden te bevorderen 

 Meer laadpalen s.v.p. Daarnaast is door parkeren bij wedstrijd Feyenoord de hele buurt 

(Kop van Zuid) volgeparkeerd. 

 Meer letten op fout parkeren. 

 Meer ondergrondse garages in wijken, meer voorzieningen voor deelauto's, parkeren 

duurder maken, nog meer drempels, alleen stapvoets rijden in intensieve woongebieden 

m,et smalle straten, nog meer eenrichtingsverkeer 

 Meer openbare elektrische palen zouden gewenst zijn 

 meer oplaadpalen van de overheid in de buurt 

 meer parkeer mogelijkheden, vanwege de supermarkt Lidle is het altijd druk en heel 

mensen hebben blikschade 

 Meer parkeer plaats. 

 meer parkeer plaatsen 

 meer parkeer plaatsen maken 

 Meer parkeergelegenheid bij het wijkgebouw creeeren 

 meer parkeergelegenheid maken door grasvelden om te bouwen tot parkeerplaats 

 Meer parkeergelegenheid realiseren. 

 Meer parkeerplaatsen 

 meer parkeerplaatsen ! 

 Meer parkeerplaatsen aan de Koninginneweg 



 

 

 Meer parkeerplaatsen aanleggen, of schuin aanleggen ipv fileparkeren 

 Meer parkeerplaatsen aanleggen. Er is te weinig parkeergelegenheid voor de 

leefomgeving. Andere indeling van parkeerplaatsen. Zodra je parkeerplaatsen een 

kwartslag zou draaien, dan kan je er meer kwijt 

 Meer parkeerplaatsen als er mogelijkheden voor zijn maar die zijn naar mijn mening niet 

groot 

 Meer parkeerplaatsen bijmaken. Er ligt genoeg gras wat, door zeer slecht onderhoud, 

spuug lelijk is, waar niemand over zou gaan klagen als er parkeerplaatsen gemaakt zouden 

worden 

 Meer parkeerplaatsen creëren en tweede of derde auto op hetzelfde huisadres aanpakken 

d.m.v een parkeertoeslag. Werkbusjes weren uit de wijk 

 meer parkeerplaatsen creëren voor horeca, of het tarief flink verhogen 

 Meer parkeerplaatsen en mensen met een garage en oprijlaan verplichten daarvan gebruik 

te maken. Maar toch vooral meer parkeerplaatsen. Er is ruimte genoeg voor. 

 Meer parkeerplaatsen en per huishouden 1 auto en voor meerdere auto’s laten betalen 

 Meer parkeerplaatsen maken 

 Meer parkeerplaatsen maken 

 Meer Parkeerplaatsen maken 

 Meer parkeerplaatsen te maken voor ouders die kinderen naar school brengen. Het is een 

utopie te denken dat je mensen kunt dwingen hun kinderen op de fiets naar school te 

brengen ,mede omdat het een crime is om 's morgens onze  wijk uit te komen om naar je 

werk te gaan zal niemand eerst de kinderen naar school brengen om daarna naar huis te 

fietsen om de auto te halen, met als gevolg dat je zeker weet dat je te laat op je werk komt. 

 Meer parkeerplaatsen. 

 meer parkeerplekken aanleggen 

 Meer parkeerplekken aanleggen!  En omdat de hoeveelheid openbare ruimte hier minimaal 

is, zou haaks parkeren (of ondergronds) de enige oplossing zijn. 

 meer parkeerplekken maken 

 Meer parkeerplekken voor fietsen ipv auto's 

 meer parkeerplekken. boetes voor te grote vrachtwagens die 2 of soms 3 plekken bezet 

houden. 

 Meer parkeervakken maken omdat in veel huishoudens twee auto's zijn waardoor het 

probleem van geen parkeerplaats kunnen vinden, ontstaat. 

 meer patrouilleren of betere verlichting. 

 Meer plekken en minder stoep of een beleid van 1 auto per huishouden eigen plek rest 

elders 

 Meer plekken om fietsen neer te zetten 

 Meer plekken voor elektrische auto's 

 Meer politienpatrouille snachts 

 Meer ruimte voor de fiets. En een parkeer garage zou ook handig zijn. 

 Meer toezicht & handhaving. 

 Meer toezicht en handhaving mbt foutparkeren. Met name in Gruttostraat en 

Boergoensevliet. 

 meer toezicht op Laan op Zuid. tevens wordt hier met hoge snelheiden gereden! 



 

 

 Meer toezicht op overlast betreffende de stationair draaiende auto's, of de parkeerplaatsen 

voor de elektrische auto's verplaatsen. Feit dat die plekken meestal vrij zijn, gaan mensen 

daar "parkeren". 

 Meer vakken creëren door anders in te delen 

 Men gebruikt vaak stoepen om de auto te parkeren als de parkeerplaatsen vol zijn. 

 Men rijd vaak te hard door de straat (Spangesekade) waar een maximumsnelheid van 30 

km/per uur geldt. Het risico is dat geparkeerde auto's beschadigd kunnen raken en/of de 

buitenspiegels er af gereden worden indien men uit moet wijken bij tegenliggers. Ook is er 

veel ongeduld als iemand wil gaan parkeren. Dan vind men het nodig om gelijk te gaan 

toeteren of met gillende banden de te parkeren auto te passeren. 

 Mensen komen van ergens anders en parkeren hier, waardoor wij als bewoner geen 

parkeer hebben. 

 Mensen komen vooral na de parkeer tijd in onze straat parkeren omdat je geen parkeren 

meer hoeft te betalen zodat ze verder kunnen reizen en zo hebben wij hier geen 

parkeerplaats. Misschien handeig om de tijd omhoog te gooien voor betaald parkeren 

 Mensen moeten niet zo zeuren.. Toen ik wel een auto had kon ik altijd wel een plekje 

vinden. De mensen die hier parkeren zijn allemaal mensen die hier wonen dus zowiezo 

parkeerplek nodig hebben. 1 man die hier het meest liep te zeiken had een eigen 

parkeerplek onder zijn huis maar daar had die zijn oldtimer staan waar die nooit mee reed... 

Ik hoop niet dat hier bij mij in de straat ooit betaald parkeren word ingevoerd. Dat is zo 

fucking onhandig wanneer je visite of dergelijke langskrijgt. 

 Mensen uit de tegenoverliggende wijk parkeren bij ons appartementencomplex. Sommige 

huishoudens hebben door volwassen inwonende kinderen meerdere auto's. Als ik avonds 

thuis kom(geldt vanaf 19.00uur) kan ik niet meer parkeren. Heel vervelend!!! Wij zouden bij 

ons complex graag een eigen parkeerplaats willen hebben. 

 Mensen van buiten de stad parkeren in de buurt van tram en bus haltes. Hierdoor worden 

de bewoners gestraft door de gemeente als er betaald parkeren wordt ingevoerd. En als 

het is ingevoerd kun je vaak nog niet parkeren. 

 Mensen van de aangrenzende zone parkeren hun auto bij ons in de straat. Bij ons geldt 

betaald parkeren tot 18.00 uur in de aangrenzende zone tot 23.00 uur. Daarom kunnen wij 

als bewoners onze auto niet kwijt. 

 mensen van de overkant van de kruising parkeren hier waardoor snel vol...dus daar moet 

gekeken worden of er mogelijkheden zijn voor meer of op andere plek parkeren 

 mensen willen graag pal voor hun deur parkeren en klagen steen en been als ze n stukje 

verderop staan. Je lost niks op als je er meer parkeerplekken bij maakt, mensen kopen dan 

meer auto's. Ik vind de straat nu al veel te vol met blik. Het geeft n benauwd gevoel als je 

geen of weinig voetgangersruimte over laat 

 Met de modernere technieken zou er d.m.v. zoeken en toewijzing van parkeerplekken 

m.b.v. een app veel meer mogelijk moeten zijn. Daarnaast is dan ook beter inzichtelijk waar 

de parkeerbalans niet op orde is en kan overloop naar andere straten worden voorkomen. 

 Met Feyenoord City moet er echt beter naar mobiliteit en terugdringen autoverkeer worden 

gekeken. 

 Met name de medewerkers van Provimi (recht tegenover de straat waar ik woon) zijn de 

oorzaak van deze overlast. Daarom speelt deze situatie in de avonduren niet. Circa 80 

medewerkers van Provimi hebben een betaald parkeren vergunning gekregen; 



 

 

parkeerplaatsen die ten koste gaan van de bewoners direct rondom Provimi. Een oplossing 

zou natuurlijk zijn Provimi te laten parkeren op het terrein van de SS Rotterdam (staat nooit 

helemaal vol) en dan met een pendelbusje heen en weer. 

 met nog net wat meer fietsparkeergelegenheid ('nietjes') zou ik blij zijn. 

 Mijn auto staat in een overdekte parkeergarage! 

 Mijn auto staat niet op straat maar in een parkeergarage waar ik een vaste plek in 

eigendom heb 

 Mijn buurman heeft een eigen oprit. Als hij daar parkeert krijgt hij een bekeuring. Nu kan er 

dus niet op zijn oprit geparkeerd worden en neemt zijn auto ergens anders een parkeerplek 

in: twee parkeerplekken voor een auto. 

 Mijn buurt is een beschermd stadsgezicht. Ik zou graag zien dat geparkeerde auto,'s dit zo 

veel mogelijk in tact laten. Dat betekent parkeerplekken netjes op een rij en niet al die 

verspringingen die zichtlijnen hinderen en het beeld rommelig maken. Het beste is 

natuurlijk wijkstallingsgarages en minder straatparkeren. Er zijnplantsoenen genoeg om die 

ondergronds aan te leggen; ook metrostation Blijdorp bevat immens veel ongebruikte 

ruimte. 

 Mijn straat wordt momenteel opgeknapt en daarna zou het groener, voetganger- en 

kindvriendelijker moeten worden, met minder parkeerplaatsen. 

 mijn wijk bleek bij een onderzoek tegen betaald parkeren te zijn. Zo ook ik, tenminste 

regulier betaald parkeren. Wat ik niet erg zou vinden, is als er alleen 's-avonds betaald 

parkeren wordt ingevoerd en dat de bewoners dan een parkeervergunning kunnen 

aanschaffen. Tweede vergunning EXTRA duur maken 

 mijn woning heeft 2 eigen parkeerplaatsen die mijn eigendom zijn, daarom ervaar ik nooit 

problemen en aangezien mijn buren dezelfde constructie hebben, is er in onze straat ook 

als het gaat om betaald parkeren niet echt sprake van een parkeerdruk. 

 Mijns inziens is betaald parkeren in (heel) Vreewijk geen oplossing, maar zorgt betaald 

parkeren in naastgelegen buurten juist voor de overlast. En creëerd men zo draagvlak 

onder de bewoners om betaald parkeren ook hier door te voeren, wat de gemeente weer 

aanwend om extra inkomsten te genereren. Als Feyenoord speelt ervaart men de meeste 

overlast. Maar betaald parkeren geldt natuurlijk niet alleen als Feyenoord een wedstrijd in 

de Kuip speelt. En mag ik, en bovendien ook mijn gasten, gewoon de hele week betalen! Ik 

pleit dan ook voor een vergunningbeleid op uitsluitend wedstrijddagen. Net als in het 

naastgelegen Sportdorp! 

 minder afrikanen 

 Minder auto;s per gezin 

 minder auto's in de wijk zou fijn zijn, laat mensen buiten de ring parkeren en met OV of fiets 

naar de stad komen! 

 minder blauwe zone, meer parkeerplaats voor bewoners, of blauw voor bewoners 

toegankelijk maken 

 Minder lawaai en overlast door (geparkeerde) autos is zeer gewenst 

 Minder parkeer plaatsen, hoogere parkeerkosten en minder auto's in de stad mag wel. 

 Minder Parkeerplaats maar parkeergarage 

 minder parkeerplaatsen en duurder maken dan e grote parkeergarages in de buurt. Voor 

de bewoners een goedkoop abonnement voor de parkeergarages aanbieden en meer 

zones voor vrachtwagens een koeriers. 



 

 

 Minder parkeerplaatsen en meer bomen 

 Minder parkeerplekken op de Nieuwe Binnenweg om meer plekken voor fietsen mogelijk te 

maken. Handhaving op laad en loslocaties , die nu vaak door personenauto's gebruikt 

worden. Ik pleit voor meer winkelstraten met een apart tarief voor het eerste half uur, zoals 

de Middellandstraat nu. Er is een enorme wachttijd voor fietstrommels op parkeerlocaties, 

terwijl de lokaties bij mij in de buurt er wel zijn. 

 Minder vergunningen afgeven, en meer ruimte voor fietsparkeren inrichten. 

 Minder vergunningen uitgeven en t vergunningengebied kleiner maken. Sector 72 is echt 

heel groot 

 minder vergunningen voor bedrijfsauto's en meerdere auto's op 1 aders 

 Misschien camera bewaking op de gedempte zalmhaven , ook ivm inbraak. Door vertrek 

van Schmidt Zeevis is de nachtelijke sociale controle weg. 

 misschien een betere indeling van parkeerplaatsen 

 misschien een efficientere indeling. nu staan er afvalcontainers op plekken tussen 

parkeerplaatsen door. deze kunnen ook op een stoep staan. of zijn er stukken stoep 

gemaakt tussen parkeerplaatsen door, wat niet efficient is. of de slagbomen verwijderen bij 

de flinke parkeerplaats bij het entropot, hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. ook in 

het weekend is de parkeerplaats hier misschien voor 25% vol.  het zijn druppels op een 

gloeiende plaat, maar scheelt toch. maar vooral hoop ik vanuit de gemeente op een visie 

op lange termijn. een termijn waaruit blijkt dat minder mensen (jongeren vooral) zelf nog 

een auto in bezit willen hebben. een termijn tot herwaardering OV, electrische 

oplaadpunten, overdekte fietsstallingsruimte, enz. 

 Misschien enige extra aandacht voor de overlast van motoren. 

 misschien gewoon een bordje met ' alleen parkeren voor bewoners' ? 

 misschien iets van de sculptuur-route afhalen. Maw de W'singel iets verbreden daar in en 

uitladen op de Westersingel of langzaam verkeer zoals de vuilniswagen, agressie en 

irritatie op roept bij bepaalde 'figuren". Misschien een " calamiteiten- baan maken voor 

brandweer, politie en ziekenauto?? ( op de trambaan aan de overkant???) 

 misschien is een wijk parkeer garage een optie 

 misschien is het handig op ook in de avonduren betaald parkeren in te voeren 

 Misschien kunnen ze gaan invoeren dat je 1 auto voor de deur kan zetten en heb je 

meerdere auto,s dan kijk je maar waar je hem moet gaan zetten. En daar ook op 

handhaven. door parkeerbeheer. En niet alleen als er evenementen zijn. 

 Misschien niet realistisch, maar als ik zie hoeveel auto's op en bijna tegen elkaar staan in 

omliggende straten/buurt zou je bijna neigen naar een ondergrondse parkeergarage. 

 Moedig aan om minder auto's te kopen. D.m.v. belastingen. 

 mogelijk kan per gezin één parkeerplaats toegewezen worden, zodat ik ieder geval één 

parlerplek per huishouden beschikbaar is. 

 mogelijk meer speelruimte in de buurt voor kinderen zodat ze niet tussen de auto's 

behoeven te spelen. 

 Mogelijkheid creëren om half op de stoep te gaan staan. 

 mogelijkheid voor beaoekers in vergunninggebied 3b 

 Momenteel ligt sterk de nadruk op zelfrijdende elektrische auto's. Ik hoop, dat ze zo snel 

mogelijk worden geïntroduceerd in Nederland, mogelijk gestimuleerd door 

overheidssubsidies. Dit zal nogal wat voordelen hebben, bv. C02-reductie, maar ook 



 

 

minder (dodelijke) ongevallen. De mens maakt nou eenmaal meer fouten dan een 

computer. De zelfrijdende auto's (zonder stuur) hebben nog eens voordeel, want dan kun je 

in je reistijd de tijd besteden aan eigen activiteiten.   Ik ben overtuigd, dat we over 10-20 

jaar niet eens meer parkeerplekken nodig hebben mits de overheid de juiste richting geeft. 

Op centrale plekken in Nederland zal dan ergens een vloot van zelfrijdende elektrische 

auto's staan. Indien een burger tijdelijk een auto nodig heeft, zal hij het gewoon via een app 

doorgeven en binnen de kortste keren staat een auto voor de deur.  Tegen een rijbewijs zal 

mogelijk worden aangekeken net zoals tegen het huidige roken. Oftewel zeer negatief, 

want iemand die een rijbewijs heeft, kiest ervoor om zelf te rijden. Het gevolg is, dat hij een 

risico vormt voor zichzelf en voor de maatschappij, vanwege het hogere risico voor 

ongevallen.  Voor de huidige situatie geldt: beperk het maximaal aantal auto's per gezin. 

Weer de vervuilende auto's van de straat. Stimuleer de burgers om het openbaar vervoer 

te nemen. Bv. ik denk, dat in Antwerpen het openbaar vervoer gratis en dit heeft 

waarschijnlijk een effect gehad. Dit zal de gemeente Rotterdam niet lukken, vanwege het 

beperkt budget, maar voor de minima kan een uitzondering worden gemaakt. 

 Momenteel zijn er behoorlijk wat parkeerplaatsen voorzien van electrische oplaadpunten. 

Dat aantal wordt regelmatig uitgebreid en is op zich goed nieuws. Echter dit gaat ten koste 

van de reguliere parkeerplekken voor de niet-electrische auto's. Bovendien wordt er 

momenteel niet goed gebruik gemaakt van de electrische oploaadpunten. Met name 

bewoners van hybride auto's parkeren daar voor de gele avond / nacht terwijl zij effectief 

maar 1 a 2 uur op hoeven laden. Daarmee worden alle plekken bezet en is dat een 

probleem voor 100% electrische auto's (zoals Tesla) omdat leeg = leeg en die veel langer 

moeten laden voor een volle lading. Daarmee wordt niet goed gebruik gemaakt van de 

oplaadcapaciteit, moet er veel geïnvesteerd worden in nieuwe oplaadpunten en verdwijnen 

traditionele parkeerplekken wat problemen veroorzaakt. Mogelijke oplossing is dat je niet 

de geleverde electra betaalt (dus niets als die vol zit), maar ook betaald zolang auto's 

gekoppeld zijn. Je maakt dan immers nog steeds gebruik van een dienst die anderen 

belemmert om er gebruik van te maken. Voor hybride auto's zal dan een andere 

kostenafweging gemaakt gaan worden. 

 More public parking spaces. 

 mss CCTV plaatsen voor veiligheid, ook vrienden van mij hebben hier al vandalisme 

gezien/meegemaakt (ook bv kenteken gestolen) 

 Na 18 uur ook betaald parkeren. 

 na de realisatie van de nieuwbouw op de kop van de Mullerpier, graag ook voor die 

woningen parkeerplaatsen. Nu is het s avonds vaak vol en als deze 28 huizen ook bezoek 

krijgen, dan is er helemaal geen plek meer over 

 na deze vragen komt er wel iets anders .met weer vragen lost zich   van zelf op 

 Naast die ene auto hebben we nog een camper die meestal in de stalling staat.  De 

parkeeroverlast is vooral in de zomer, het weekend, vanwege het parkeren t.b.v. 

Plaswijkpark. 

 Naast ondergrondse container over de hele lengte naast parkeervak(ken) een niet parkeren 

. 

 Nadat de Internationale school (ISR) klaar was is er met de school overeen gekomen dat er 

in de leeuweriklaan  niet door hen geparkeerd zou worden aangezien daar speciale 

voorzieningen voor waren getroffen. Het komt nu regelmatig voor dat er wel degelijk door 



 

 

de ISR in de laan wordt geparkeerd ondanks de gemaakte afspraak.. Op de Wagenaarlaan 

is plaats genoeg. 

 Neen 

 Neen, wij nemen de drukte bij hoogtij  dagen van de Diergaarde voor lief. 

 Nergens voor nodig. Er is nl voldoende parkeer mogelijkheid in de straat of omgeving zelfs 

als de achter lichtende straat waar ze zelf niet mogen parkeren (auto luw) in mijn straat 

parkeren, dan hebben we nog voldoende parkeerplaatsen. 

 Net buiten de milieuzone zouden extra parkeerplekken moeten worden aangelegd. Daar 

heeft men wel wat last en die mensen zijn daarom voor betaald parkeren. Dit echter een 

slechte reden om het daarom voor de hele buurt te doen. 

 Niemand zonder geldige en controleerbare pas meer de wijk in tijdens evenementen in de 

Kuip. 

 niet alle parkeervakken zijn even groot. Sommigen zijn heel breed, anderen te smal. 

iedereen parkeert t liefst in de brede vakken om schade van naast geparkeerde auto's te 

voorkomen. Goed om dit eerlijker te verdelen. 

 Niet alleen voor mijn straat, maar ook voor bijvoorbeeld Zwartjanstraat, Bergselaan  en 

Zaagmolenstraat. De insfrastructuur in Noord is niet meer toegerust voor zoveel 

autoverkeer. Ik durf al bijna niet meer in de buurt te fietsen, maar goed, ik ben oud en ziek. 

 Niet doorgaan met het plaatsen van laadpalen terwijl er geen behoefte is. 

 niet meer parkeerplaatsen opofferen aan terrassen, vuilnisbakken etc. 

 Niet meer voorzieningen plaatsen voor elektrische auto's. Het aanbod hier aan overstijgt de 

vraag al. 

 Niet op elke kaart van de gemeente zijn de zonegrenzen duidelijk aangegeven. 

 Niet te lang afsluiten door containers of ander bouwmateriaal. 

 Niet te veel vergunningen uitgeven ,alleen bewoners 

 Niet teveel werk aan de openbare weg of teveel bouwprojecten gelijktijdig waardoor veel 

openbare parkeerplaatsen verdwijnen, daardoor moeilijk om voor vergunninghouders te 

parkeren op openbare straat. 

 Niet toestaan dat parkeerplaatsen worden gebruik voor het stallen van aanhangers, 

bouwketen, bouw containers en dergelijke. 

 Niet toestaan van wagens anders dan gezinsauto's of bedrijven die daar echt aanwezig 

moeten zijn voor een klus. 

 Niet zo veel landen&lossen plekken uitgeven. App introduceren met de vrije plekken zodat 

de auto's niet een half uur door alle straten heen hoeven te rijden hetgeen ook slecht is 

voor de luchtkwaliteit. 

 Niet zozeer over de parkeersituatue, maar wel over de autoweg die direct naast de 

kruipbrem staat. Hier staat een zebrapad waar je kunt oversteken om naar hesseplaats te 

gaan. Helaas houden weinig auto’s zich hieraan. Het komt te vaak voor dat kinderen, 

kinderwagens of volwassenen (vooral bejaarden) bijna worden aangereden. Het is ronduit 

schandalig dat hier niemand zich houdt aan de zebrapad. Ik durf haast niet met mijn 

kinderen over te steken. Kan hier niet een drempel aangelegd worden zodat kinderen en 

vooral ook de ouderen weer normaal over kunnen steken? 

 Niet zozeer over het parkeren maar wel over de Maashavenkade. Dit is een 30 weg alleen 

staat het dertig bord precies op de plek waar je het niet ziet omdat je dan bezig bent met de 

afslag. Zodoende wordt er regelmatig te hard gereden. Alleen al een extra 30 bord zou 



 

 

helpen, ik weet uit ervaring dat bestuurders denken dat het 50 is. Vanwege het ss 

Rotterdam krijgen we veel eenmalige bestuurders op deze weg. 

 Niets aan veranderen 

 Nieuwbouwwijk Park16Hoven. Ruime opzet; daarom geen parkeerproblemen. Niet 

representatief voor vele andere plekken in Rotterdam. 

 Nieuwe binnenweg (deels) autovrij maken -> parkeerprobleem én hardrijden opgelost. 

 nieuwe indeling parkeer havens, nu zijn ze veel te breed gehouden! 

 Nog meer betere aanduiding voor parkeren in de garage 

 Nogmaals optimaliseer het aantal plaatsen. Wees voorzichtig met invalide parkeren 

toewijzen. Bij ons staat permanent een camper gestald als invalide auto??Haal overbodige 

betegelde stukken eruit. Ze verfraaien de straat niet en zijn over het algemeen niet nodig 

om de kade te bereiken 

 Nogmaals: schrapt een aantal parkeerplaatsen om ruimte te maken voor de fietser. Veel 

bakfietsen moeten een betere plek. En bovendien: rijd men te hard in onze laan. Op de 

Binnenweg staat zo'n geweldig interactief bord waarop je wordt beloond als je je snelheid 

sociaal aanpast. Nou; dat zie ik ook graag hier op de Laan. mvg 

 Normaal zijn er GENOEG plaatsen, alleen tijdens eerder vernoemde momenten. 

 normaliter gaat het goed. 

 Nu genoeg ruimte! Alleen bewoners parkeren in de laan. En de bewoners betalen al veel 

ozb voor algemene voorzieningen waar naar mijn mening ook parkeren bij hoort 

 Nu is het hoofdzakelijk fileparkeren maar als dit veranderd zou worden in zgn "steek" 

vakken kan je veel meer auto's kwijt 

 Nu staan de parkeerplaatsen allemaal parallel aan de stoep. Indien de parkeerplekken 

schuin tegen de stoep geplaatst worden er meer parkeerplekken gecreëerd. Dat gaat ten 

koste van de breedte van de rijweg maar het is toch eenrichtingsverkeer en de straat is 

breed genoeg. 

 Nuance bij eerste vraag/antwoord: ja, de straat (singel) staat best eens vol aan het einde 

van de dag. In dat geval moeten we aan de overkant van de singel parkeren, wat altijd 

goed gaat. Soms wel vol, zeker geen overlast dus. 

 Of het mogelijk is dat er meer parkeervakken geplaatst gaan worden door de gemeente en 

in de straat die belachelijke paaltjes weg zodat er auto's langs de schuren geparkeerd 

kunnen worden zodat je niet een paar km ver je auto kunt gaan parkeren. 

 Offer nooit stoep of groen op aan parkeerplaatsen! Zoek naar alternatieven: - Op veel 

parkeervlakken/stroken staan geen witte lijnen waardoor auto's te ruim parkeren. - 

Sommige parkeervakken zijn zo breed dat er bij nieuwe belijning meer auto's zouden 

kunnen staan. 

 Om het parkeren buiten de parkeervakken in onze straat te verbieden. Het is soms lastig 

om een parkeerplaats uit te draaien / in te draaien met de auto's die langs de weg staan.   

Aan de andere kant, indien dat verbod er komt dan zijn er voor de straat zelf weer te weinig 

parkeerplaatsen, want sommige bewoners hebben wel meer dan één auto. Dus ik denk niet 

dat het de beste oplossing is, maar het is wel iets dat door mijn gedachten spookt. 

 Omdat anderen moeten betalen voor parkeren     Moet ik jaarlijks m'n parkeren afkopen 

 Omdat er overal betaald parkeren wordt ingevoerd gaan  de mensen parkeren in de rand er 

omheen  Waardoor het verkeerslicht probleem alleen groter wordt en in het centrum de 

parkeergarage leeg staan want die zijn te duur, daardoor moeten bewooners en visite 



 

 

betalen. Als het hier ook komt kan  ik beter met mijn familie of vrienden bij de beren gaan 

eten als dat ik hun parkeren betaal of ze komen niet. 

 Omdat er rondom de straat gebouwd wordt, is de parkeersituatie nogal onoverzichtelijk, er 

staan gele én witte kruizen, die helpen maar gedeeltelijk. Daarnaast wordt hier niet 

opgehandhaafd. Een ander probleem zijn de mensen die uitgaan in de wijk en in de 

Houtlaan parkeren. Zij laten enorm veel rommel achter. Fastfoodwrappers, 

lachgaspatronen etc. Dit is nog hindelijker dan het parkeren. 

 Omdat het gratis parkeren is in mijn buurt, maken forensen van buiten hiervan gebruik 

m.a.g. geen parkeerplaatsen voor bewoners. Graag voorzieningen treffen om deze vorm 

van overlast (alleen overdag) te voorkomen. 

 Omdat het zondag gratis parkeren is op de Laan op Zuid maar niet op Het Wilhelmina 

hoofd en katendrechtis het dan veel te druk 

 Omdat mijn huurappartementencomplex een inpandige garage heeft, kan ik geen 

parkeervergunning via de gemeente aanvragen. In het aanvraagformulier voor een 

parkeervergunning wordt de vraag wordt gesteld of er sprake is van een inpandige garage 

en zo ja, dan kan ik geen gebruik maken van een gemeentevergunning en ben ik dus 

verplicht om maandelijks 100 euro te betalen, terwijl de buurman aan de overkant van de 

straat slechts 15 euro per maand aan de gemeente betaalt. Mocht ik ervoor kiezen om in 

de aanvraagformulier aanvinken dat er geen sprake is van een inpandige garage en dat ik 

graag een parkeervergunning voor op straat zou willen aanvragen, dan zou ik fraude 

plegen en dat wil ik niet. Kortom, ik kan geen kant op. 

 Omdat we betalen voor het parkeren vind ik eigenlijk dat de voorzieningen ook goed 

moeten zijn. Ik snap dat er in de toekomst minder parkeerplekken komen en dat daar al op 

voor wordt gesorteerd, maar op dit moment leidt dit wel tot problemen. Na 18 uur is het 

moeilijk een plek te vinden, na 19.00 rijd ik meestal 10-15 min rond om iets te vinden of 

vind ik een plek op afstand. 

 Omdat wij in de omgeving van de markt wonen is de overlast voornamelijk op de dinsdag 

en de zaterdag!! 

 Ommige bestuurders parkeren op de stoep het zou fijn zijn als daar iets aan gedaan werd. 

Dit gebeurd al maandenlang en ik heb nog niemnd een bekeuring weten krijgen.dit is 

volgens mij niet de bedoeling 

 Ommoordseweg 1 -17 overal "schuin"parkeren invoeren 

 Onbegrijpelijk dat campers e.d. er zo lang kunnen staan. Sommige auto's zitten onder hele 

laag stof. 

 Onbetaald laten! Bijna in de rest van Rotterdam geldt er betaald parkeren. Ik ben blij als ik 

weer terug in eigen buurt ben en ik niet in elke hoek moet betalen. Terwijl er genoeg 

parkeerplekken zijn zoals in Rotterdam-Noord maar toch overal betaald parkeren is. Zo kan 

ik ook gerust bezoek ontvangen zonder dat ze als ze op bezoek komen nog een moeten 

betalen, ik heb liever dat zij langskomen dan wij omdat we niet eens rustig op bezoek 

kunnen maar voor elk uur moeten betalen... 

 Ondanks dat het bij ons betaald parkeren is, wordt er nauwelijks betaald. De mensen die er 

op moeten toezien  - handhaving - zijn hier nog nooit geweest. 

 Ondanks dat ik geen auto heb, staan er wel heel veel auto's van mensen die hier niet 

wonen. Die bijvoorbeeld hun auto gratis willen parkeren om verderop te gaan werken bijv. 

(Kop op Zuid/Centrum, enz..) Niet zo zeer bij ons in de straat maar wel in onze buurt. 



 

 

 Ondanks een duidelijke tweederde voorstander van GEEN betaald parkeren in het Kleiweg 

kwartier adviseert de wijkraad toch om betaald parkeren in te voeren omdat een 

meerderheid op een zeer suggestieve vraag:’Heeft u wel eens last van parkeerdrukte?’ 

moeilijk kan zeggen dat dat nooit voorkomt. Als de buren een grote partij hebben staan er 

natuurlijk veel auto’s. Deze wijkraad heeft duidelijk geen interesse in de bewoners. Nog 

eens aangetoond dat deze organen er nooit hadden moeten komen. 

 Ondanks het betaald parkeren is het heel moeilijk een plaatsje te vinden. Wij hebben 

inmiddels een parkeerplek in een garage in de buurt.Dat is echt een prima oplossing. 

 Onder mijn complex zit een parkeergarage. Vanwege deze parkeergarage kan ik geen 

vergunning voor de staat krijgen. Hier kan ik nog inkomen. Maar dat bewoners van het 

complex drie keer zoveel betalen voor een parkeerplaats in de garage dan de rest 

bewoners uit de buurt vind ik moeilijk te begrijpen. Woonstad is eigenaar van het 

merendeel van de parkeerplaatsen in de garage. De gemeente subsidieert verschillende 

van deze parkeerplaatsen. Voor deze parkeerplaatsen komen alleen bewoners uit de buurt 

in aanmerking die niet in ons blokje van 27 woningen wonen. Ik vind dit niet redelijk en heb 

hier moeite mee. Dit is geen gelijke behandeling. 

 onderdeel maken van dezelfde zone als de kleiweg. Nu is onze straat gratis en Kleiweg 

betaald parkeren 

 Ongelofelijk blij dat we als Landmark eiegen 

 Ons huizen zijn klein en moeten wij nog parkeren betalen? Ik vraag me af ?? 

 Ontmoedig het parkeren in de buurt voor bezoekers van het Kasteel. Bijvoorbeeld door ook 

tijdens voetbaluren betaald parkeren in de stellen. 

 ontmoedigen van Feyenoordsupporters om met de auto te komen en in Vreewijk te 

parkeren! 

 Ontmoedigingsbeleid op meer dan 1 auto per huishouden (via aanzienlijke prijs per extra 

vergunning cq toekenning) 

 onze straat betreft een 30 km zone die niet ingericht is conform de daar voor geldende 

regels. een 30 km gebied is volgens de wet een ETW  weg. gezien de gedane metingen en 

de uitkomst hiervan dat de snelste 85 km gehaald heeft is het zeer wenselijk om het 

sraatprofiel uit te voeren als verkeers luw. 

 Onze straat is als een van de weinige straten in Oosterflank nooit gereconstrueerd. 

Momenteel zijn de boomspiegels na 37 jaar zo groot dat auto's alleen in de boomspiegels 

geparkeerd kunnen worden. Daarom parkeert men tegenover de normale plaatsen zodat 

deze ook niet benut kunnen worden door kleine auto's. Ook willen bewoners soms niet 

onder de hazelnootbomen staan omdat de vele luizen de auto overgieten met plak die 

samen met de gele minihaartjes van de bomen zelf ervoor zorgen dat men elke dag met 

warm water zijn ruiten moet reinigen. Bovendien parkeren bewoners van woningen die 2 

carports bevatten hun auto's in de straat en bouwen hun carport dicht of gebruiken hem als 

opslagplaats. 

 ook 's avonds betaalparkeren invoeren. + een richtingsverkeer waardoor de straat smaller 

kan worden en er ruimte is om haakse parkeervakken te maken in plaats van alleen file 

parkeren. (ebenhaëzerstraat) 

 Ook al vinden we soms geen parkeerplek in ons blok, toch vinden we het huidige systeem 

wel goed. Nog meer regels geeft ook meer overlast. Dus laat het maar zoals het is. 



 

 

 Ook doorlopende en vergaande parkeerproblemen voor fietsen. Is eerder gemeld en kan 

volgens de gemeente niet worden opgelost. Ik wil i nadrukkelijk vragen te blijven zoeken 

naar oplossingen omdat bewoners hun fietsen nu niet kwijt kunnen en alternatieve 

stallingsmogelijkheden (tuin, garage) in de stad weg beperkt zijn 

 Ook in Attleestraat parkeervakken maken 

 Ook in de avond betaald parkeren, ik moet toch ook al betalen. 

 Ook in woonstraten zouden misschien hier en daar laad- en losplekken kunnen worden 

aangelegd. 

 Ook zondag betaald parkeren maken 

 Oosterkade afsluiten voor buitenstaanders. Hang Jongeren die lachgas gebruiken hangen 

op de bankjes. In de nacht vertrekken er heel wat onder invloed van alcohol en drugs. Of 

club Vie sluiten. 

 Op 1 plaats parkeren,zodat er meerdere auto's kunnen parkeren 

 Op 4 juni wordt betaald parkeren eindelijk ingevoerd, werd tijd. 

 Op basis van een draagvlakonderzoek met een nipte meerderheid tegenstanders is recent 

besloten bij ons (als enige plaats in het centrum) geen betaald parkeren in te voeren. 

Alternatieven zoals blauwe kaart zone e.d. worden niet overwogen hetgeen de 

problematiek van overmatige hoeveelheid zakelijke parkeerders en andere bezoekers van 

het centrum geenszins oplost. Onze wijk wordt effectief gebruikt als park & ride zone. Ik 

denk dat in andere wijken van het centrum een dergelijk draagvlakonderzoek ook geen 

meerderheid voorstanders zou opleveren en toch is verder wel overal betaald parkeren... 

 Op creatieve wijze meer parkeerruimte creeren en niet te veel lege plekken bezet houden 

omdat er alleen elektrische auto's mogen staan.... 

 op de drukkere tijden (zoals marktdagen) tarief verhogen of garage tarief verlagen. 

 Op de hoek van mijn straat zit een pizza zaak met een bezorgservice. Deze zaak heeft 

soms 2 a 3 scooters op de stoep staan, wat soms ook de doorgang blokkeert. 

 Op de Noorderhavenkade moet een parkeergarage komen. Bussen en Verhuiswagens 

kunnen niet door de straat. 

 Op de plekken waarcmen kan parkeren graag belijnde parkeervakken maken. 

 Op de Westzeedijk ter hoogte van nummer 685 voor de flat en aan de Kapiteinsbuurt zijn 

wel erg veel parkeerplaatsen die meestal ook voor de helft leeg staan. Hier zouden met 

gemak parkeerplaatsen voor openbaar groen vervangen kunnen worden. 

 Op diverse plaatsen is er een parkeerverbod of een gele streep, maar daar wordt bijna niet 

op gehandhaafd, dus massaal genegeerd.. 

 Op diverse plekken zou meer parkeeplaats te realiseren zijn 

 op diversen plaatsen zijn parkeer mogelijk heden te maken dan zou er wat groen weggaan 

maar dat wordt toch niet onderhouden dus ia goedkoper ok 

 Op drukke dagen wordt hier veel op de stoep geparkeerd en vooral bij de pin automaat 

naast de ijswinkel. De politie laat dat oogluikend toe en het is maar zeldzaam dat zij de 

moeite nemen om uit de auto te komen. 

 op een enkele stoepparkeerder na is de parkeersituatie hier prima; geen enkele noodzaak 

tot aanpassing. 

 Op een kleine afstand van mijn huis is het betaald parkeren, veel mensen parkeren nu bij 

ons voor de deur omdat het hier nog onbetaald is. 

 Op eenvoudige wijze is het mogelijk om meer parkeerplaatsen te realiseren in onze straat. 



 

 

 Op Excelsior wedstrijd dagen is het niet te doen qua parkeren omdat bezoekers van het 

stadion de plekken bij ons in de straat innemen. Dit zou sterker gemonitord moeten 

worden. 

 Op het moment dat een auto voor meer dan 4 aansluitende weken achter wordt gelaten, 

geeft de politie aan niets te kunnen doen omdat de auto mag parkeren in onze zone. 

Daarnaast hebben wij als buurtbewoners erg veel last van verkeerd/fout of 'asociaal' 

geparkeerde auto's die zich begeven naar de cafe de Vogel op de Zaagmolenstraat, EN 

Parkeerders die komen naar restaurants op de Zaagmolenkade (Bertmans, Destino etc.) 

EN Zwaanshals. Ik heb dit meerdere keren meegemaakt tot groot ongenoegen. Het is 

daarnaast erg vervelend dat ik en mijn bezoekers iedere Zondag moeten betalen voor het 

parkeren. Dit in tegenstelling tot het gedeelte rondom de eerste Middellandstraat in 

Rotterdam West, die op loopafstand van het toeristische centrum en zeer bedrijvige Nieuw 

Binnenweg.  Ik hoop dat de gemeente eens een keer de bewoner voorop zet en zicht niet 

alleen laat inspireren door 'horeca en andere bedrijven'. Want anders zal in de kortste 

keren Rotterdam de narigheid van Amsterdam en omgeving ervaren. 

 op het noordereiland zo snel mogelijk betaald parkeren invoeren 

 Op straat alleen parkeeplaatsen voor bewoners en de rest/bezoekers in de omliggende 

parkeergarages. 

 op termijn te weinig laadpalen, zeker als de stad meer schone lucht wil o.a. door strengere 

eisen aan uitstoot 

 op vrijdagmiddag is er martk op het lage land. Altijd te wienig parkeerplaatsen misschien 

het parkeer terrein anders inrcihten waardoor er meer plaatsen  komen 

 Op warme dagen is het erg druk. Dan zou betaald parkeren kunnen helpen om meer 

mensen met ov te laten reizen. Wij hebben twee gekochte parkeerplaatsen onder ons 

appartement. 

 Op wedstrijddagen ook in het weekend of 's avonds betaald parkeren. Bewoners betalen 

toch al dus dat maakt niet uit 

 Op werkdagen parkeren mensen hun auto in onze buurt, gratis, maar soms is het zo vol dat 

men ook op plekken gaat staan die het zicht op de hoek om scheurende fietsers en 

brommers benemen. Gevaarlijke situaties! 

 op zaterdag na de middag is het filerijden in de straat voor P-plekken - die er dan zelden 

zijn en op vrijdag- en zaterdagavond hoef ik niet te proberen thuis te komen voor een P-

plek; die momenten zorg ik dus ofwel er te zijn, ofwel weg te blijven. 

 Op zondag betaald parkeren invoeren. 

 op zondag ook betaald parkeren invoeren. 

 Opdonderen gewoon voor iedereen. 

 Ophouden met nieuwe parkeerplaatsen creeren in het centrum van Rotterdam, het helpt 

niet en de bewoners krijgen alléén maar last van steeds meer mensen die naar het centrum 

perse met de auto willen. 

 Opmerking betreft parkeerbeleid in algemene zin. Betaald parkeren, is voor de meeste 

wijken geen oplossing. Denk eens na over andere, meer creatieve oplossingen. En bezie 

autogebruik in breder perspectief van ontwikkelingen en mogelijkheden op vervoersfront. 

 Ouders die basisschoolkinderen brengen/halen, dit lopend of met fiets te doen. 

 Ouders die hun kind willen afzetten met de auto zouden hun auto verderop moeten 

parkeren.  Niet in de straat  (cartesiusstraat) 



 

 

 Ouders van leerlingen van de school in de omgeving parkeren overal, blokkeren garages 

(dat alles om voorla geen 100 meter te lopen en te betalen voor het parkeren)en zowel 

politie als "handhavers vermijden rond begin en eindtijd de omgeving om discussies te 

vermijden. Een hinderwet vergunning voor een school kan uitkomst bieden (ofschoon 

handhaving dan ook wel op conflictvermijdend gedrag zal stuiten). 'sWinters overigens met 

draaiende motor 

 Ov goedkopermaken mensen uit o a Barendrecht parkeren hier en gaan met tram verder. 

Klanten van groenehilledijk betalen niet voor de winkels maar parkeren gratis in de buurt 

 Over deze enquete. Mijn auto staat in een overdekte parkeergarage in de flat. Weet niet in 

hoeverre dan mijn antwoorden relevant zijn. 

 Over het algemeen is er voldoende parkeerruimte. Bij nieuwe complexen parkeert men op 

eigen terrein. Op marktdag , vrijdag, is het parkeerterrein bij winkelcentrum Lageland 

overvol en moet er geparkeerd worden langs de Koningslaan en ventweg Prinsenlaan. 

 overdag als iedereen aan het werk is gratis (of heel laag tarief)parkeren. en s'avonds als 

iedereen wilt parkeren betaald parkeren. 

 Overdag is het probleem alleen in het weekend 

 Overlast foutparkeerders aanpakken (boete) Straten éénrichtingsverkeer maken Betaald 

parkeren opheffen op omringende straten (er is bij een paar straten betaald parkeren en er 

wordt bij ons in de straat/buurt geparkeerd als uitwijkmogelijkheid om betaald parkeren te 

voorkomen). A. vd Doeslaan aan 1 kant stoep versmallen en parkeerhavens maken ipv 

fileparkeerplaatsen. Winkeliers/horece klanten laten aanspreken op foutparkeren. 

 Overlast gebeurt vaak wanneer de Tarcisius basisschool in en uit gaat. Zorg dat agenten of 

parkeerwachters op die momenten aanwezig zijn, om de bestaande regels te handhaven, 

b.v niet parkeren voor opritten, op gevaarlijke hoeken of op het kant met parkeerverbod. Dit 

is al eerder geprobeerd, en is erg effectief. 

 overlast komt met name door horeca bezoekers 

 Overlast van gestalde fietsen die doorgangen blokjere 

 Overlast van parkeren van leden en bezoekers van tennisclub in de avonden en 

weekenden. Ondanks herhaald aandringen, mogelijk een bord te plaatsen: "Voor 

tennisclub Schiebroek parkeren bij zwembad de Wilgenring" ? 

 Overlast veelal veroorzaakt door bedrijfsbusjes,hier een aparte parkeerruimte voor instellen 

 overlast vnl door verkeer voor Plaswijck: eigen groot parkeerterein voor aanleggen op 

tennispark! 

 overleeft ontstaat voornamelijk doordat mensen te lui zijn om te lopen en de auto op de 

stoep parkeren 

 Overschiese Dorpsstraat waar ik woon mag wat mij betreft wel parkeervrij icm inrichting 

openbaar parkeerterrein in Spaanse Polder aan de overkant van de Hoge Brug. 

 Paaltjes langs de stoep zodat autos er niet kunnen staan, boetes geven aan 

foutparkeerders, meer parkeerplaatsen aanleggen. 

 Paaltjes plaatsen 

 Parkeer meters zijn onzinnig. Die zijn er alleen maar geplaatst om de gemeente kas te 

spekken. De parkeerplaatsen zijn merendeel leeg. 

 Parkeer situatie is hier stabiel. Er is altijd parkeer plek en weinig buitenstaanders die hier 

willen parkeren. 

 Parkeer vakken maken voor de sukkels die denken dat ze een tank parkeren 



 

 

 Parkeer vakken schoonmaken kunnen er 2x zoveel auto.s staan 

 Parkeer vakken zijn na een reparatie niet goed meer aangegeven. Stenen met de lijnen 

van de vakken zijn niet op de juiste polek terug gezet, en de lijnen zijn nooit opnieuw 

aangebracht 

 parkeer verbod bij de scholen, het is verschrikkelijk geen door komen aan, gaan gewoon 

dubbel staan. 

 Parkeerautomaten voor toeristen moeilijk te bedienen. 

 Parkeerdruk in de buurt is erg hoog. Heb aangegeven dat ik geen parkeerproblemen ervaar 

omdat stoepparkeren als uitwijklocatie hier wordt gedoogd. Het half op de stoep parkeren 

gebeurd redelijk netjes waardoor overlast hiervan redelijk beperkt lijkt. Parkeersituatie 

(zoals invoering regulering) zou ik dan ook niet wijzigen. 

 Parkeerdruk is enorm, voor bewoners is er al weinig mogelijkheid in de buurt, veel 

winkelstraten en sinds de bouw van de Calypso en aanpassing voor de Doelen zijn daar 

ook parkeerplaatsen verdwenen. Dat is prima verder, maar weing alternatief. We mogen 

bezoekers niet in de stadsgarages laten parkeren via de bezoekersvergunning. Ikzelf heb 

gelukkig geen parkeerproblemen omdat ik een plek heb in een wijkparkeergarage. Hier 

moet ik wel 10min voor lopen of de fiets pakken.. Daarentegen is het een redelijke prijs 

voor een gegarandeerde plek in het centrum. 

 parkeergarage bouwen in de buurt zou helpen 

 Parkeergarages voor buurtbewoners tegen betaalbaar tarief openstellen 

 parkeergelegenheid naast voetbalveld uit breiden er ligt een groot grasveld 

 Parkeerhaven in het midden van de nystadstraat is erg onoverzichtelijk, ook voor 

overstekende mensen en auto's rijden er soms erg hard omheen 

 Parkeerhavens maken op de plaats waar nu een vergeten grasveldje ligt. 

 parkeerhavens zijn beklinkerd voor het plaatsen van fietstrommels zeker 4 maanden 

geleden, maar de trommels zijn nog steeds niet geplaatst en je mag er niet op parkeren! In 

de trommel op  3 meter afstand staan al jaren maar 2 fietsen.Administratie eens 

doorspitten? 

 parkeerkaart voor visites 

 parkeerkaarten kunnen kopen voor bewoners 

 Parkeerkosten zijn te hoog! 

 Parkeermeters in mijn straat een buitengewoon onverstandige maatregel; alleen in de 

avond/nacht zijn er problemen, overdag absoluut niet, in alle straten ruim 

parkeergelegenheid. Hierover al trouwens een enquete geweest; met ruime meerderheid 

werd TEGEN parkeermeters gestemd. Later, tijdens een, slechts in een advertentiekrantje 

aangekondigde, en derhalve slecht bezochte wijkvergadering werd echter "besloten" dat er 

een "proef (haha)" met die meters zou komen.De overheersende mening: die dingen 

komen er, gemeente is absoluut onbetrouwbaar. 

 Parkeeroverlast is 's ochtends en 's middags omdat kinderen met de auto naar school 

worden gebracht en gehaald. Auto's staan vaak dubbel geparkeerd. 

 Parkeeroverlast Plaswijckpark is hinderlijk in de zomermaanden (mei-september) en dan 

vooral in de weekends. Extra verkeer regelaars / toezichthouders inzetten op handhaving 

verdient de aanbeveling. A-social Plaswijck-volk deponeert nameljk ook regelmatig afval 

(volle luiers/verpakkingsmateriaal/blikjes/flesje etc gewoon naast de auto's die overal 

geparkeerd worden in de wijk.   Het wordt tijd dat er een gedegen parkeergelegenheid voor 



 

 

Plaswijckpark gerealiseerd wordt op het terrein van LTC Plaswijck, conform plannen 

gemeente. (en dus niet in het groen van Meidoornweide / Berg-en-broek park!!!) 

 Parkeeroverlast wordt veroorzaakt door bezoekers volkstuinen zodat bewoners niet kunnen 

parkeren als ze thuis komen van hun werk. Tevens veel overlast van tientallen 

evenementen in het Zuiderpark en Ahoy. Betaald parkeren is niet de oplossing wel 

parkeren voor vergunninghouders, dus alleen bewoners!!! 

 Parkeerplaats herindelen zodat er meer auto's kunnen parkeren. 

 Parkeerplaats onder de grond of gebouw voor autos 

 parkeerplaatsen alleen voor auto's zet containers maar op de stoep, die is breed genoeg in 

de Teilingerstraat 

 parkeerplaatsen benutten van fe beschikbare garage van het maasstad, 

 Parkeerplaatsen dicht bij de gevels van huizen opheffen. Volgens mij zijn de uitlaatgassen 

die mogelijk de woning binnendringen schadelijk voor de gezondheid. 

 parkeerplaatsen dicht bij de kruising met de Kralingseweg en zijwegen weg halen. 

 Parkeerplaatsen een vast formaat geven/afbakenen. Er gaat veel ruimte verloren door 

scheef en oneconomisch parkeren, waardoor 1 auto 2 plekken in beslag neemt. En vaker 

controleren: er staan tussen 17 en 20 uur veel auto’s onbetaald omdat ze even 

boodschappen gaan doen. 

 Parkeerplaatsen in de van Ghentstraat voor vergunninghouders ook in de nachten 

controleren. Meer patrouille door handhaving en politie op verdachte voertuigen en 

voertuigen die met draaiden motor stil staan. 

 Parkeerplaatsen terug naar hoe ze vroeger waren zo ontstaat ook een beter overzicht 

 Parkeerplaatsen uitbreiden. Situatie is nog het zelfde als 60 jaar geleden toen bijna 

niemand een auto had terwijl er nu per woning vaak 2 auto's zijn. 

 Parkeerplaatsen voor houders van een parkeervergunning én houders van een bezoekers 

vergunning invoeren. 

 Parkeerplaatsen voorzien van een huisnummer, dan is ieder verzekerd van een plekje  

voor 1 auto. 

 Parkeerplaatsen weg voor hotel New York etc. Dus alle auto’s onder de grond parkeren in 

de parkeergarages. 

 Parkeerplaatsen zijn erg smal en tussen bomen met een vreselijk duiven- en 

meeuwenoverlast. Heel vaak smerige auto. Er zit hier zwembad, sportschool en kerk dus 

op veel tijden overvol. 

 parkeerplekken in de toekomst iets ruimer maken i.v.m. lengte auto's. Misschien dat buren 

dan minder geneigd zijn om half op twee plekken te gaan staan. 

 parkeerplekken markeren alleen voor vergunninghouders 

 Parkeerproblematiek is niet het juiste woord, het is helemaal niet zo erg als je iets verder 

moet lopen om bij je auto te kunnen. Het is wel vreemd dat een parkeerplek voor je auto 

goedkoper is dan dat een fiets kost om in een fietstrommel te zetten.   Een 

parkeervergunning is zo goedkoop dat er veel mensen zijn die auto's semi-permanent 

gestald hebben staan.   Daarnaast zijn er door de grote toename van het aantal 

bestelbusjes veel minder plaatsen beschikbaar. Deze busjes nemen meestal meer dan 1 

plek in, wordt niet op gehandhaafd, en zouden beter op speciale plaatsen gezet kunnne 

worden. 



 

 

 Parkeerruimte is er voldoende in het centrum maar het ontbreekt aan uitvalswegen, ook in 

het weekend zou het gebruik van het OV meer gepromoot moeten worden. 

 Parkeersituatie bij onze woning is prima. Alleen, zoals al eerder opgemerkt, geeft de 

parkeersituatie aan de nabijgelegen Kamerlingh Onnesweg problemen doordat het 

parkeerverbod aan één zijde van de weg veelvuldig en dagelijks wordt overtreden en er 

zelden handhavend wordt opgetreden. 

 parkeersituatie voor fietsen kan verbeterd worden. 

 Parkeertarieven gelijktrekken met het Centrum. Het centrum begint bij ons aan de overkant 

van de Goudsesingel, zodat veel mensen bij ons komen parkeren voor de lagere tarieven.  

Daarnaast betaald parkeren uitbreiden tot in de avonduren. We hebben nu 's avonds veel 

parkeeroverlast van o.a. kerkgangers van de Jehova's getuigen in de Bredestraat, die hun 

auto's in onze wijk parkeren omdat daar het parkeren 's avonds gratis is en in de 

Bredestraat niet. 

 Parkeertarieven op straat veel hoger. Beperken en weghalen parkeerplaatsen op straat 

 parkeertarieven voor bewoners die in een parkeergarage willen parkeren verlagen 

 Parkeerterrein diergaarde verdubbelen met garage 

 Parkeertijd kan korter. Zeker door de week. 

 Parkeervakken aangeven op de straat of een andere inrichting van de parkeerplekken. 

 parkeervakken logischer indelen waardoor meer parkeerruimte ontstaat, parkeeroverlast is 

altijd 's avonds en weekend, nooit overdag. Dit zijn bewoners, en geen parkeerders van 

elders, dus parkeermeters lost niets op. Door de div. flats in de wijk zijn er veel meer 

appartementen dan straatoppervlak en dus parkeermogelijkheid, dat is dus het 

probleem.Misschien wat stukjes groen opofferen en daar parkeerplaatsen maken.? 

 Parkeervakken maken waardoor beschikbare ruimte beter verdeeld wordt 

 Parkeervakken zijn erg ruim, kunnen smaller waardoor er meer auo's op de parkeerplaats 

kunnen staan. 

 Parkeervakken zouden uitgebreid kunnen worden door andere plaatsing bomen Tijdens 

school (halen en brengen van de kinderen) krap aan, zou door bovenstaande verbeterd 

kunnen worden verder geen opmerkingen 

 Parkeervakken/-belijning maken i.p.v. gewoon tegen de stoeprand willekeurig auto’s 

plaatsen (regelmatig nemen auto’s nodeloos veel ruimte in beslag waardoor je op drie 

potentiële plekken slechts 2 auto’s kunt parkeren) Parkeervergunningen op doordeweekse 

dagen voor omwonenden invoeren 

 Parkeerverbod buiten de vakken strenger handhaven, maar eerst meer parkeerplaatsen 

maken 

 Parkeervergunning voor bewoners en een blauwe zone voor nietbewoners 

 parkeerzones aanpassen, is een vreemde verdeling 

 Parkeren bedrijfsvoertuigen aan banden leggen 

 parkeren binnen de parkeervakken 

 Parkeren buiten de vakken is aan de orde v.d Dag 

 Parkeren in (bestrate) voortuinen toestaan. 

 Parkeren in de straat is vrij dramatisch, bijna nooit plek, overdag veel plekken ivm 

vergunning aan bedrijven, avond bewoners. Aangezien men in omringende straten avond 

wel betaald parkeren heeft, en bij ons niet, komen ze dus in onze straat. Actie gewenst! 



 

 

 parkeren in de straten dienen enkel voor bewoners te zijn. Bezoekers (aan de stad) dienen 

hun auto te parkeren in parkeergarages. Maw de parkeerplaatsen in de straten dienen 

verboden te worden om daar als bezoeker te parkeren. Is simpel in te regelen. Parkeren in 

de straten is enkel voor vergunninghouders. En alle bewoners krijgen die mogelijkheid tot 

die vergunning. 

 Parkeren in het weekend en na zes uur gratis, dan is er de meeste overlast m.n. bij warme 

zomerdagen en festiviteiten in het Kralingse Bos 

 Parkeren in straten waar scholen staan, verbieden voor anderen dan bewoners. 

 Parkeren in woontorens goedkoper maken. Parkeerplekken voor bezoekers in woontoren 

mogelijk maken. 

 Parkeren met een stekker. Het is net een prive parkeerplaats ook als de auto opgeladen is 

blijft men daar staan zodat  een andere auto met stekker niet kan opladen. Hier zou wat 

aangedaan moeten worden. Terwijl een auto zonder stekker daar niet mag staan. Ook 

worden er auto prive opgeladen ( van uit huis) dit geeft overlast voor het woonverkeer en 

hulpdiensten (smalle doorgang). Maar ja waar is de handhaving? 

 parkeren op de hoek kruisnetlaan aan beide zijden levens gevaarlijk . de bus van ret en de  

vrachtwagens van jumbo komen er ook door 

 Parkeren op de stoep en bij gele streep, strenger aanpakken. Er word in onze wijk 

regelmatig verkeerd geparkeerd en we zien eigenlijk dat er niets aan gedaan wordt. Wat 

wel opvalt is dat in wijken waar betaald parkeren is wel regelmatig gecontroleerd word. 

Waarom kan dat dan niet in onze wijk. (B.v. Overschie) 

 parkeren op de stoep gerritsterkman plein  straten zijn daar erg nauw staat vol met fietsen 

en de grotere autos kunnen bijna de draai niet maken om de andere straat in te gaan 

omdat er z'on onwijs grote hoek is gemaakt dus parkeren ze maar op de stoep ruimte zat 

 Parkeren op de voetpad, in binnen terrein van de huizen. Meerdere chauffeuren kunnen 

niet parkeren, ze laten ze auto's op dubbel parkeerplaats, de bestelbussen, kleine 

vrachtwagens hebben 1,5-2 parkeerplaats nodig... 

 parkeren op eigenoprit en door gemeente aan te passen voortuin dan zou er geen 

problemen meer ontstaan 

 Parkeren op straat duurder maken, m.n. in het centrum 

 Parkeren van auto's is leuk en belangrijk (wij hebben er ook een), maar parkeren van 

fietsen is een veel groter probleem. Er is chronisch tekort aan fietsnietjes inpandige 

stallingen. 

 Parkeren van boten,  caravans en paardentrailers verbieden! Ze staan er vaak dagenlang, 

dus als verbieden niet kan, dan beter handhaven! 

 Parkeren van grote bestelbussen niet toestaan. 

 Parkeren voor vergunninghouders bord neerzetten. Op dit moment staat het wel op tegels, 

maar doordat er geen bord staat geldt het niet. Voor de rest, zou ik straat parkeren 2x zo 

duur maken voor bezoekers en de parkeergarages goedkoper. De overlast (drukte) wordt 

veroorzaakt door bezoekende mensen en vooral in het weekend. Doordeweeks weinig 

overlast. 

 Parkeren voor vergunninghouders zou de oplossing zijn. Van de 6 parkeerplaatsen in de 

straat worden er 6 ingenomen door personeel van de Mr.Baarsschool 

 Parkeren wordt vaak dubbel gedaan om minder te hoeven lopen. Er staan vaak auto's voor 

het elektronisch hek van ons parkeerdek. 



 

 

 parking is really expensive, especially when parking for a full day. there could be more 

costumized price options for parking, depending on different situations (e.g. 

visitors/tourist/personal car). 

 parking subsidie's te kunnen krijgen om in een gedekt parking in de buurt mijn auto kunnen 

parkeren in plaats van op straat parkeren 

 particulieren zonder eigen oprit of parkeerplaats willen in de toekomst ook een "eigen" 

laadpaal. 

 Per huishouden 1 auto 

 Per woning één gereserveerde parkeerplek voor of vlakbij de woning, zodat in ieder geval 

de mensen die in de straat wonen daar kunnen parkeren. Bezoekers of huishoudens met 

meerdere auto's kunnen dan iets verder weg parkeren. 

 Personeel van gemeente en rechtbank parkeert op Noordereiland om zo hun excessieve 

kilometer vergoeding te kunnen cashen, terwijl de gemeente door wil oplossen met het 

heffen van parkeergeld voor bewoners in plaats van het eigen HR beleid aan te passen. 

Laat alstublieft de rechtbank en de gemeente hun reisvergoeding voor personeel 

aanpassen om overlast voor omwonenden te voorkomen. 

 Pilot sector 72 opheffe aub. betalen tot 23 uur invoeren aub. 

 plaats geen bomen op de afscheiding van twee parkeerplaatsen 

 Plaatselijke verordening M.b.t parkeren van aanhangers, caravans e.d. Bijv. Max 3 dgn. 

 plannen voor betaald parkeren hebben we met succes tegen kunnen houden !! 

 plekken maken waar je kunt parkeren ipv : doe maar op het gras 

 politie controle als de school uitgaat. Ouders zijn te lui om 30 meter verderop te parkeren 

en een stukje te lopen. Liever de boel blokkeren en vervolgens gaan anderen dan met hun 

auto over de stoep rijden. 

 Politie controleert bij ons niet meer Waarschijnlijk"onterecht  "gedogen 

 Prijzen omlaag 

 Prima betaald parkeren. Goed OV en stadsfietsen zijn belangrijk 

 Prima mogelijkheden. Veel mensen gebruiken het ook als gratis p+r en gaan met de tram 

verder. Het zou daarom een verlies zijn om ook van deze wijk een betaald-parkeren wijk te 

maken. 

 privé plek voor bewoners 

 Proef met App beschikbaarheid parkeerplekken zeer onduidelijk en onnodig. 

 Q-park garage onderin de Schiecentrale goedkopere abonnementen voor de bewoners 

laten aanbieden. De parkeergarage is NOOIT vol. Zelfs niet bij evenementen op het 

Multiplein. 's Avonds en in het weekend hooguit voor een derde gevuld. 

 Quite often people park on the sidewalk where this is not allowed - sometimes it's even 

necessary to walk in the middle of the steet as a result.  If the law about parking on the 

sidewalk were enforced, there would be a significant parking problem in our street. 

 regelmatig controleren of er geen auto's op de stoep staan 

 Regelmatig handhavers aanwezig helpt. Hoe hou je metro gangers weg. 

 Regelmatig heb ik avonddienst waardoor ik rond 23:30u bij mijn huis ben. Dan is het 

minimaal een kwartier rondrijden in mijn parkeersector (73) en moet ik mijn auto uiteindelijk 

op een stoep of invalideplek (vaak al bezet door andere niet-invaliden) parkeren. Dit 

betekent dat ik mijn wekker op 7:30u moet zetten zodat ik voor 8u mijn auto kan 

verplaatsen om geen bekeuring te krijgen. Dit parkeerprobleem wordt alleen maar erger en 



 

 

de parkeerkosten verhogen en/of parkeersectoren samenvoegen is natuurlijk niet de 

oplossing. Slechts 2 oplossingen: 1. Autovrije sectoren en 24-uurs OV van 

parkeergebieden buiten de stad naar die sectoren en 2. Ondergrondse parkeergarages. 

 Regelmatig zijn parkeerplaatsen bezet door bouwwerkzaamheden (denk aan containers en 

bouwmaterialen), is het mogelijk daar tijdsbeperkingen voor op te leggen zodat dit niet 

weken of zelfs maanden bezet blijft. 

 Regelmatige controle op aparte tijden ook wat vroeger 

 Repressief optreden door de handhavers. 

 Reserveren parkeerplaatsen alleen  voor bewoners 

 Rond het metrostation meer parkeerplaatsen creëren tbv.forenzen die met het openbaar 

vervoer willen reizen 

 Ruimere tijden voor betaald parkeren. Dt verleidt mensen er toe om in een parkeergarage 

te parkeren. 

 S avonds is parkeren een probleem. , meer parkeergelegenheid a la de dresselhuysstraat 

met 90 graden parkeren mogelijk maken. Parkeerproblemen vermijden , houdt 

tweeverdieners in de wijk. 

 savonds en snachts controleren op fout geparkeerde auto's 

 Scan auto's komen zo frequent dat je geen tijd hebt om je bezoek normaal te begroeten 

want dan hebben ze al een boete. Het zou vriendelijker zijn als de marge iets ruimer was 

 Scansuto's controlen enkel de betaling. Niet of men zich houdt aan overige regels zoals 

niet parkeren op een kruising, dubbele parkeerplekken innemen of te breed parkeren wat 

de doorgang hindert in smalle woonstraten 

 schaf dat betaald parkeren in onze buurt maar af. Heeft voor de bewoners geen 

toegevoegde waarde. 

 schaf het betaald parkeren af of maak voldoende parkeerplaatsen 

 Schaf zo snel mogelijk het grootste deel van de parkeerplaatsen af. Het is zinloos en 

waardeloos gebruik van de buitenruimte 

 Schandalig om parkeer belasting te heffen in woonwijken, er zijn hier nauwelijks winkels! 

 schuine insteekvakken maken zorgt voor meer parkeergelegenheid 

 schuine parkeer vakken. dan moet de stoep smaller. 

 Schuine parkeervakken, dan kunnen er meer auto's op minder vierkante meter. 

 Sinds de invoering van betaald parkeren tot 01.00 op vrijdag en zaterdag is het probleem 

verminderd, waarvoor dank. 

 Sinds de proef waarbij bewoners van bergpolder ook in de sector blijdorp mogen parkeren 

is de parkeerdruk in blijdorp /statensingel sterk toegenomen. Erg storend om geen enkele 

parkeerplek te kunnen vinden, terwijl er wel betaald wordt voor de vergunning. Ook de  

algehele veiligheid is erg in het geding aangezien de nooddiensten savonds op geen 

enkele manier door de straten zouden kunnen. De auto's staan overal en versperren de 

weg. 

 Sinds deze week is de overzijde van de Lange Hilleweg wel betaald, aan onze kant niet. 

Hierdoor zullen de problemen zoals eerder aangegeven alleen maar groter worden. 

Daarnaast wil ik adviseren om de parkeerplaatsen direct voor de Lidl op de Lange Hilleweg 

bijvoorbeeld 60 minuten blauwe zone te maken. Daardoor kunnen mensen "gratis" 

boodschappen doen en blijven plekken sneller vrijkomen. 

 Sinds het betaald parkeren is er bijna altijd parkeerplek in de straat. Heel fijn ?? 



 

 

 Sinds september 2017 zijn ze in de straat bezig met het vervangen van het riool. Hierdoor 

zijn met name de parkeerproblemen ontstaan. Bij mijn weten duren deze werkzaamheden 

tot eind 2018. Hopelijk zijn de parkeerproblemen daarmee weer voorbij. 

 Sixt autoverhuur verbieden de openbare parkeerplaatsen als zakelijk te gebruiken. 

 Sixt verplaatsen, geeft een hoop ruimte en minder overlast 

 Slecht dat die overgesubisidieerde quasi-elektrische auto's de mooiste parkeerplaatsen 

hebben. 

 slimmere parkeersysteem, waarbij er alleen hoeft te worden betaald als er parkeerdruk is. 

 Snellere opvolging vanuit de Gemeente om keuzes te maken om eea op te lossen. 

 Soepel parkeerbeleid. Bewoners vinden met elkaar oplossingen: twee wielen op de stoep, 

of op een ongebruikt trottoir. Volgens de wegenverkeerswet verboden, maar wel een 

praktische oplossing. Soms wordt er ineens driftig bekeurd en is de parkeerproblematiek 

nog groter doordat er bijvoorbeeld ook (tijdelijk) verbouwingscontainers, caravans en/of 

campers staan. Natuurlijk is het belangrijk dat hulpdiensten en groot 

(bestemmings)vrachtverkeer wel doorgang heeft. 

 SOMMIG MENSEN VAN ANDERE BUURTEN PARKEREN BIJ ONS OMDAT ZE 

WERKEN IN DE STAD EN MET DE METRO DAN VERDER REIZEN(METRO CAPPELE 

SCHENKEL) 

 Sommige straten kan je aan 2 kanten parkeren, waardoor het soms lastig is om hier door te 

rijden. Ook voor hulpdiensten / brandweer kan dat lastig zijn. Betreft de straat Tormentil. 

Hier zou extra parkeerruimte gemaakt kunnen worden zodat het doorheen rijden veiliger 

wordt. 

 Soms staan er aanhangwagens en/of dergelijke langdurig geparkeerd. 

 Soms vervelend  overdags laat thuis komt of als s.avond  vroeg thuis komt   en als 

feyenoord thuis moet voetballen 

 sowieso de parkeerplaatsen met hekje openstellen voor iedereen, aangezien er zo goed 

als niet gebruik van wordt gemaakt. (boomgaardstraat o.a.) heel ergerlijk. 

 Sta alleen parkeren door personenauto's toe (geen vrachtwagens en bestelbussen) en ruim 

deel van de parkerrvakken in voor fietsen en bloembakken. 

 Staat los van parkeren van auto's, maar meer parkeergelegenheid voor fietsen. Dat zou het 

straatbeeld verfraaien. Daarnaast heb ik een mooie nieuwe fiets gekocht om naar werk te 

fietsen in Delft. Maar die kan ik niet goed kwijt. Ik heb een plek in een trommel 

aangevraagd, maar de wachttijden zijn extreem lang. 

 stad verdicht teveel; er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voor alle auto's in mijn buurt. Er 

worden plaatsen in de straat opgegeven voor afvalbakken, fietsstoepen, etc. Hierdoor 

rijden auto's rondjes om een parkeerplek te vinden. Svp geen parkeerplekken meer 

weggeven. Afvalbakken centraliseren, en burgers laten betalen voor afval per kg of per 

volume. Dit is de toekomst, scheiden van afval en voor restafval laten betalen en laten 

lopen. Voor ouderen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Elk nieuw huizenblok 

dient voor voldoende parkeerplaatsen te zorgen. 

 Steeds meer beleggers kopen appartementen in de straat om daar vervolgens 

studentenwoningen van te maken. Dat levert extra fietsen op waar nu te weinig parkeerplek 

voor is in de straat. 

 Stimuleer dat mensen de fiets nemen. 



 

 

 Stimuleer dat studenten/docenten van de Hogeschool in het gebouw zelf parkeren 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/de43f44092af4b1c8fd9ea5eac8b46fc/ro

utebeschrijving-parkeergarage-rs.pdf 

 stop met betaald parkeren. we betalen al wegenbelasting. 

 Stop met het pamperen van automobilisten en kies voor groen en leefbaarheid. Het moet 

geen vanzelfsprekendheid meer zijn om de auto voor de deur te parkeren en het moet niet 

vanzelfsprekend meer zijn om voor ieder wissewasje de auto te pakken. Zet in op gedeelde 

abonnementen op auto's, moedig het gebruik van de fiets aan en zet vol in op goed en 

goedkoop openbaar vervoer. Geef prioriteit aan de inwoners i.p.v. al dat rijdende en 

vervuilende blik. U zult zien dat Rotterdam er alleen maar aantrekkelijker van wordt! Wees 

niet bang. 

 Stoppen met het verminderen van parkeerplaatsen in het centrum. Het aantal plaatsen per 

gezin neemt al af door de toename van bewoners. 

 Straat breder maken. 

 Straat breder maken. 

 Straat is sowieso aan een opknapbeurt toe, erg ongelijk allemaal en door de vele bomen, 

wat overigens erg mooi is, willen de meeste mensen graag een plekje niet onder de 

bomen. 

 straat is te smal voor parkeren, de spiegels worden eraf gereden als je niet half  op de 

stoep parkeert 

 straat zou wat mij betreft zo ingericht moeten worden dat er minder 'blik' zichtbaar is en 

meer voetganger-fiets vriendelijk. 

 Straatdeel Ogierssingel 87 - 301 (tussen Bierens de Haanweg en Anthony Tijkenstraat): 

verbied parkeren aan één zijde van de weg, zodat het doorgaand verkeer niet constant 

belemmert wordt door schots en scheef geparkeerde voertuigen aan weerszijden. 

 Strand bij zevenhuizerplas: zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen blijven, ook als men 

overweegt woningbouwplannen ooit door te zetten 

 Straten in de omgeving zijn tot 21 uur betaald parkeren. Dat zorgt voor overlast bij ons 

waar tot 18 uur betaald moet worden. Verruiming van de vergunning in omliggende 

Parkeergebied is wellicht een oplossing. 

 strenger controleren 

 Strenger controleren op de fout parkeerders en ze ook daadwerkelijk een bekeuring geven. 

Nu worden ze vaak alleen aangesproken. Men doet net alsof ze het begrijpen en het niet 

meer zullen doen. Maar de agenten/controleurs zijn weg en de auto blijft of gewoon staan 

of de volgende dag opnieuw op de stoep gezet. 

 strenger controleren op dubbel parkeren en parkeren op de stoep. 

 strenger handhaven voor op de stoep parkeren 

 strenger optreden 

 Strenger optreden naar mensen die te pas en te onpas de auto op de stoep parkeren. En 

vooral nu regelmatig caravans en campers, die weken op de parkeerplaatsen worden 

geparkeerd. 

 Strenger toezicht op tijden vlak voor schoolbegin en na het einde van schooldag 

 Suggestie: onderzoek hoe er een veilige parkeersituatie kan worden verkregen, waarbij 

auto's niet langer de toegestane snelheid overschrijden. 

 Svp zsm betaald parkeren invoeren. Het is hier echt te druk 



 

 

 tarieven niet verhogen en betaaltijden niet oprekken a.u.b.,(weet niet wat de reden is om 

via deze enquete te inventariseren..) 

 te goedkoop parkeren, waardoor mensen hier parkeren en dan naar de stad lopen/de tram 

pakken. Hierdoor kunnen de bewoners zelf niet of nauwelijks parkeren in de avonden en de 

weekenden. De volgende ochtend zie je dat alle parkeerplekken weer leeg zijn. 

 te vaak worden noodzakelijke plekken bezet door afrasteringen bouwwerkzaamheden.  ook 

vaak onhandig geparkeerde autos die daardoor onnodig loze ruimte innemen en a.h.w. 

anderhalf parkeerplek innemen zo. 

 Te veel auto...parkeerplaats meer stimuleren...en misschien iets goedkoper maken 

 Te veel bedrijfsbusjes die in de straat parkeren. 

 te veel belofte over politie controle en als ze controleren op momenten dat dit wat 

overdreven is bv in de morgen om 7 uur. soms savonds met geblindeerde auto maar de 

dealers herkennen ze op afstand gezien de reactie op hun aankomst 

 Te veel parkeerplekken worden als elektrisch opladen gebruikt. Deze worden hoofdzakelijk 

overdag door werknemers gebruikt. Ook de algemene invalideplekken worden 

hoofdzakelijk overdag gebruikt voor de markt. In de avond en nacht zijn deze plekken leeg 

maar mogen niet gebruikt worden. Er zou meer gekeken moeten worden naar de mensen 

die er wonen ipv de mensen die komen werken of winkelen. 

 te weinig invalide parkeerplaatsen bij winkel- en gezondheidscentrum in De Esch 

 Te weinig mogelijkheden voor fietsparkeren. (Fiets’nietjes’ zijn weggehaald vanaf de 

noordzijde van Rotterdam centraal tot de school.) Hierdoor staan fietsen soms slecht 

geparkeerd tegen de boompjes met risico op omvallen tegen de auto’s. Bij ons is dit al 

eenmaal gebeurd. 

 te weinig parkeerplaatsen en te lange wachtlijsten voor de bewoners om gebruik te maken 

van de privegarage/parkeerfaciliteiten 

 Te weinig parkeerplaatsen voor visite/bezoekers in de directe nabijheid. 

 Te weinig parkeerplaatsen, auto's staan niet goed geparkeerd, dubbel geparkeerde auto's, 

Bedrijfsbussen die plaatsen gebruiken. 

 te weinig parkeerplekken voor het aantal woningen. iedereen heeft per woning 2 auto's en 

dan raken de plaatsen zeer snel vol. Als ik na m'n avonddienst rond 23.00 uur thuis kom rij 

ik vaak 20-30 minuten rondjes voor een plek. 

 Tegenwoordig hebben veel mensen 2 auto's Daar is niet tegenop te werken. 

 Tegenwoordig hebben veel mensen ook een bedrijfsfusies. Deze kunnen klein (normaal) 

maar ook groot zijn. Deze mensen zijn vaak eerder thuis als de overige bewoners en willen 

hun bus dicht bij huis parkeren in verband met de vele inbraken in dit soort auto's. Maar de 

veel te grote bussen nemen veel 

 Ter verduidelijking: ik woon aan de Houtlaan en wij hebben inpandig eigen 

parkeerplaatsen, dus ik maak totaal geen gebruik van parkeren op straat en heb als 

zodanig totaal geen problemen. 

 Terug naar het systeem van parkeren voor (alleen) bewoners. Zelfs dan zijn er al te weinig 

plekken voorhanden !!!  Een aanzienlijk deel van de plaatsen wordt continue ingenomen 

door bezoekers van Witte de Withstraat e.o. Enige tijd dat parkeren echt normaal gaat is 

zondag van 9-12 uur. 

 Teveel auto's die dubbel parkeren of op de stoep! Heel irritant daar ik wel betaal voor een 

vergunning en derden die hier niet "legaal"wonen parkeren op de stoep. 



 

 

 Teveel auto's die een vergunning krijgen, het gaat om geld verdienen in deze en alle 

gemeenten! Niet om leefbaarheid in een stad. Haal de auto's uit het straatbeeld, zo'n 

vervuiling en zorg voor oplossingen hiervoor, die voor iedereen acceptabel zijn! De stad 

terug geven aan hun bewoners en niet aan deze heilige koe, die al veel te lang veel te 

heilig is. Het is maar een stuk blik, niets meer, niets minder. En doe eens iets met een 

enquete, behalve opstellen van vragenlijsten... 

 Teveel vergunningen uitgegeven, terwijl er beperkte parkeermogelijkheid is. Er zijn 

bewoners die prive en voor bedrijfsauto een parkeervergunning hebben, 

 The problems to find parking spot is certainly highest in case that big events are taking 

place in Ahoy. 

 tiberiaslaan is eigendom van de bewoners;dus nimmer parkeergeld. 

 tijd betaald parkeren verlengen 

 Tijdelijk extra (betalende) parkeergelegenheid te creëren voor de feestende bezoekers van 

de Speeltuin op het Schuttersveld (dus een tijdelijke ontheffing). Het gaat dan meestal om 

de avonden in het weekend en dan wordt er niet meer intensief gebruik gemaakt van het 

Schuttersveld. Dan kunnen wij als we thuis komen gewoon onze auto kwijt en hebben we 

geen last van elkaar. 

 tijdens Feijenoord wedstrijden mijn straat dicht voor het verkeer 

 Tijdens het weekend zijn er veel auto's in de straat ivm het kralingse bos. 

 Tijdens Ramadan moet parkeren aan de moslims in de parkeergarage gepromote worden , 

zodat de straten in de buurt van de moskee zoveel mogelijk vrij blijven voor de bewoners. 

 Tijdens voetbal wedstrijden parkeer men aan beide zijde van de akkeroord waardoor er 

gevaarlijke situaties ontstaan. Om dit te voorkomen zou een parkeerverbod aan een kant 

van de straat een prima oplossing zijn. 

 Tijdstip van betaald parkeren in alle wijken  gelijktrekken electrische oplaadpalen alleen 

daar waar men een electrische laadpaal heeft. De laatste Singel, ter hoogte van nummer 

90 zijn hiervoor 2 vakken vrijgegeven, maar niemand aan onze helft heeft een electrische 

wagen. Bedrijfsauto's niet meer in de wijk parkeren 

 Toch meer parkeerplek creeeren of bij de bouw van nieuwe huizen parkeergarage onder 

het huis laten bouwen. 

 Toen ik nog een auto had, kreeg ik alleen een tijdelijke parkeervergunning voor op straat 

omdat er achter het pand een parkeerplaats is. Maar daar mocht ik niet op parkeren van de 

eigenaar. Ik vind het heel onrechtvaardig van de gemeente dat ik niet een gewone 

parkeervergunning kreeg. Uiteindelijk heb ik mijn auto weggedaan, mede daardoor. 

 toename van grote bestelauto"s 

 Toenemende wegenbelasting als mensen veel auto's hebben, bijvoorbeeld 1 eenheid voor 

1 auto, 1,5 eenheid voor de tweede, 2 eenheden voor de derde et cetera. Iemand met vier 

auto's betaald zodoende voor zeven auto's. 

 Toewerpen naar een meer hybride mix tussen plaatsen voor electronisch laden en andere 

plaatsen. 

 Toezicht houden op het parkeren in de vakken zo als aan gegeven de wet handhaven. 

 Torn niet aan de parkeerterreintjes aan het einde van de straten, in de straten is er maar 

voor de helft van de woningen een parkeerplaats en op deze wijze kunnen we de auto's 

kwijt in de wijk 



 

 

 Tot 18.00 betaald parkeren, overlast vooral door horeca bezoekers Korte Kade Uitbreiding 

van de parkeertijd tot 20.00 helpt waarschijnlijk al Parkeergelegenheid maken voor horeca 

bezoekers 

 Tot op heden is het hier, op de G.B. Shawplaats  gelukkig nog redelijk onder controle, maar 

dat zou in de toekomst misschien kunnen veranderen. 

 Trapveldje inruilen voor parkeerplekken. De boel gaat in 2019 toch op de schop vanwege 

vervangen riolering. 

 Treed hard op tegen dubbelparkeren door particulieren. Er staan op elk willekeurig moment 

minstens drie dubbelparkeerders op de West-Kruiskade. Geen smoesjes over "ik sta hier 

maar even" of "mijn vrouw is binnen", gewoon die auto in de parkeergarage zetten of thuis 

laten. 

 Trek 1 lijn met het uitgeven van parkeerboetes. Nieuwenhoornstraat is een 1 richtingsweg. 

Zodra iedereen langs de stoep parkeert is de straat 'iets' te smal voor groot verkeer, zoals 

de vuilnisman. Dus bewoners zetten de auto met 2 wielen op de stoep. Niemand heeft hier 

last van, de stoep is nog breed genoeg voor de voetgangers. Helaas een boete. Terwijl er 

bewoners in de van blommesteynweg zijn die de auto helemaal op de stoep parkeren, bij 

gebrek aan parkeerplaatsen. Zo ook bij de afrit voor mindervaliden en kinderwagens. Daar 

staan altijd auto;s geparkeerd zonder boete 

 Trottoirs zijn in mijn straat breed genoeg om aan beide zijden parkeerhavens te maken ipv 

fileparkeren 

 Twee van onze buren hebben 3 auto's. Dus samen 6. Dit is tegenwoordig het grootste 

parkeerprobleem. En de steeds groter wordende auto's.   Toen onze wijk gebouwd is, 

werden er 5 parkeerplaatsen gemaakt voor 4 huizen. Ik vind dat een voor een tweede auto 

een "oplossing" moet worden gevonden. Bv. extra belasting. Of wel betaald parkeren. 

 Tweede auto duurder maken ???  :-) 

 tweede auto duurder maken qua abonnement. meer plekken creëren, maar weet dat dat 

niet eenvoudig is;) 

 Tweede auto in huishouding laten betalen. 

 Tweede parkeervergunning duurder maken 

 Uitbreiden veilig fietspad. Weer recht leggen van de weg (ligt nu in een helling) 

 Uitbreiding van de parkeerzone naar de Insulindestraat. Daar is altijd plek langs het spoor. 

De huidige grens ligt bij de Voorburgstraat. Er moet dan wel hetzelfde beleid blijven dat het 

betaald parkeren is van 09.00-18.00 uur op weekdagen en geen betaald parkeren op 

zondag . 

 uitbreiding van gebied waarin de auto geparkeerd mag worden 

 Uitbreiding van laadpalen 

 Vaak geen parkeerplaats wanneer er een feest in buurthuis van schiemond is. De 

bewoners kunnen geen parkeerplaats vinden. Op zondags komt dit probleem vaker voor. 

 Vaak parkeren de auto's op de stoep..... 

 vakantieganger van zestienhoven parkeren auto in de wijk mensen die bij de gemeente 

werken op kleinpolderplein parkeren in de wijk mensen die in de stad werken parkeren in 

de wijk en stappen op de bus 

 Vaker controleren Vergunninghouders (bewoners)  ipv betaald parkeren 

 vaker controleren door stadstoezicht 

 Vaker controleren en beboeten 



 

 

 Vaker controles op adoparkeerders en op plekken waar dat niet is toegestaan 

 Vakken maken!! 

 Valt me op dat er bij mij op de Kruidentuin ná 18:00 uur, dus wanneer er niet meer hoeft te 

worden betaald er veel auto's van bewoners Torenflat Hooghmonde bij mij in de straat 

worden geparkeerd i.p.v. in hun eigen parkeergarage en dat er ook met regelmaat 

bedrijfswagens worden geparkeerd (b.v. Post NL bus) die té groot zijn en van mensen die 

niet in onze buurt wonen ... wel lastig!! 

 Valt op dat er veel invalide (privé) parkeerplaatsen zijn 

 van mij mag de stadwacht ook ingrijpen bij hinderlijk parkeren / gedrag 

 van mij mogen er parkeerplekken verdwijnen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor het stallen 

van fietsen 

 van mij mogen er veel minder parkeerplekken komen. Dat levert indirect gezondere lucht 

op en meer ruimte voor groen, terrasjes, wandel en fiets gebieden 

 Vanaf 18:00 is het een ramp, omdat er niet meer betaald hoeft de worden! Dan zijn de 

bewoners naar huis gekomen, wellicht nog enkele bezoekers - die dan ca 23:00 weer 

vertrekken en dus enkele parkeerplaatsen weer vrij maken - en volgens mij parkeerders, 

die niet in de straat wonen (je kunt het zien dat zij als de auto geparkeerd is of in een van 

de zijstraten richting Hoflaan en Waterloostraat verdwijnen of zelf naar het Metrostation 

Voorschoterlaan gaan) - ja moet nameljk meerdere ronden rijden en dan zelf ook in de 

Voorschoterlaan gaan zoeken ... Mijn voorstel is het betaald parkeren 24 uur door te laten 

gaan!! 

 vanaf 4 juni geldt er in bloemhof noord betaald parkeren en nu gaan we zeker parkeerdruk 

krijgen , vooral van de oostblokkers, die vaak meerdere autos hebben per adres. 

 Vanaf 4 juni moet betaald parkeren ingevoerd worden waardoor er meer parkeerruimte zou 

moeten komen overdag. Helaas is het dan na 18.00 uur weer gratis. Vlak bij Ahoy en 

theater Zuidplein en nieuwe zwembad, winkelcentrum Zuidplein. Vooral bezoekers Ahoy 

willen parkeerplaatsen 's avonds gratis. 

 vaste parkeerplaatsen voor de bewoners met een auto en geen busjes/vrachtwagens in de 

straat. Misschien bestemmingsverkeer van maken. In de straat parkeer ik lieve niet omdat 

er regelmatig spiegels worden afgereden en auto's open gebroken, erg drukke straat. Ik 

parkeer altijd in het hofje achter mijn flat ivm de veiligheid van mijn auto, hier zorgen voor 

meer parkeerplaatsen. 

 Veel al men parkeerd voor de cordellhullplaats 22 (Pietje bell flat) er is dan onvoldoende 

parkeer gelegenheid is bij hun eigen flat (Dekema flat). Gezien er een flink groen perk er 

tussen zit en slecht onderhouden wordt zou dat best ipv kunnen komen voor parkeer 

gelegenheid.  Ook bij de Cordell hullplaats zou er naast het fiets pas ook zeker 1 of 2 

vakken er bij kunnen. 

 veel bestelauto's van middenstand elders, soms vrachtauto's die veel plaats innemen. 

 veel bewoners aan onze kant van de straat hebben parkeerplaatsen in hun tuin laten 

aanleggen. als we dit niet gedaan hadden was het parkeerprbleem nog veel groter zijn 

omdat veel mensen twee auto's hebben 

 veel containers die parkeerplekken bezetten en 's avonds/'s nachts bedrijfsbusjes 

 Veel Feyenoord-supporters parkeren op wedstrijddagen bij ons in de straat, evenals 

mensen die in de nabijheid werken. Zouden alle parkeergarages in de buurt van het 

Wilhelminaplein altijd vol zijn? 



 

 

 Veel forensen parkeren gratis in de wijk en nemen vervolgens de metro richting Rotterdam 

Centrum. Betaald parkeren vind ik een optie en abonnement voor de bewoners. 

 Veel nieuwbouw, waardoor straat regelmatig geblokkeerd is. 

 Veel overlast van auto drukte bij halen en brengen schoolgaande kinderen. Wellicht 

onderzoeken naar anderr mogelijkheden? 

 veel parkeeroverlast van auto uit ander wijken waar betaald parkeren is 

 Veel plaats innemende auto's (bv. SUV's, staioncars etc.) meer parkeergeld laten betalen. 

 veel publieke ruimte wordt nu ingenomen door stilstaand blik. parkeerplaatsen zouden 

flexibel moeten zijn. Dus indien niet in gebruik bruikbaar voor andere doeleinden. bv 

onderdeel van een stoep (markering maakt duidelijk waar de parkeerplaats is).  andere 

optie is persoonlijke parkeerplaatsen met puntensysteem (hoe meer t noodzakelijk is de 

auto voor de deur te kunnen parkeren hoe dichter bij het woonadres een parkeerplek 

beschikbaar is. met (besloten) parkeergarages voor hen zonder punten 

 veel strenger handhaven 

 Veel te veel auto's. Autogebruik terugdringen gaarne. 

 Veel te veel fietsen die zomaar neergezet worden. 

 Vele jaren geleden opperde de toenmalige minister Jorritsma het ziekelijke idee om overal 

betaald parkeren in te voeren (behalve bij haarzelf). Zolang er geen noodzaak is 

aangetoond  is het burgertje pesten en kleineren. Ik hoop dat hier de parkeersituatie zo 

blijft. 

 Verander de mentaliteit van de autobezitters of bezitsters. 

 Verander er niets aan op het Noordereiland. Het gaat prima zo, zeker als de gemeenteraad 

in gaat stemmen met een vermindering van de bustijden van bus 47. Als het eiland 

duurzamer moet worden, is dat niet de weg om te bewandelen. 

 Verbeter de deuren en rest van de techniek van de garages. Geef tevens mensen de 

keuze: garage, of op straat? Nu was ik verplicht in de garage een abonnement af te sluiten 

("straat is vol") en de buurman die juist wel in de garage wilde, verplicht een straat 

abonnement af te sluiten ("garage is vol") 

 Verbied parkeren voor vrachtwagens en zeker overnachten in bijv de Plompertstraat op 

Charlois. Nu alleen tussen 18:30 en 19:30, maar controle is er nooit. Aan en afrijden van 

deze auto's geven 's ochtends vroeg, van 4:30 en ook op zaterdagochtend veel lawaai in 

de omringende straten. 

 Verbiedt parkeren langs de stoep 

 Verbod beter handhaven op te grote auto’s.mensen nemen bus van het werk mee naar 

huis.zijn te groot voor parkeer plaatsen. 

 Verbod op vracht(grote) auto's ivm het zicht in de zijstraten Ze kunnen makkelijk langs de 

Dutilhweg staan. Controle op parkeren op de stoep of midden in de Pieter klapwijkstr. 

 verbood van parkeren op de stoep >> het zou ook fijn zijn als de stoep zou gebruikt kunnen 

worden voor kinderen te lopen 

 Vergroot de zone, zeker bij opbrekingen. 

 vergunning invoeren voor bewoners die dan vrij kunnen parkeren, zodat de rest weg blijft 

 Vergunninghouderssysteem invoeren 

 Verhoog de prijzen van parkeren voor niet-bewoners net buiten het centrum... mensen 

komen bij ons (Middelland) parkeren als ze in de stad moeten zijn. 

 Verkeer board plaatsen 30 km per uur plaatsen. 



 

 

 Verplaats de coffeeshop uit de doorgaande, eenrichtings woonstraat Joost van Geelstraat 

naar een industrieterrein met ruime parkeergelegenheid voor bezoekers. Met de eigenaar 

van de coffeeshop valt hier prima over te praten. Hij is inmiddels ook in cassatie 

vrijgesproken voor de eerdere Bibob-zaak die aan onderhandelen met de gemeente in de 

weg stond. De parkeeroverlast en overige verkeersoverlast blijft ondanks alle maatregelen 

die de ondernemer zelf neemt onacceptabel. 

 Vervelend dat je alleen boodschappen met de auto kan doen tegen betaald parkeren. Je 

betaalt uiteindelijk al. 

 Verwacht meer drukte vanwege bouw nieuwe woningen in de directe omgeving. 

 Verzorg in de buurt aparte parkeergelegenheid voor bedrijfsbusjes en verbied het parkeren 

van deze busjes op reguliere plaatsen (wel handhaven) 

 vind het fijn dat er dmv langsparkeren (wat inmiddels sinds vele jaren het geval is) minder 

autos langs het water staan. wel jammer dat de witte strepen niet van de kinderhoofdjes 

afgeveegd worden aan het begin van de admiraliteitsstraat aan het water (waren tijdelijke 

p-plekken in het verleden) 

 Voer betaald parkeren in zodat er een gelijk speelveld is tussen kleiwegkwartier en noord. 

 Voer betaald parkeren voor passanten in s avonds en s nachts (en weekend). 

 Voer in mijn buurt(Alexanderpolder/Lage Land) een blauwe zone in, zodat er voor de 

bewoners geen parkeerproblemen meer zijn. Nu staan alle parkeerplekken en STOEPEN 

vol met auto's.  Begrijp dat dit voor de gemeente Rotterdam economisch en qua 

infrastructuur de makkelijkste en goedkoopste reden is voor dit beleid. Maar om problemen 

en ongelukken te voorkomen (veel spelende kinderen en hard rijdende auto's van 

forenzen) moet het beleid snel veranderen. 

 Voldoende parkeergelegenheid binnen de blokken en weinig parkeergelegenheid op straat 

faciliteren. 

 Voldoende parkeerplaatsen vooral voor de in de deelgemeente kralingen werkende 

ambtenaren en voor hun bezoekers 

 Voldoende parkeerruimte bij de volkstuin complexen. Verwijderen van de idiote en vreselijk 

lelijke en soms ook gevaarlijke betonnen bloembakken. Gevaarlijk omdat ze in bochten het 

overzicht op tegemoetkomend verkeer volledig wegnemen. 

 Volgens mij moet de overheid actief motiveren/ stimuleren om minder auto's te hebben/ te 

gebruiken. Meer deelauto's of leen auto's. En gebruik stimuleren als het echt nodig is. Dus 

om spullen te vervoeren of meer mensen. Effectief gebruik zeg maar. De autolobby zal hier 

grote bezwaren tegen hebben. Minder auto's is minder files is minder asfalt en minder 

parkeerproblemen! 

 volgens mij wordt er niet of onvoldoende gehandhaafd 

 Volgens opgave van de deelgemeente is bij de bouw van de wijk rekening gehouden met 

0,8 parkeerplaats per voordeur. Diverse 'voordeuren' hebben 2, soms 3 auto's. Ik las in 

NRC dat in Leidsche Rijn 1,5 per voordeur de norm is. Dus te lage norm per voordeur, 

scholen en autobedrijf geen rekening mee gehouden. 

 voor bewoners  en bezoekers  parkeerplaats reserveren. 

 Voor bewoners een permanente parkeerkaart. Niet maar voor een jaar. 

 Voor bezoekers aan de Puntegaalstraat die vooraan het pand parkeren is het erg ver lopen 

voor een parkeerautomaat. Zou fijn zijn als er een automaat komt die wat dichterbij staat. 

Verder zou het fijn zijn als de parkeerplaatsen die heel dicht op de uitrit/oprit van het 



 

 

parkeerdek van de Puntegale staan zouden worden verwijderd, omdat die er regelmatig 

voor zorgen dat je geen zicht hebt op de weg bij het uitrijden van het parkeerdek, 

gevaarlijke situaties, veel bijna-aanrijdingen gezien. 

 Voor bezoekers van bewoners betere mogelijkheid creeren. 

 Voor de nieuwbouw zijn er veel,parkeerplaatsen verdwenen om bredere trottoirs voor de 

nieuwbouw te maken.zij hebben inpandige parkeerplaatsen maar na 6 uur en in het 

weekend is het gratis op straat dus zet iedereen zijn auto makkelijk in de Paradijslaan.Als 

je uit je late dienst komt heb je dus vaak geen plek 

 voor electr. wagens is /zijn weer 2 gewone parkeerplekken ingenomen , terwijl op driehoek 

Stadhoudersplein -ooit stond er een volksbond prima plek is voor -zeg- 5 laadpalen x2 

kanten  ,maar dat zegt een gewone Rotterdammer 

 Voor het extra betalen van staan op de straat. Nl.: wegenbelasting betalen, en ook nog 

eens voor hetzelfde stuk straat extra geld er over heen, betekend in mijn ogen dat onze 

voertuigen schadevrij mogen blijven en dat je dus ook voor je eigen woning kan staan. 

Anders afschaffen van deze extra belasting heffing. Voort wat, hoort wat. NIET, de burgers 

zo maar uitmelken.   Bovendien is de URL fout van u er staat stdspanel. Getuigt dit van 

onzorgzaamheid, Ik hoop dat de klachten niet onder de tafel geschoven worden. Ik als 

burger kan het niet verifiéren, nl. (Geen democratie) Zodat ik als éénling aangeduid wordt, 

of iets dergelijks. 

 Voor mensen die geen auto hebben, maar wel regelmatig een auto huren/lenen is het niet 

mogelijk om een parkeervergunning te krijgen. De enige mogelijkheid is dat 'bezoekers' 

parkeren.  Mensen die geen auto hebben en dus weinig parkeren worden daarvoor niet 

'beloond'. 

 Voor mij spelen parkeerproblemen niet omdat ik een eigen garage heb 

 voor wat betreft het parkeren van fietsen. Meer hekjes en fietsboxen zou prettig zijn. 

 Vooral bewoners parkeervergunningen verlenen. Passanten naar parkeergarages. Straten 

reserveren voor bewoners. Desnoods beugels in de straat. In 1989 was onze straat, de 

Bagijnenstraat van parkeerbeugels voorzien. Geen gratis parkeren na 23:00 en na 01:00 

uur tot 07:00 uur. Dit motiveert stappers en uitgaanders om toch maar vooral in de 

woonwijken te parkeren en niet in een parkeergarage. Als bewoner met een auto wordt je 

door de huidige wet- en parkeerregelingen bijna de stad uitgepest. 

 vooral bij festivals zorgen voor eigen parkeervoorziening 

 vooral erg druk in weekenden. Auto's bewoners passen ngo wel, maar als meerdere huzien 

bezoek krijgen of ergens een verjaardagspartij is, zijn er te weinig plekken in een straal van 

ca. 100 meter 

 Vooral niets veranderen en zeker geen betaald parkeren invoeren. 

 vooral op stranddagen ervaren wij veel overlast van mensen die parkeren in onze wijk om 

vervolgens naar het strand te lopen. Wij kunnen zelf onze auto dan in de wijde omtrek niet 

meer kwijt. Een oplossing zou zijn dat in de zomerperiode er een parkeerverbod geldt voor 

mensen die niet in de wijk wonen of dat de wijk zodanig afgesloten wordt dat men er niet 

meer in kan en er alleen toegang is voor degene die er woont. 

 Vooral parkeren in de avonduren is een probleem! Ook in de weekend's omdat parkeren in 

onze zone goedkoper is en anders is georganiseerd dan in de zone centrum aangrenzend 

aan de zone midland en mathenesserlaan. 



 

 

 Vooral tijdens de talrijke evenementen in het Kralingse bos (dat vlak achter ons ligt), die tot 

ons verdriet met het jaar toenemen in aantal en duur, hebben we overlast doordat auto's in 

de straten bij het Kralingse bos parkeren (en door lawaai). 

 Vooral voor fietsen op de stoep is er onvoldoende ruimte en de fietsn op de stoep maken 

het troittor onvoldoende breed, kunnen enkele parkeervakken worden omgebouwd tot 

fietsparkeerplekken? Dan kan de fiets juist ook op straat parkeren en wordt een duidelijke 

boodschap afgegeven dat dit een climate proof stad is! 

 voornamelijk dinsdag en donderdag is het overdag moeilijk parkeren; na 17 uur gaan de 

meeste auto's weer weg en kan eigen auto weer op plek gezet worden. 

 Voornamelijk op zaterdag merk je dat heel veel winkelend publiek hun auto bij ons de straat 

parkeerd terwijl er meerdere garages in de buurt zijn. Ook bij evenementen (bv. 

Zomercarnaval) merk je dat er niet op nauwelijks parkeer ruimte overblijft voor de bewoners 

waardoor je uit moet wijken en zelf moet betalen voor parkeren. Ook doordeweeks overdag 

merk je redelijk veel overlast van auto's die op de stoep parkeren vanwege de garages aan 

het Weena; voor voetgangers geeft dit heel veel overlast. 

 voorstel betaald parkeren tot 1.00 uur invoeren nu is het tot 18.00 uur betaald parkeren.  in 

de nabije wijken is het tot 23.00 uur hierdoor parkeren mensen hun auto in mijn wijk 

daardoor hebben bewoners geen parkeerplaatsen 

 Vrachtwagens die parkeren zelfs met aanhanger zouverboden moeten worden als het al 

verboden is HANDHAVEN 

 Vrij parkeren vanaf 18.00 uur en weekend. 

 Vroeger kon je aan twee kanten van de straat parkeren. Sedert er aan een kant een 

parkeerverbod heerst zijn er problemen. Antwoorden hebben betrekking op 

postcodegebied 3032 

 Vroeger was er de mogelijkheid om aan beide zijden van de ventweg te parkeren totdat er 

zonodig, een inmiddels, compleet verwaarloosde groenstrook moest komen waardoor alle 

plaatsen aan die kant zijn verdwenen. We hebben nu dus een verwaarloosde groenstrook 

vol met hondenpoep, te weinig parkeerplaatsen en (voor een aantal mensen) te smalle 

parkeervakken aan de hoofrijbaan. Kortom vroeger was alles beter!!! 

 waar ik woon, hebben alle woningen een zodanige garage onder het huis dat daarin alle 

auto's die bij dat huis horen, geparkeerd kunnen worden. Bovendien beschikken ze allen 

over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Overigens is de straat door zijn 

inrichting ongeschikt om op de openbare weg te parkeren. 

 Waarom geen vragen over de parkeer mogelijkheden in de parkeergarages ,daar maak ik 

gebruik van i.v.m. de parkeer druk in mijn straat.  Onvolledig , onduidelijk onderzoek 

 Waarom is de Beukelsweg eo bij de recentelijke make-over parkeer-luw gemaakt. (we 

missen nu zeker 25% van de oorspronkelijke parkeerplekken. Wie besluit dat? Waarom? IS 

HET DE BEDOELING DAT BEWONERS MET AUTO'S GAAN VERHUIZEN? 

 Waarom is er op het Noordereiland nog steeds vrij parkeren? Overal elders is er wel 

betaald parkeren. Iedere ochtend en avond is het een komen en gaan van mensen die hun 

auto's de hele dag parkeren en de brug over gaan naar hun werk. Zij hebben geen enkele 

binding met het Noordereiland dan alleen de kade als gratis parkeerplaats gebruiken. 

 Waarom is er op zaterdag betaald parkeren doorgevoerd van 9.00-18.00. Maar in Kralingen 

is zoals aan de Avenue Concordia, is dat de gehele dag vrijparkeren? 



 

 

 Waarom kan een sportschool zich vestigen in een woonwijk (De Graeffstraat). De 

bezoekers nemen veel plaatsen in die eigenlijk voor de bewoners zijn. 

 Waarom moeten er de hele avond en nacht taxi's staan met draaiende motoren? Te vies 

voor woorden. Er staat duidelijk aangegeven dat dat niet mag, maar de politie rijdt langs en 

doet niets, de angsthazen. Jammer gewoon en dat vraagt op zijn beurt ook voor burgenlijke 

ongehoorzaamheid van anderen. 

 Waarom wordt er onvoldoende gehandhaafd mbt parkeren voor andermans garage? 

 Waatersportvereniging Alvo zou geadviseerd moeten worden zoveel mogelijk auto's op het 

eigen terrein te zetten. Ruimte genoeg of te maken. Ik heb geen parkeerprobleem. 

Verderop in de straat wel. 

 Wachtlijst voor nieuwe vergunningen als maximaal aantal is bereikt. 

 wagens die hier niet thuis hooren en aan hangwagens paarden trailers.er zit hier ook een 

garage  met kozijnen en een zogenaamde hoby garage voor een kerk.waar zeven daagen 

in de week aan loop is  en waar ook in gewoond word. en waar alles gedumpt word voor en 

om de deur. en er is geen toezichtover. 

 Wanneer coulance wordt toegepast vanwege de parkeerproblematiek (bijvoorbeeld 

toestaan parkeren op de stoep). Doe dit dan altijd. Niet opeens een periode wel en dan 

weer niet. 

 Wanneer de gemeente strakker zou controleren, krijg je het mogelijk onder controle, maar 

de politie zegt hiervoor geen tijd te hebben en dat is de wijkagent. 

 Wanneer er te weinig plekken zijn wordt soms met 2 wielen op de stoep geparkeerd. Dit is 

een goede mogelijkheid om te zorgen dat toch iedereen zijn auto kwijt kan. 

 Wanneer wordt de parkeervergunning gratis voor de bewoners?   Waarom is de bezoekers  

vergunning niet onbeperkt? Saldo is te laag voor een heel jaar. 

 Wat je ziet is dat de straat origineel is ingericht voor circa 1 - 1½ auto per huishouden. Dat 

is prima. In de praktijk komt het voor dat het aantal auto's per huishouden een stuk hoger 

ligt. We hebben een aantal huishouden in de straat die zelfs 3 auto's hebben, één 

huishouden heeft zelfs 5 auto's!  Dit komt ook mede door bedrijfsbusjes - deze zouden wat 

mij betreft naar de centrale parkeerplaats gestuurd mogen worden - tot zelfs 

hoogwerker/voertuigcombinaties die in de straat worden gezet.    Daarnaast lijkt mij het een 

goed plan om per huishouden een parkeervak toe te wijzen. In onze staat zou dat in de 

praktijk altijd voor de deur zijn. Dan is elk huishouden verzekerd van een parkeerplek. De 

andere auto's kunnen dan op de andere plekken parkeren.  Ook lijkt het mij goed om te 

verkennen of elke extra auto belast kunnen worden. De eerste auto bij een huishouden is 

gratis - voor de andere betaal je extra belasting. 

 Wat mij betreft is het betaald parkeren enigszins overdreven, we hebben nooit problemen 

ervaren 

 wat mij betreft kan de Gemeente Rotterdam veel meer doen om het autoverkeer en de 

daarmee samenhangende parkeerproblemen te verminderen. Het is toch van de gekke, dat 

er zoveel van de toch al schaarse ruimte ingeruimd wordt voor vervuilende en de 

gezondheid bedreigende voertuigen. 

 Wat wij al geregeld hebben aangegeven bij de gemeente snoeien van de bomen of het 

liefst er een paar weg. Zodat er ook een paar extra parkeervakken vrij komen. En minder 

overlast. 



 

 

 we hebben een auto in de parkeergarage staan, maar voor die deur wordt illegaal 

geparkeerd. (is verboden). gemeente doet hier niets of in ieder geval veels te weinig aan. 

 We hebben een eigen plaatsje in de parkeergarage onder onze flat. Daarom hebben we 

zelf geen probleem. Voor bezoekers is er veel te weinig parkeerruimte! Een groot 

probleem! 

 We hebben een oprit, dus wij zijn bevoorrecht. We zitten zeker niet te wachten op een 

parkeerdek in onze achtertuin en zullen alles doen om dat te voorkomen. 

 we hebben op warme dagen en zondagen veel auto's die parkeren vanuit Plaswijckpark, 

maar dat is alleen een aantal dagen per jaar 

 We hebben overlast van uitgaanspubliek Er worden te veel parkeerplaatsen weggehaald 

terwijl de parkeerruimte toeneemt Gemeente neemt de bewoners niet erg serieus in deze 

problemen omdat er nog meer parkeerplaatsen worden weggehaald 

 we hebben parkeervergunning en met wat geven en nemen, gaat het goed 

 we hebben teveel parkeerplekken (staan leeg) en te weinig fiets-parkeerplekken 

 we hebben vanaf 4-6-2018 betaald parkeren dus hopen dat er ook  meer parkeerplaatsen 

vrij zijn 

 We hebben vooral last als er een festitival of concert wordt gehouden in het park of Ahoi 

Maar gelukkig is dat niet elke dag 

 We huren een parkeerplek op het parkeerterrein behorende bij ons wooncomplex. We 

hoeven daarom nooit op straat te parkeren. 

 We krijgen binnenkort een lease-auto, deze moet in de bij ons appartement horende 

parkeergarage gestald worden maar deze is wel erg duur. Zou prettig zijn om een 

voordeliger alternatief te hebben (stallingsgarage), geen probleem om daar wat verder voor 

te moeten lopen. We overwegen nu sterk om te verhuizen wegens de hoge parkeerkosten. 

 We krijgen geen parkeervergunning van de gemeente, en moeten dure parkeerplaats 

huren 

 We wonen aangrenzend een groot voetbalveld! 

 We wonen in een appartement met zeer veel parkeergelegenheid. Derhalve zijn we zeer 

tevreden wat het parkeren betreft. 

 We wonen vlakbij Rotterdam Airport en er zijn toch aardig wat mensen die hun auto bij ons 

in de straat parkeren en dan met het vliegtuig op vakantie gaan. 

 We zien dolgraag betaald parkeren in de weekenden in onze straat 

 We zijn de eerste straat waar het vrij parkeren is daardoor is het er altijd heel druk met 

auto's die geen vergunning hebben. 

 weer parkeervergunningen uitgeven. Dan zal het parkeergedrag over de hele wijk genomen 

mogelijk meer verspreid worden over alle straten. Voordat parkeer-maar-fijn-in-een-

parkeergarage-voor het tienvoudige-beleid inging was er namelijk geen parkeerprobleem. 

 Weg moet breder gemaakt worden om brandweer wagens er door kunnen rijden die 

hebben geen ruimte hier in onze straat 

 Wegsleepregeling of terrein afsluiten 

 Wel ongelijkheid in Feijenoord grotendeels gratis hier alleen Brielselaan en Maashaven z.z. 

 Welke invloed heeft de verbouwing van het Zuidplein op de druk op de omliggende infra?  

De Goereesestraat waar ik woon schijnt nog steeds veranderd te worden qua 

verkeersstroom. Dit is ook van grote invloed op de parkeercapaciteit. 



 

 

 Wellicht dat er meer parkeerplekken beschikbaar kunnen worden gesteld. Of dat de zone 

kan worden uitgebreid naar de overkant van de straat (daar is wel altijd plek). 

 wellicht dat er parkeervakken kunnen worden aangebracht op de bestrating. Er wordt vaak 

niet aangesloten bij het parkeren 

 Wellicht de politie of andere handhaver vaker laten surveilleren. 

 Wellicht helpt het om paaltjes te plaatsen, zodat auto's niet meer de stoep op kunnen 

rijden. Het gaat om het nieuw aangelegde gedeelte van de Bloklandstraat (project 

Noordbest). 

 Wellicht in het gebied rondom de grote visserijstraat lang parkeren enkel toestaan voor 

bewoners. Voor anderen een tijdslimiet instellen zodat de hoofdbewoners meer kans 

hebben op een parkeerplek. Er is nu ook veel overlast van dubbelparkeerders  en zeker op 

de dagen dat er markt is op het Visserijplein 

 Weren van bestelbussen, meer controle op de wijze van parkeren. 

 werkverkeer niet in woonwijk toelaten 

 Wie hier parkeeroverlast ervaart is te beroerd om af en toe 10 meter verder naar z'n auto te 

lopen. 

 wij delen auto met andere vrienden in Rotterdam. 1 auto voor 4 families. wij wonen niet in 

dezelfde wijk en dat is een probleem voor de parkeren. In Belgie deel-auto's kan parkeren 

in de hele stad omdat 1 auto belasts minder dan 4 auto's. Gemeente Rotterdam moet 

welkom duurzame deel-economie als deze. 

 Wij doen beiden alles met OV. Incidenteel huren wij een Green Wheels auto. 

 Wij ervaren nauwelijks parkeeroverlast, omdat we bij ons huis 2 eigen parkeerplekken 

hebben. Parkeerproblemen zijn er alleen met bezoekers, omdat er per 12 huizen 4 

bezoekersparkeerplaatsen zijn. Voor een deel is dat ook de eigen schuld van mijn buren 

die uitwonende kinderen hebben die ook allemaal een eigen auto hebben, zodat er 

regelmatig 3 auto's per woning zijn. Dat is natuurlijk een luxeprobleem. Het is dus 

incidenteel. wat mij betreft niet ernstig genoeg om actie op te ondernemen. 

 Wij ervaren parkeerproblemen als de kerk in gaat op zondag en op christelijke feestdagen 

en op vrijdag en zaterdagavond van toeristen en mensen die uit eten gaan in Delfshaven. 

Misschien plekken alleen voor vergunninghouders? Of anders een plek in de buurt voor 

toeristen of dagjesmensen? 

 Wij hebben (gelukkig) een eigen ondergrondse parkeergarage voor twee auto's per woning. 

Heel luxe! Indien deze er niet zou zijn zou er een groot parkeerprobleem zijn. Ik vind 

ondergronds parkeren een geweldige oplossing. 

 Wij hebben aan de overkant Dela/Goetzee Uitvaarcentrum, waardoor rouwbezoek nog wel 

eens op de Spiegelnisserkade parkeert,  zodat er op die momenten geen parkeerplekken 

voor de bewoners  zijn. Voor de verbouwing van het Uitvaartcentrum was het veel erger, 

maar toch meen ik te moeten zeggen dat er toch nog geen voldoende parkeerplekken 

gecreëerd zijn. 

 Wij hebben de indruk dat de overlast vooral komt door bezoekers van coffeeshop t Geeltje 

bij ons om de hoek. 

 Wij hebben een eigen parkeerplaats achter het huis. Zelf hebben we geen last van 

parkeerproblemen. Overdag zijn de meeste parkeerplaatsen wel bezet. Maar er is geen 

parkeer probleem 



 

 

 Wij hebben een garagepad met een oprit, dus wij hebben zelf geen parkeerprobleem. We 

zijn beide 65 + en maken daardoor dankbaar gebruik van het gratis openbaar vervoer. 

Daartoe rijden wij met de auto ofwel naar station Binnenhof of Kralingse Zoom of eindpunt 

lijn 4 a/d Molenlaan. Naar de Binnenhof of Molenlaan gaan we ook wel op de fiets. 

 Wij hebben een plek in onze parkeergarage, maar als je dat niet hebt is de parkeerdruk wel 

groot, zeker op markt dagen 

 Wij hebben een prive parkeerplaats die bij  onze woning hoort. 

 Wij hebben eigen parkeerplaats in garage. 

 Wij hebben gelukkig geen betaald parkeren. Zou ook rampzalig zijn voor de mensen (veel 

sociale huurwoningen) ook voor de middenstand, naast ons flat is een winkelcentrum. 

 wij hebben het privilege over een eigen parkeerterrein te beschikken bij ons appartementen 

gebouw. Vanuit deze situatie is onze mening over het parkeren in deze buur niet 

representatief. 

 wij hebben het voordeel dat wij op het eigen terrein van het appartementencomplex altijd 

kunnen parkeren 

 Wij hebben met ons appartementencomplex een eigen parkeerplaats met slagboom. Daar 

parkeren wij zelf maar ook bezoekers. Ik kan dus weinig zeggen over de parkeerdruk in 

mijn straat. 

 Wij hebben twee auto's, kunnen.beide auto's op eigen terrein kwijt (oprit en garage) Dat 

geldt voor veel huizen in onze straat. 

 Wij hebben veel overlast van auto's van o.a. het Albeda college (Rosestraat) waar betaald 

parkeren is en bij ons in de persoonshaven/schietloodstraat/oranjeboomstraat/piekstraat is 

er geen betaald parkeren. Ook als Feyenoord speelt zijn de straten vol met auto's van 

supporters, tot ver in de piekstraat. Verder wordt er heel hard gereden als men met de 

auto/scooter/motor vanaf de piekstraat/piekbrug de schietloodstraat in rijd en omgekeerd. 

Piepende banden en hard afremmen. 

 Wij hebben zelf een garage, dus weining last. Maar ik zie wel, dat de straat vaak erg vol 

staat, waardoor mensen op de meest onmogelijke plekken hun auto neerzetten. op de hoek 

b.v. 

 Wij kunnen parkeren op eigen terrein. Er is altijd volop parkeergelegenheid.Alleen wordt de 

gratis parkeergarage nooit gebruikt door winkelende bezoekers of ouders die hun kinderen 

naar school brengen.....ze parkeren dubbel of op gevaarlijke plekken. Geregeld komt de 

politie bij de scholen om bestuurders te wijzen op hun asociaal gedrag, dan gaat het even 

goed,maar nu weer hopeloos. 

 Wij kunnen zelf gelukkig altijd parkeren op de parkeerplaats van de school, maar voor 

diegenen die geen parkeervergunning hebben is het soms wel lastig om bij ons in de straat 

te parkeren omdat het dan vnl. vol staat. Indien er wel geparkeerd kan worden, is het vaak 

wel lastig om de parkeermeters te vinden. Deze staan vaak te ver weg of is het onduidelijk 

waar ze staan. 

 Wij moeten verplicht gebruik maken van de parkeergarage in de straat en dat creëert 

ongelijkheid tussen de bewoners van dezelfde straat die gebruikmaken van deze 

parkeervoorziening en de bewoners die een parkeervergunning voor buiten parkeren 

hebben. Wij kunnen namelijk niet in de hele sector parkeren en dat terwijl de kosten voor 

bewoners die in de garage parkeren hoger zijn dan de parkeervergunning.  Om dit te 



 

 

voorkomen zou de gemeente ervoor moeten zorgen dat de parkeervergunning voor de 

parkeergarage geldig is in de hele sector en niet alleen voor de garage. 

 Wij parkeren niet op straat, ons appartementencomplex heeft een eigen parkeergarage. 

 wij parkeren on onze auto's op eigen terrein. anderen vooral van de honingerplein zetten 

hun bus bij ons in de straat. dit is irritant en een beetje minder sociaal. aangezien ze groot 

en lelijk zijn. 

 Wij staan geparkeerd in onze eigen betaalde parkeergarage dus maken eigenlijk geen 

gebruik van de parkeergelegenheid in de straat. 

 Wij vinden het belachelijk dat wij met 1 auto moeite hebben met parkeergelegenheid terwijl 

zowat alle medebewoners 2 of meer auto's hebben !!! Dit is wel een irritatie puntje !!!! 

 Wij wonen in de wijk Heydnahof-Zuid (Rozenbuurt). Deze wijk wordt op dit moment 

heringericht en opgehoogd (eindelijk). 

 Wij wonen in een kinderrijke buurt, waar veel auto's op verkeersdrempels worden geplaatst 

waardoor het voor kleine kinderen vaak gevaarlijk is om over te steken, dooordat het zicht 

belemmerd is. Daarnaast is er b.v. bij ons niemand meer met een elektrische auto, echter 

er zijn dagelijks twee legen parkeer plekken in de straat, is het niet mogelijk zolang er geen 

gebruik wordt gemaakt van deze plekken om ze b.v. Tijdelijk te voorzien van een ontheffing 

mogelijkheid. 

 Wij wonen in een privé straat - eigen terrein en hebben een kleine 'oprit' waar wij kunnen 

parker en:~) 

 Wij wonen Mathenesserlaan tussen Claus de Friese en Gravendijkwal. Veel 

uitgaanspubliek parkeert hier vanwege het wat goedkopere tarief. Maar ook meer panden 

zijn van kantoor naar bewoners gegaan. 'S avonds vaak zoeken en soms zo ver dat ik 

buiten de zone kom. 

 wij wonen op de hoek Ringvaartweg/Turfweg (PC 3065), deze hoek is een niet 

parkeerzone. Deze zone is pakweg 1,5 jaar geleden ingevoerd met als argument 

verkeersveiligheid. De kerk (De Rank) op de Ringvaartweg heeft echter een ontheffing 

gekregen voor 24/7 en maakt daar dagelijks gebruik van, de ontheffing lijkt zelfs voor bocht 

Ringvaartweg/kralingse Kerklaan te gelden (parkeren in of voor de bocht is erg onhandig 

voor de fietsers). Het argument verkeersveiligheid lijkt dus niet van toepassing te zijn en de 

directe omgeving heeft dan ook het vriendelijke verzoek weer parkeer mogelijkheid (voor 

iedereen) toe te staan op de Ringvaartweg ter hoogte van de Kerk en wellicht ook op het 

stukje Kralingse kerklaan want gasten van de omwonenden moeten nu verderop in de 

berm parkeren want juist niet gewenst is. Dank voor het in overweging nemen van 

bovenstaande. Hans Vermeer, Turfweg 68, 3065 AK R'dam 

 Wij wonen rond het excelsior stadion. Als er een wedstrijd is, is het een crime om een 

parkeerplek te vinden. Het zou fijn zijn als je niet elk jaar opnieuw een parkeerkaart moet 

aanvragen maar dat deze automatisch doorloopt 

 wij worden goed beschermt door Feijenoord Stuart, alleen mets mag je de wijk  in. wij willen 

geen betaalde parkeer, er is genoeg ruimt op straat. zelfs als ook feijenoord speelt, 

 Wij zijn met de hele straat eigenaar van onze straat (in Nieuw-Terbregge) dus daar is het 

parkeerbeleid geen zaak van de gemeente Rotterdam maar van onze Vereniging van 

Beheer 

 Wijken rondom centrum tot 23 uur betaald parkeren invoeren. Tevens streng 

ontmoedigingsbeleid om tweede auto binnen huishouden te faciliteren. 



 

 

 Wil wel betaald parkeren willen tegen een normaal tarief.  En dan moet ik ook kunnen 

parkeren in mijn straat. 

 winkeliers van keizerswaard moeten gebruikmaken voor hen en personeel van de 

parkeerplaatsen op het dak. 

 Woon in de buurt van de Kleiweg waar parkeren betaald is. Dit geeft een waterbed effect. 

Misschien leuk voor winkeliers maar verder zinloos. Voer betaalparkeren algemeen in of 

doe het niet. 

 Woon in een 55+ woning, op de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst, oudjaar moeder en 

Vaderdag is het overvol wegens familie bezoek, logisch. Dan komt men (getipt) bekeuren 

90 euro omdat ze langs de kant staan en niet bin de vakken, men is  niemand tot last is ook 

ziekenauto ed heeft voldoende ruimte.. Hoe kinderachtig bij zulke dagen, mijn drie kinderen 

alle drie een boete.... Bah. 

 Woon in park16hoven, het is geen wijk met winkels of horeca gelegenheden. Vandaar dat 

hier geen parkeer problemen zijn. 

 word toch niet geluisterd naar de suggesties.de gemeenteraad doet toch wat ze willen. 

 Worden er bekeuringen uitgeschreven als mensen hun auto zo asociaal op de helft van 2 

vakken parkeren? Dat zouden ze moeten doen. 

 Worden er niet te snel parkeervergunningen af gegeven? AUTO's die niet in deze straat of 

de aangrenzende straten horen wijsgeren. 

 Wordt eraan gewerkt om alle woonbuurten geheel autovrij te krijgen? En waarom zijn 

SUV's met soms wel 500 pk motorvermogen, terwijl 100 pk toch echt ruim voldoende is, 

nog altijd niet geheel in alle woonstraten, en ook op de kleine 60 km/u wegggetjes, 

verboden? De Ford K heeft 70 pk, de Citroën 2 cv, de 'eend' zelfs maar 25 pk. Beiden 

nemen volwaardig aan het verkeer deel en veroorzaken veel minder overlast, vooral omdat 

juist het platte schorem met SUV's rijdt. 

 Wordt vaak gebruikt door winkelende personen 

 Wordt vrij weinig gecontroleerd en nu wat minder maar in het begin stonden mensen 

gewoon geparkeerd op mijn invalidenplekj !!! 

 Yes! I would suggest to carefully assess how many parking spots are actually needed in the 

street (less than the currently available, that remains often unused) and assign the extra 

space to the neighbors with no car, who like to cultivate flowers and vegetables in frn of 

their doors. For instance, in my block of 3 apartments, nobody has a private car: it sould be 

awesome if instead of bumping into somebody else's car (or an empty parking spot) we 

could find a beautiful garden to take care of, when we exit the building. What do you say? 

 zaterdag de hele dag gratis parkeren 

 zaterdag en zondag tijdens de winkeluren betaald parkeren invoeren 

 Ze moeten het gewoon door trekken naar 23 uur dan is er niemand 

 Zeker Geen betaald parkeren dat lost niets op Het zijn allemaal omwonenden en die 

hebben ooit dit huis gekocht met de belofte dat er voldoende parkeergelegenheid zou zijn . 

Kosteloos!! 

 Zelf maken wij inmiddels gebruik van een parkeergarage in de buurt. 

 Zelf woon ik in een appartement en heb een vaste parkeerplek, maar in de straat is  

voldoende parkeerruimte 



 

 

 Zelf zou ik vanaf 1 auto per gezin betaald gaan laten parkeren. Vind het echt erg overdre 

ve n dat sommige gezinnen 4 auto’s in de straat hebben staan! Laat ze daar dan maar voor 

betalen. 

 Zet er eens parkeerwachters op een paar dagen dan leert men het mishien wij als 

bewoners hebben het al eens kenbaar gemaakt maar niks helpt 

 Zie antwoord bij vraag 1. Meer en duurder betaald parkeren en minder parkeerplaatsen ten 

gunste van fietstrommels, fietsbeugels en groen ed 

 zie de opmerkingen bij de eerste vraag 

 zie eerder gegeven antwoorden 

 Zie eerder. Probleem is tijdelijk. Lijkt alsof de gemeente vergeet dat de bewoners op de 's 

Gravendijkwal naast de parkeerproblematiek ook te maken heeft met fors meer extra 

verkeer door de werkzaamheden Coolsingel. Daardoor veel stilstaand en optrekkend 

verkeer, met resulterend lawaai en uitstoot. Op geen enkele manier blijkt dat de gemeente 

zich daarvan bewust is. Ik hoor de wethouder zeggen dat er geen probleem is ontstaan 

door de omleidingen, maar kennelijk is hij vergeten dat de luchtkwaliteit verder is 

verslechterd. Ik zou het op prijs stellen dat de gemeente in ieder geval antwoord aan mij 

geeft op de genoemde punten. 

 Zie eerdere opmerking Plaswijckpark. Er moeten nu eens knopen doorgehakt worden. 

 Zie eerdere opmerking; minder parkeerplaatsen voor auto's en meer voor fietsen. De 

stoepen staan inmiddels zo vol in een aantal straten in Kralingen dat je over de fietsen 

moet klimmen. 

 zo laten zoals het nu is 

 Zo snek mogelijk betaald parkeren invoeren!! 

 Zo snel mogelijk betaald parkeren in onze straat invoeren.  De gehele wijk na 19 uur vrij 

parkeren 

 Zo snel mogenlijk betaald parkeren en meer toezicht 

 Zoals aangegeven kunnen we niet altijd direct in onze eigen straat parkeren. In naburige 

straten is dan altijd nog wel een plekje te vinden. Aanpassing van regelgeving of van 

fysieke omstandigheden lijkt ons niet nodig. 

 Zoals elk probleem in Rotterdam (de wereld), men kan er over vergaderen, projectgroepen 

en denktanks voor oprichten; om vervolgens een leger ambtenaren achter een bureau aan 

de gang te zetten om al deze briljante plannen, die grotendeels in de vuilnisbak belanden of 

netjes gezegd in een lade ondersneeuwen, op papier te zetten opdat de politiek hier een 

plasje over kan doen met tot gevolg dat het van te voren al niet wenselijke plan wat de 

topambtenaar het best uitkwam, terug naar de tekenkamer te sturen opdat dezelfde 

topambtenaar het in een vormpje kan gieten die wel door de politieke arena komt maar 

uiteindelijk nooit zoden aan de dijk zal zetten omdat er geen mankracht op straat is. Niet bij 

de politie, niet bij het groenbeheer en ook niet in het maatschappelijk werk. We, kunnen 

ook gewoon al deze mensen inzetten om problemen aan te pakken, want de meeste 

problemen zijn geen rocket science en hebben slechts een paar handjes nodig of een paar 

tientjes of zelfs slechts een beetje aandacht. 

 zoals ik al eerder vermeld heb....enorm veel last van rommel en hars uit de bomen welke er 

volop staan op de parkeerplaatsen 

 zondag is de parkeerdrukte extreem omdat er geen betaald parkeren is en er parkeerdrukte 

is voor winkels in de wijk en het centrum 



 

 

 Zondag is het niet betaald parkeren en wij wonen dichtbij de stad, die zondag wel open is. 

 Zonder verleg/informatie zijn er op het Bergplein (Bergstraat) meerdere parkeerplaatsen 

weggehaald zodat de vrachtwagens/bouwwagens een bocht kunnen maken door de 

gevangenispoort. Er kan na 18:00 tot 06:00 op deze plekken wel geparkeerd worden, maar 

de manier is niet duidelijk waardoor er nog steeds niets mee te doen is.   In de 

Zegwaardstraat zouden er 2 extra parkeerplaatsen kunnen komen thv nr 7/nr 5 / nr 3. 

Huisnumer 7a had vroeger een garage, deze is echter al jaren in gebruik als winkel, en 

heeft dus niet meer de classificatie inrit. Echter ligt de stoep er nog wel op die manier, en 

ziet de bewoonster het als haar prive stukje.  Thv nr 5/3 staan er plaatjes en is de stoep net 

zo breed als een parkeervak. Deze zou hier ook kunnen komen.   'De Poort', ingang naar 

de Noordsingel gevangenis vanuit de Zegwaardstraat wordt gezien al betaald parkeren, en 

openbaar parkeren. Echter gaat deze om 22:00 op slot en pas om 06:00 weer open.   Geef 

een special vergunning waardoor de bewoners van de Zwart Janstraat daar ook kunnen 

parkeren ipv betaald. 

 Zone rond winkelcentrum stop en shop tarief rest normaal tarief zo spoedig mogelijk 

 zone verbod handhaven maar meer overloop plekken creeren 

 zorg dat bewoners hun auto kunnen parkeren (leuk die extra terrassen, maar het wordt 

steeds lastiger om als centrumbewoner op straat je auto te parkeren) en dat goed 

gehandhaafd wordt op auto's die niet betalen voor parkeren. 

 Zorg dat de mensen die overdag in onze straat parkeren hun auto parkeren in de 

parkeergarage bij hun werk door daar het tarief goedkoper of gratis te maken. 

 Zorg dat er bij het plaswijck park voldoende parkeer ruimte is zodat al die bezoekers niet bij 

ons in de straat hoeven te parkeren. 

 Zorg dat het altijd mogelijk blijft voor bewoners die wonen in het centrum om hun auto te 

kunnen parkeren. Tegen een normale prijs.  Ik denk er elk jaar over of ik mijn auto weg zal 

doen; alleen vanwege parkeerproblemen. 

 zorg dat parkeerplaatsen geen hangplekken worden voor getinte mensen die thuis blijkbaar 

niets mogen en die dan heerlijk in de avond voor een ander gebouw  laten zien dat ze 

totaal geen rekening houden met mensen die daar wonen 

 Zorg dat verzamelaar oldtimers zijn auto's ergens anders parkeert. Zorg parkeerplaatsen 

onder het Rozenlaanviaduct van het bedrijf 's avonds beschikbaar komen voor bewoners (8 

plekken). Weer bewoners en werknemers uit het Oude Noorden, die hier parkeren. 

 Zorg ervoor dat de parkeergarage aan de Raephorststraat niet meer in storing komt, ik 

betaal een te hoog bedrag om iedere week minstens wel 1 keer problemen te hebben met 

in- of uitrijden. Op straat parkeren mocht niet van de gemeente omdat er nog plekken 

waren/zijn in de stadsparkeergarage, prima, maar zorg er dan voor dat de garage naar 

behoren werkt, zeker voor een veel hoger bedrag per maand! Dit is direct klacht nummer 

100 omtrent dit probleem! 

 Zorg ervoor dat in onze straat aan 2 zijden geparkeerd mag worden (Lamastraat). Aan de 

zijde waar niet geparkeerd mag worden is ook nog eens het hek van het parkeerterrein van 

de Sikhs, waardoor er geen auto's voor ramen van woningen komen te staan. Auto half op 

de stoep, dan is er voor hulpdiensten ruimte genoeg. Open laten stellen van het 

parkeerterrein van de tempel, kan in ons deel van de wijk problemen verminderen.   Teken 

parkeervakken op straat. Door het slordig parkeren in onze straat kunnen er soms nog 2-3 

auto's bij als iedereen aansluit met zijn/haar auto. Als er vakken staan getekend is het meer 



 

 

visueel waar de auto dient te staan.   Zet een bord neer (of hang aan onze gevel) met een 

richtingaanwijzer zodat Sikhs die het parkeerterrein verlaten ook de juiste richting in rijden. 

Onze straat is 1 richtingverkeer, maar de helft rijdt de verkeerde kant de straat uit. Kinderen 

die hier spelen rekenen niet op auto's die van de andere kant komen, dus ontstaan erg 

gevaarlijke situaties.   Sikhs die in de donkere maanden op het parkeerterrein staan, zou 

verboden moeten worden met lampen aan te staan op het terrein. Veel grote auto's staan 

er met Xenon of LED lampen. Deze zijn zeer fel en ze hebben de gewoonte de auto soms 

een kwartier op te warmen met draaiende motor, waarbij de lampen recht in onze 

woonkamer schijnen. Een overlast gerelateerd aan geparkeerde auto's, maar zeer 

hinderlijk als je in de kamer koffie zit te drinken.   Doordat er maar aan één kant mag 

worden geparkeerd, is onze straat lekker breed. Dit nodigt rond de spits de auto's van de A. 

van Rijkervorselweg uit om onze straat als ideale sluiproute te gebruiken. De 70km per uur 

die daar geldt, wordt bij ons in de straat soms bijna bereikt. Bij parkeren aan 2 kanten zou 

ook de snelheid meer beperkt blijven, wat weer fijn is voor onze kinderen. 

 Zorg voor genoeg parkeerplekken en aanhangers enz niet langduurig laten parkeren. 

 Zorg voor insteek parkeervlakken met markering 

 Zorg voor meer parkeerruimte of verbied het parkeren op straat, scheelt enorm veel 

overlast, en laat alleen in de ondergrondse parkeergelegenheid parkeren. 

 zorgen dat alle bezoekers de parkeergarages in moeten, evt met korting. 

 Zorgen dat bedrijven die er parkeren met meerdere auto's en service bedrijven die een 

kraan of een keet op een parkeervak zetten. 

 Zou fijn zijn als er voor de straatbewoners een vaste parkeerplek zouden hebben..het zou 

op zn minst fijn zijn als je zonder 3 x rondjes te rijden een plekje in de buurt van je eigen 

huis hebt. Ook de school om de hoek trekt parkeertoeristen aan rond 

schoolophaaltijd....misschien fijn als er een soort ophaal strook  zou kunnen worden 

aangelegd. 

 Zou graag 1 of 1 auto parkeerplekken opofferen om er fietsen rekken te plaatsen, zodat 

fietsen wat netter neergezet kunnen worden, zelf als ik daarvoor mijn auto 1 straat verderop 

moet parkeren. 

 Zou graag meer deelauto's zien en laadpalen zodat totaal aantal auto's omlaag kan met 

meer ruimte voor groen. 


	Structuurbladwijzers
	Part
	Figure
	Figure
	Bijlage feitenkaart Parkeersituatie in de straat 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	 
	Vragenlijst 
	 
	1. Hoeveel auto’s hebben u en uw huisgenoten samen? 
	Géén auto 
	Eén auto 
	Twee auto’s 
	Drie of meer auto’s 
	 
	2. Ervaart u in uw straat wel eens parkeerproblemen of parkeeroverlast? (Meer antwoorden mogelijk) 
	Nee  door naar vraag 5 
	Ja, ik kan mijn auto niet altijd in de straat kwijt omdat alle parkeerplaatsen al vol zijn 
	Ja, ik ervaar andere parkeerproblemen of parkeeroverlast, namelijk: 
	 
	  
	  
	Figure

	 
	 
	 
	 
	3. Hoe vaak ervaart u in uw straat parkeerproblemen of parkeeroverlast? 
	(Bijna) dagelijks 
	Minstens 1 keer per week 
	Minstens 1 keer per maand 
	Minder dan 1 keer per maand 
	Weet niet 
	 
	4. Wanneer ervaart u in uw straat parkeerproblemen of parkeeroverlast? 
	Alleen overdag 
	Vooral overdag 
	Alleen ’s avonds/’s nachts 
	Vooral ’s avonds/’s nachts 
	Zowel overdag als ’s avonds/’s nachts 
	Weet niet 
	 
	5. Geldt er in uw straat betaald parkeren? 
	Ja  door naar vraag 7 
	Nee 
	Weet niet 
	 
	  
	6. Zou u voorstander zijn van betaald parkeren in uw straat? 
	Ja  
	Nee 
	Weet niet 
	 
	 
	7. Heeft u nog opmerkingen of suggesties over de parkeersituatie in uw buurt? 
	Nee 
	Ja , namelijk 
	 
	  
	  
	Figure

	 
	 
	 
	 
	 
	  
	Antwoorden op open vragen 
	 
	Vraag 2. Ja, ik ervaar andere parkeerproblemen/-overlast, namelijk … 
	 De parkeerplaatsen parallel aan de rijrichting zijn iets te smal, waardoor zelfs mijn hatchback met een gedeelte op de weg moet staan.  - Er zijn een aantal mensen in onze buurt die geregeld uit slordigheid hun auto dubbelparkeren.  - Er hangt een grote boom boven een aantal parkeerplekken waardoor auto's op die plekken massaal onder de vogelpoep komen te zitten.  - Op de Calandstraat is er onlangs een laadpaal geplaatst die de nood uitgang en fietsenstalling ingang van ons gebouw blokkeert. 
	 De parkeerplaatsen parallel aan de rijrichting zijn iets te smal, waardoor zelfs mijn hatchback met een gedeelte op de weg moet staan.  - Er zijn een aantal mensen in onze buurt die geregeld uit slordigheid hun auto dubbelparkeren.  - Er hangt een grote boom boven een aantal parkeerplekken waardoor auto's op die plekken massaal onder de vogelpoep komen te zitten.  - Op de Calandstraat is er onlangs een laadpaal geplaatst die de nood uitgang en fietsenstalling ingang van ons gebouw blokkeert. 
	 De parkeerplaatsen parallel aan de rijrichting zijn iets te smal, waardoor zelfs mijn hatchback met een gedeelte op de weg moet staan.  - Er zijn een aantal mensen in onze buurt die geregeld uit slordigheid hun auto dubbelparkeren.  - Er hangt een grote boom boven een aantal parkeerplekken waardoor auto's op die plekken massaal onder de vogelpoep komen te zitten.  - Op de Calandstraat is er onlangs een laadpaal geplaatst die de nood uitgang en fietsenstalling ingang van ons gebouw blokkeert. 

	 gebrek aan parkeerplaatsen door gasten van partyboten - gebrek aan parkeerplaatsen omdat niemand onder de grote bomen wil staan waar de duiven in het voorjaar je auto compleet onder poepen, waarna wekenlang de luizen je auto een dikke plaklaag geven. - gebrek aan parkeerplaatsen door auto's van buitenlandse toeristen die 'm dagenlang gratis stallen 
	 gebrek aan parkeerplaatsen door gasten van partyboten - gebrek aan parkeerplaatsen omdat niemand onder de grote bomen wil staan waar de duiven in het voorjaar je auto compleet onder poepen, waarna wekenlang de luizen je auto een dikke plaklaag geven. - gebrek aan parkeerplaatsen door auto's van buitenlandse toeristen die 'm dagenlang gratis stallen 

	 Ik kan mijn auto niet altijd kwijt omdat alle parkeerplaatsen al vol zijn - Er staan regelmatig bedrijfsbusjes geparkeerd die meer dan één plek innemen en het zicht belemmeren 
	 Ik kan mijn auto niet altijd kwijt omdat alle parkeerplaatsen al vol zijn - Er staan regelmatig bedrijfsbusjes geparkeerd die meer dan één plek innemen en het zicht belemmeren 

	 Op zaterdag parkeren veel mensen die de stad in gaan de auto aan de Voorschoterlaan en stappen vervolgens in de Metro ipv dat ze parkeren bij het betaalde Kralingse Zoom.  - Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen voor FIETSEN. 
	 Op zaterdag parkeren veel mensen die de stad in gaan de auto aan de Voorschoterlaan en stappen vervolgens in de Metro ipv dat ze parkeren bij het betaalde Kralingse Zoom.  - Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen voor FIETSEN. 

	 Parkeerplaats bezet door zand van buren.  - parkeerplaatsen langs weg waar bus keihard voorbij rijd terwijl het maar 30 km zone is.  - parkeerplaatsen te ver en alleen bij ons niet voor de deur 
	 Parkeerplaats bezet door zand van buren.  - parkeerplaatsen langs weg waar bus keihard voorbij rijd terwijl het maar 30 km zone is.  - parkeerplaatsen te ver en alleen bij ons niet voor de deur 

	 veel parkeerschade - parkeren op stoep 
	 veel parkeerschade - parkeren op stoep 

	 -bestelbus in de straat die meer dan 1 plek inneemt waardoor er een parkeerplek vervalt -auto's die niet in 1 vak geparkeerd worden waardoor er 1 parkeerplek vervalt 
	 -bestelbus in de straat die meer dan 1 plek inneemt waardoor er een parkeerplek vervalt -auto's die niet in 1 vak geparkeerd worden waardoor er 1 parkeerplek vervalt 

	 'asociaal' parkeren: meer ruimte innemen dan nodig. parkeren op plaatsen waar dat niet is toegestaan. parkeren op de hoek van 2 straten. blokkeren van verlaagde stoepranden (oversteekplaatsen) 
	 'asociaal' parkeren: meer ruimte innemen dan nodig. parkeren op plaatsen waar dat niet is toegestaan. parkeren op de hoek van 2 straten. blokkeren van verlaagde stoepranden (oversteekplaatsen) 

	 's avonds en in het weekend ook overdag verder voetbal avonden van Excelsior 
	 's avonds en in het weekend ook overdag verder voetbal avonden van Excelsior 

	 's avonds staan de auto's zelfs op straathoeken geparkeerd omdat het zo vol is. Dit bemoeilijkt de doorgang. Daarnaast zijn de parkeerautomaten soms lastig te vinden. 
	 's avonds staan de auto's zelfs op straathoeken geparkeerd omdat het zo vol is. Dit bemoeilijkt de doorgang. Daarnaast zijn de parkeerautomaten soms lastig te vinden. 

	 ‘S ochtends voor 9:00 worden er lukraak auto’s geparkeerd door ouders die hun kinderen naar school brengen. Tegelijkertijd staat de autoverhuur de busjes uit te laden. Auto’s die erlangs willen trekken keihard op en halen gevaarlijk in. Hierdoor is het voor fietsers enorm gevaarlijk om op straat te fietsen 
	 ‘S ochtends voor 9:00 worden er lukraak auto’s geparkeerd door ouders die hun kinderen naar school brengen. Tegelijkertijd staat de autoverhuur de busjes uit te laden. Auto’s die erlangs willen trekken keihard op en halen gevaarlijk in. Hierdoor is het voor fietsers enorm gevaarlijk om op straat te fietsen 

	 "Klanten" van de 3 coffeeshops binnen een straal van 300 meter rond de Heemraadstraat die af- en aan rijden, wild parkeren.. zowel met auto's als scooters. 
	 "Klanten" van de 3 coffeeshops binnen een straal van 300 meter rond de Heemraadstraat die af- en aan rijden, wild parkeren.. zowel met auto's als scooters. 

	 (jongere) automobilisten die het centrum/doelenplein kiezen om met zo veel mogelijk lawaai en CO2uitstoot rondes te rijden, in de Kruiskadehof parkeren, weer wegrijden etcetera. alles zinloos en doelloos. 
	 (jongere) automobilisten die het centrum/doelenplein kiezen om met zo veel mogelijk lawaai en CO2uitstoot rondes te rijden, in de Kruiskadehof parkeren, weer wegrijden etcetera. alles zinloos en doelloos. 

	 Het komt vaak voor dat - vanwege vakanties andere oorzaken etc - "vervoermidelen " (auto.s; aanhangers.etc) van "niet in de straten rondom onze parkeerplaatsen voor kortere/langere tijden worden gestald. Vooral bewoners - en visite van/voor bewoners  
	 Het komt vaak voor dat - vanwege vakanties andere oorzaken etc - "vervoermidelen " (auto.s; aanhangers.etc) van "niet in de straten rondom onze parkeerplaatsen voor kortere/langere tijden worden gestald. Vooral bewoners - en visite van/voor bewoners  


	Oudendijkse Schiekade (dwz via het voetgangersbruggetje) het gebruikte "mobiliteitsvoorwerp" zo dicht mogelijk op de voor bewoners aan de andere zijde van de Rotterdamse Schie bestemde weinige parkeerplaatsen "tijdelijk" stallen. Als deze mensen dan worden aangesproken is het stereotiepe antwoord :" wij betalen ook wegenbelasting waar bemoeit U zich mee . . . . . 
	Oudendijkse Schiekade (dwz via het voetgangersbruggetje) het gebruikte "mobiliteitsvoorwerp" zo dicht mogelijk op de voor bewoners aan de andere zijde van de Rotterdamse Schie bestemde weinige parkeerplaatsen "tijdelijk" stallen. Als deze mensen dan worden aangesproken is het stereotiepe antwoord :" wij betalen ook wegenbelasting waar bemoeit U zich mee . . . . . 
	Oudendijkse Schiekade (dwz via het voetgangersbruggetje) het gebruikte "mobiliteitsvoorwerp" zo dicht mogelijk op de voor bewoners aan de andere zijde van de Rotterdamse Schie bestemde weinige parkeerplaatsen "tijdelijk" stallen. Als deze mensen dan worden aangesproken is het stereotiepe antwoord :" wij betalen ook wegenbelasting waar bemoeit U zich mee . . . . . 

	 *Er wordt veel op de stoep geparkeerd door klanten van de coffeeshop tegenover maar dat is niet zo heel erg *Veel automobilisten doen zonder te kijken hun deur open als ze uit hun geparkeerde auto stappen. *Maar het grootste probleem zijn de auto's die op de rijbaan geparkeerd worden. Vooral op de West-Kruiskade gebeurt dat veel, vaak met de alarmlichten aan en zogenaamd voor een korte boodschap maar als het druk is in de winkel duurt het al-met-al toch gauw 10 minuten.  Ik begrijp niet zo goed dat daar n
	 *Er wordt veel op de stoep geparkeerd door klanten van de coffeeshop tegenover maar dat is niet zo heel erg *Veel automobilisten doen zonder te kijken hun deur open als ze uit hun geparkeerde auto stappen. *Maar het grootste probleem zijn de auto's die op de rijbaan geparkeerd worden. Vooral op de West-Kruiskade gebeurt dat veel, vaak met de alarmlichten aan en zogenaamd voor een korte boodschap maar als het druk is in de winkel duurt het al-met-al toch gauw 10 minuten.  Ik begrijp niet zo goed dat daar n

	 1-Ten koste van bewoners heeft de gemeente veel parkeerplaatsen met blauwe lijn gemarkeerd. 2- Invasie van klanten van koffieshops, dat uren parkeren om te gebruiken, met harde muziek ect. 3--Tijdens evenementen in Ahoy er zijn geen parkeerplaatsen voor bewoners over. 
	 1-Ten koste van bewoners heeft de gemeente veel parkeerplaatsen met blauwe lijn gemarkeerd. 2- Invasie van klanten van koffieshops, dat uren parkeren om te gebruiken, met harde muziek ect. 3--Tijdens evenementen in Ahoy er zijn geen parkeerplaatsen voor bewoners over. 

	 1.Tijdens het inparkeren in mijn straat wordt er door verkeer wat door wil getoeterd, en krijg ik vaak niet de kans om in te parkeren.  2. de parkeerplaatsen net te smal, waardoor veel auto's gedeeltelijk op de fietsstrook staan 
	 1.Tijdens het inparkeren in mijn straat wordt er door verkeer wat door wil getoeterd, en krijg ik vaak niet de kans om in te parkeren.  2. de parkeerplaatsen net te smal, waardoor veel auto's gedeeltelijk op de fietsstrook staan 

	 1.Veel bedrijfsauto's in de straat. 2.Auto van vervoer op maat staat zeer regelmatig op de gereserveerde invalideplek terwijl er geen vervoer is op dat moment. Waarschijnlijk een bewoner? Deze plek kan dan niet door een ander met een blauwe kaart worden gebruikt. Graag controle hierop. 3. Veel gele zwerffietsen (ook regelmatig bij parkeerplekken) Omwaaiende fietsen geven schade aan de auto 
	 1.Veel bedrijfsauto's in de straat. 2.Auto van vervoer op maat staat zeer regelmatig op de gereserveerde invalideplek terwijl er geen vervoer is op dat moment. Waarschijnlijk een bewoner? Deze plek kan dan niet door een ander met een blauwe kaart worden gebruikt. Graag controle hierop. 3. Veel gele zwerffietsen (ook regelmatig bij parkeerplekken) Omwaaiende fietsen geven schade aan de auto 

	 Straatdeel Ogierssingel 87 - 301 vanaf Bierens de Haanweg t/m Anthony Tijkenstraat staat dusdanig volgeparkeerd dat twee auto's elkaar niet kunnen passeren, dit belemmert het doorgaand verkeer enorm!  2) Tijdens wedstrijden van Feijenoord staat delen van onze straat vol met bezoekers van De Kuip. 
	 Straatdeel Ogierssingel 87 - 301 vanaf Bierens de Haanweg t/m Anthony Tijkenstraat staat dusdanig volgeparkeerd dat twee auto's elkaar niet kunnen passeren, dit belemmert het doorgaand verkeer enorm!  2) Tijdens wedstrijden van Feijenoord staat delen van onze straat vol met bezoekers van De Kuip. 

	 2 X beschadigde auto in 10 jaar door fietsen in de staat. Daarnaast soms 20  minuten rondrijden voor parkeerplek in de wijk. 
	 2 X beschadigde auto in 10 jaar door fietsen in de staat. Daarnaast soms 20  minuten rondrijden voor parkeerplek in de wijk. 

	 Aan de Bjornsonweg op woensdag levensgevaarlijke situaties ivm de markt aan de Hesseplaats. Je kan niet meer in je eigen straat parkeren. Fietsen is levens gevaarlijk door de auto's die er niet doorkomen en overal geparkeerd staan. 
	 Aan de Bjornsonweg op woensdag levensgevaarlijke situaties ivm de markt aan de Hesseplaats. Je kan niet meer in je eigen straat parkeren. Fietsen is levens gevaarlijk door de auto's die er niet doorkomen en overal geparkeerd staan. 

	 Aan de overkant is een tempel van de Sikhs. Vriendelijke mensen en persoonlijk geen problemen met hen. Wel zijn er 4 ergernissen in onze straat: - Zij hebben bij de tempel een groot eigen parkeerterrein waar plaats is voor ongeveer 20 - 25 auto's. Echter, het is eigen terrein en het hek zit heel de week dicht. Met openstelling voor de buurt, zou het parkeerprobleem op momenten dat zij geen diensten beleggen, zijn opgelost. Echter, het hek blijft gesloten.  - Een grote ergernis is dat wij niet mogen parker
	 Aan de overkant is een tempel van de Sikhs. Vriendelijke mensen en persoonlijk geen problemen met hen. Wel zijn er 4 ergernissen in onze straat: - Zij hebben bij de tempel een groot eigen parkeerterrein waar plaats is voor ongeveer 20 - 25 auto's. Echter, het is eigen terrein en het hek zit heel de week dicht. Met openstelling voor de buurt, zou het parkeerprobleem op momenten dat zij geen diensten beleggen, zijn opgelost. Echter, het hek blijft gesloten.  - Een grote ergernis is dat wij niet mogen parker


	staan. Kwalijke zaak! - Wanneer er wel diensten zijn, vult men eerst alle plaatsen in de wijk op en zodoende is er voor bewoners geen plaats meer, terwijl er nog plaatsen vrij zijn op hun eigen terrein. Daar kunnen wij echter niet staan, want als wij daar parkeren en hun dienst is klaar, dan gaat het hek op slot en kun je niet meer bij je eigen auto. - Er is een parkeerverbod aan één zijde van onze straat. Dit zou, zo geeft de gemeente desgevraagd aan, zijn gedaan omdat anders de hulpdiensten er niet door k
	staan. Kwalijke zaak! - Wanneer er wel diensten zijn, vult men eerst alle plaatsen in de wijk op en zodoende is er voor bewoners geen plaats meer, terwijl er nog plaatsen vrij zijn op hun eigen terrein. Daar kunnen wij echter niet staan, want als wij daar parkeren en hun dienst is klaar, dan gaat het hek op slot en kun je niet meer bij je eigen auto. - Er is een parkeerverbod aan één zijde van onze straat. Dit zou, zo geeft de gemeente desgevraagd aan, zijn gedaan omdat anders de hulpdiensten er niet door k
	staan. Kwalijke zaak! - Wanneer er wel diensten zijn, vult men eerst alle plaatsen in de wijk op en zodoende is er voor bewoners geen plaats meer, terwijl er nog plaatsen vrij zijn op hun eigen terrein. Daar kunnen wij echter niet staan, want als wij daar parkeren en hun dienst is klaar, dan gaat het hek op slot en kun je niet meer bij je eigen auto. - Er is een parkeerverbod aan één zijde van onze straat. Dit zou, zo geeft de gemeente desgevraagd aan, zijn gedaan omdat anders de hulpdiensten er niet door k

	 Aan het eind van de Louise de Colignylaan wordt langs de paaltjes op de stoep voor Buitenhyus geparkeerd.  vuilniswagen en brandweer kunnen dan niet meer door de smalle doorgang jaar de parkeerplaats achter 's-Gravenzicht. Door dit parkeren ontstaat een gevaarlijk situatie. Op te lossen door voor die paaltjes de stoeprand van geel-zwarte aanduiding te voorzien 
	 Aan het eind van de Louise de Colignylaan wordt langs de paaltjes op de stoep voor Buitenhyus geparkeerd.  vuilniswagen en brandweer kunnen dan niet meer door de smalle doorgang jaar de parkeerplaats achter 's-Gravenzicht. Door dit parkeren ontstaat een gevaarlijk situatie. Op te lossen door voor die paaltjes de stoeprand van geel-zwarte aanduiding te voorzien 

	 Aanhangers of caravans die er weken staan 
	 Aanhangers of caravans die er weken staan 

	 Aantal plekken worden bezet door "langparkeerders" en het bezetten van meerdere plekken wegens slordig parkeren 
	 Aantal plekken worden bezet door "langparkeerders" en het bezetten van meerdere plekken wegens slordig parkeren 

	 Af en toe, en waarschijnlijk alweer enige tijd geleden, werd onze (overdekte) straat gebruikt voor het tijdelijk parkeren en verhandelen van gestolen auto's 
	 Af en toe, en waarschijnlijk alweer enige tijd geleden, werd onze (overdekte) straat gebruikt voor het tijdelijk parkeren en verhandelen van gestolen auto's 

	 Afspraakjes en dealen aan de Maaskade, asbakken uit de auto op straat legen. 
	 Afspraakjes en dealen aan de Maaskade, asbakken uit de auto op straat legen. 

	 Al jaren parkeer overlast van personeel Alexandrium en omgeving, zo ook voor mensen welke de metro nemen Graskruid en reizigers openbaar vervoer station Alexander. Natuurlijk geven mensen welke wat verder van de stations aan dat zij geen overlast in de straat hebben, bang voor betaald parkeren. 
	 Al jaren parkeer overlast van personeel Alexandrium en omgeving, zo ook voor mensen welke de metro nemen Graskruid en reizigers openbaar vervoer station Alexander. Natuurlijk geven mensen welke wat verder van de stations aan dat zij geen overlast in de straat hebben, bang voor betaald parkeren. 

	 Alhoewel ik zelf mijn auto in een eigen parkeergarage kan parkeren, geldt dit niet voor bezoek. De straat wordt gebruikt door Plaswijck park als overloop parkeerterrein en door de naast gelegen school als personeelsparkeerplaats. 
	 Alhoewel ik zelf mijn auto in een eigen parkeergarage kan parkeren, geldt dit niet voor bezoek. De straat wordt gebruikt door Plaswijck park als overloop parkeerterrein en door de naast gelegen school als personeelsparkeerplaats. 

	 All die afrikanen nemen alle plek 
	 All die afrikanen nemen alle plek 

	 alle straten rondom mijn straat staan vol 's avonds 
	 alle straten rondom mijn straat staan vol 's avonds 

	 Alleen als  er evenementen in Ahoy zijn 
	 Alleen als  er evenementen in Ahoy zijn 

	 alleen als bezoek met auto komt is er nooit plek 
	 alleen als bezoek met auto komt is er nooit plek 

	 alleen als Feyenoord thuis speelt 
	 alleen als Feyenoord thuis speelt 

	 Alleen bij topdruktediergaarde 
	 Alleen bij topdruktediergaarde 

	 Alleen in de weekends bij mooi weer is het soms vol, door bezoekers van de diergaarde. Afgezien daarvan geen problemen. 
	 Alleen in de weekends bij mooi weer is het soms vol, door bezoekers van de diergaarde. Afgezien daarvan geen problemen. 


	 Alleen tijdens hoogtijdagen in het park of CHIO 
	 Alleen tijdens hoogtijdagen in het park of CHIO 
	 Alleen tijdens hoogtijdagen in het park of CHIO 

	 Alleen wanneer de Rotterdamse Kermis plaatsvindt staat de wijk vol, verder normaal geen problemen 
	 Alleen wanneer de Rotterdamse Kermis plaatsvindt staat de wijk vol, verder normaal geen problemen 

	 Als  familie op bezoek komt met een auto is het lastig om naar 19.00uur een parkeerplek in de straat te vinden. 
	 Als  familie op bezoek komt met een auto is het lastig om naar 19.00uur een parkeerplek in de straat te vinden. 

	 Als alle parkeervakken vol zijn, parkeert men aan de overkant aan de koeweide, dan is het moeilijk zoniet onmogelijk om uit je parkeervak te rijden.. Ook vind ik het raar dat gemeentelijke diensten over het trottoir rijden en de trottoirs zo vernielen. Met een beetje moeite kan dat wel anders! 
	 Als alle parkeervakken vol zijn, parkeert men aan de overkant aan de koeweide, dan is het moeilijk zoniet onmogelijk om uit je parkeervak te rijden.. Ook vind ik het raar dat gemeentelijke diensten over het trottoir rijden en de trottoirs zo vernielen. Met een beetje moeite kan dat wel anders! 

	 als bezoekers het centrum verlaten ontstaat er een file in de straten rondom mijn appartement, met gevolg dat ik ongezonde lucht in adem. Naar mijn idee is het centrum uitstekend bereikbaar zonder auto. Ik zou graag zien dat alleen bewoners en hun bezoekers toegang tot het centrum krijgen. 
	 als bezoekers het centrum verlaten ontstaat er een file in de straten rondom mijn appartement, met gevolg dat ik ongezonde lucht in adem. Naar mijn idee is het centrum uitstekend bereikbaar zonder auto. Ik zou graag zien dat alleen bewoners en hun bezoekers toegang tot het centrum krijgen. 

	 als bezoekers van rederij de Smaragd hun auto parkeren in de buurt. 
	 als bezoekers van rederij de Smaragd hun auto parkeren in de buurt. 

	 Als club Vie is geopend is het onmogelijk je auto op de Oosterkade te parkeren. Er wordt tegen het verkeer ingereden via de telefoon worden plaatsen door vrienden bezet gehouden ( gereserveerd) Dit betekent dat wij in het weekend nooit s 'avonds weg gaan. 
	 Als club Vie is geopend is het onmogelijk je auto op de Oosterkade te parkeren. Er wordt tegen het verkeer ingereden via de telefoon worden plaatsen door vrienden bezet gehouden ( gereserveerd) Dit betekent dat wij in het weekend nooit s 'avonds weg gaan. 

	 Als de basisschool  aan en uit gaat! 
	 Als de basisschool  aan en uit gaat! 

	 als de school hier uit gaat smiddags ( de scholen rondom 't eilandje"), Baan/ Vasteland/ Schiedamse vest,  zetten ouders overal  hun auto neer, zelfs  op de stoep en  fietspaden. Als er rondom die periode vaker gecontroleerd word / boetes uitgedeeld worden  kan er in die 15 minuten behoorlijk wat verdiend worden en  dit gedrag afgeleerd.  in de avond/nacht komt er vooral in  de Baan ( doodlopende rotonde/parkeerplekken) veel auto's die de muziek keihard aanzetten en word er soms gedeald. 
	 als de school hier uit gaat smiddags ( de scholen rondom 't eilandje"), Baan/ Vasteland/ Schiedamse vest,  zetten ouders overal  hun auto neer, zelfs  op de stoep en  fietspaden. Als er rondom die periode vaker gecontroleerd word / boetes uitgedeeld worden  kan er in die 15 minuten behoorlijk wat verdiend worden en  dit gedrag afgeleerd.  in de avond/nacht komt er vooral in  de Baan ( doodlopende rotonde/parkeerplekken) veel auto's die de muziek keihard aanzetten en word er soms gedeald. 

	 Als de school uitgaat staan er regelmatig auto's op de stoep geparkeerd. 
	 Als de school uitgaat staan er regelmatig auto's op de stoep geparkeerd. 

	 Als de straat vol is gaan sommige mensen op de stoep of op een onhandige plek pal op de hoek staan. 
	 Als de straat vol is gaan sommige mensen op de stoep of op een onhandige plek pal op de hoek staan. 

	 Als de straat vol is, kunnen we hem op het pleintje zetten aan het einde van de Du Perronstraat. Hier zitten vaak hangjongeren in auto's die enorme bendes achterlaten.  Hier laat ik liever niet mijn auto staan.   Daarnaast zijn er in onze straat 2 elektrische parkeerplaatsen, die vaak niet gebruikt worden.  Het zou beter zijn als deze parkeerplaatsen op het pleintje worden gezet. 
	 Als de straat vol is, kunnen we hem op het pleintje zetten aan het einde van de Du Perronstraat. Hier zitten vaak hangjongeren in auto's die enorme bendes achterlaten.  Hier laat ik liever niet mijn auto staan.   Daarnaast zijn er in onze straat 2 elektrische parkeerplaatsen, die vaak niet gebruikt worden.  Het zou beter zijn als deze parkeerplaatsen op het pleintje worden gezet. 

	 Als een feest is in de muziekhal aan de Krabbendijkestraat en de mensen die daar komen hun auto neerzetten waar het hun uitkomt. Ook mensen bij ons in de flat zetten doodkalm hun auto bij de gele streep of op de hoek zodat ik niet kan zien of er verkeer aankomt, ik ga weg op de fiets of met openbaat vervoer. Al waarschuw ik de politie, er wordt niets aangedaan. 
	 Als een feest is in de muziekhal aan de Krabbendijkestraat en de mensen die daar komen hun auto neerzetten waar het hun uitkomt. Ook mensen bij ons in de flat zetten doodkalm hun auto bij de gele streep of op de hoek zodat ik niet kan zien of er verkeer aankomt, ik ga weg op de fiets of met openbaat vervoer. Al waarschuw ik de politie, er wordt niets aangedaan. 

	 Als er activiteiten zijn op de ambachtsplein, zwembad of feest bij buren dan hebben wij moeite met parkeerplaats om te parkeren. 
	 Als er activiteiten zijn op de ambachtsplein, zwembad of feest bij buren dan hebben wij moeite met parkeerplaats om te parkeren. 

	 als er bezoekers zijn dan kunnen ze alleen op het gras parkeren en daarmee rijden ze het gras stuk 
	 als er bezoekers zijn dan kunnen ze alleen op het gras parkeren en daarmee rijden ze het gras stuk 

	 Als er een feestje is aan de overkant in het speeltuin, dan worden de auto's in ons straat geparkeerd. 
	 Als er een feestje is aan de overkant in het speeltuin, dan worden de auto's in ons straat geparkeerd. 

	 Als er een vlooienmarkt is in de sporthal. Ook veel parkeerders voor het IJsselandziekenhuis. 
	 Als er een vlooienmarkt is in de sporthal. Ook veel parkeerders voor het IJsselandziekenhuis. 


	 Als er iemand ewen keer bij mij moet zijn dan kan die persoon de auto niet parkeren. Het staat hier vol met bouwverkeer en personen die 3 auto's bezitten 
	 Als er iemand ewen keer bij mij moet zijn dan kan die persoon de auto niet parkeren. Het staat hier vol met bouwverkeer en personen die 3 auto's bezitten 
	 Als er iemand ewen keer bij mij moet zijn dan kan die persoon de auto niet parkeren. Het staat hier vol met bouwverkeer en personen die 3 auto's bezitten 

	 Als er kermis is op de mullerpier. 
	 Als er kermis is op de mullerpier. 

	 Als er op maandag morgen staf overleg is in de Meeuwenhof staat de straat en alle overige parkeerplaatsen stijf vol tot ongeveer 11.45 uur elke week. En elke vrijdag bij het middag gebed van de Moskee aan de Lengweg, ook dat staat de Alverstraat overvol met geparkeerde auto's van moskeegangers 
	 Als er op maandag morgen staf overleg is in de Meeuwenhof staat de straat en alle overige parkeerplaatsen stijf vol tot ongeveer 11.45 uur elke week. En elke vrijdag bij het middag gebed van de Moskee aan de Lengweg, ook dat staat de Alverstraat overvol met geparkeerde auto's van moskeegangers 

	 Als er visite komt en tegenwoordig van die rand debielen met hun POCOMON spelletje . Zetten gewoon overal neer, kan niet eens meer thuis komen. Maar als je er iets van zegt heb je de popcorn aan het dansen. 
	 Als er visite komt en tegenwoordig van die rand debielen met hun POCOMON spelletje . Zetten gewoon overal neer, kan niet eens meer thuis komen. Maar als je er iets van zegt heb je de popcorn aan het dansen. 

	 Als Excelsior een thuiswedstrijd heeft. Als er dealers op de parking staan. 
	 Als Excelsior een thuiswedstrijd heeft. Als er dealers op de parking staan. 

	 Als Feijenoord speelt of er iets in de Kuip is, is er in de wijde omtrek geen parkeerplaats meer. Zondag vrij parkeren, men neemt nog 2 haltes de tram. 
	 Als Feijenoord speelt of er iets in de Kuip is, is er in de wijde omtrek geen parkeerplaats meer. Zondag vrij parkeren, men neemt nog 2 haltes de tram. 

	 als Feijenoord thuis speelt, is het soms gevaarlijk door al die bezoekers die een parkeerplek zoeken. 
	 als Feijenoord thuis speelt, is het soms gevaarlijk door al die bezoekers die een parkeerplek zoeken. 

	 Als Feyenoord een wedstrijd heeft is het vaak moeilijk om nog een parkeerplek te vinden. Vaak meerdere straten lopen 
	 Als Feyenoord een wedstrijd heeft is het vaak moeilijk om nog een parkeerplek te vinden. Vaak meerdere straten lopen 

	 Als Feyenoord thuis speelt. 
	 Als Feyenoord thuis speelt. 

	 Als ik bezoek krijg kunnen zij hun auto vaak niet kwijt 
	 Als ik bezoek krijg kunnen zij hun auto vaak niet kwijt 

	 Als ik laat terug kom dan moet ik wel eens een rondje rijden maar op de dag heb ik niet veel last. 
	 Als ik laat terug kom dan moet ik wel eens een rondje rijden maar op de dag heb ik niet veel last. 

	 Als je moet laden en lossen omdat je niet kan parkeren kunnen er geen andere auto's langs. Dan worden de automobilisten die achter je opstapelen soms aggressief, terwijl je toch echt een kwartier daar mag staan laden en lossen. 
	 Als je moet laden en lossen omdat je niet kan parkeren kunnen er geen andere auto's langs. Dan worden de automobilisten die achter je opstapelen soms aggressief, terwijl je toch echt een kwartier daar mag staan laden en lossen. 

	 Als mijn bezoek met de auto komt moeten ze vaak straten verderop parkeren. Daarnaast parkeren auto's vaak op een plek waar dat niet mag en zetten mensen voor laden en lossen (bij een verhuizing e.d.) hun auto of busje op de stoep, omdat er op straat ook daadwerkelijk geen plek is. 
	 Als mijn bezoek met de auto komt moeten ze vaak straten verderop parkeren. Daarnaast parkeren auto's vaak op een plek waar dat niet mag en zetten mensen voor laden en lossen (bij een verhuizing e.d.) hun auto of busje op de stoep, omdat er op straat ook daadwerkelijk geen plek is. 

	 Als ouders hun kinderen brengen of ophalen van school. Er zijn dan gen parkeerplekken meer. 
	 Als ouders hun kinderen brengen of ophalen van school. Er zijn dan gen parkeerplekken meer. 

	 als sparta thuis speelt 
	 als sparta thuis speelt 

	 als Sparta thuis speelt op het Kasteel 
	 als Sparta thuis speelt op het Kasteel 

	 Anderen parkeren op toegangsweg naar parkeergarage 
	 Anderen parkeren op toegangsweg naar parkeergarage 

	 Appartementen complex aan de overkant hebben in totaal 8 parkeerplaatsen geblokt voor hun vuilniscontainers. Hier mag op dinsdag en vrijdag niet geparkeerd worden. Terwijl deze mensen zelf gebruik maken van inpandige parkeergarage. 
	 Appartementen complex aan de overkant hebben in totaal 8 parkeerplaatsen geblokt voor hun vuilniscontainers. Hier mag op dinsdag en vrijdag niet geparkeerd worden. Terwijl deze mensen zelf gebruik maken van inpandige parkeergarage. 

	 Aso parkeerders (op de stoep parkeren / rijden) 
	 Aso parkeerders (op de stoep parkeren / rijden) 

	 Asociaal parkeergedrag van anderen: niet goed in het vak, half op straat, op de stoep 
	 Asociaal parkeergedrag van anderen: niet goed in het vak, half op straat, op de stoep 

	 auto  staat   in   garage    maar    parkeer terrein   voor de   flat    parkeert   heel   de   buurt    zijn    auto  veel   te  weinig   parkeer   plaatsen   in   de  wijk 
	 auto  staat   in   garage    maar    parkeer terrein   voor de   flat    parkeert   heel   de   buurt    zijn    auto  veel   te  weinig   parkeer   plaatsen   in   de  wijk 

	 Auto hinderlijk in een bocht parkeren 
	 Auto hinderlijk in een bocht parkeren 

	 Auto op de stoep parkeren. 
	 Auto op de stoep parkeren. 

	 Auto op stoep/ weg geblokkeerd 
	 Auto op stoep/ weg geblokkeerd 

	 Auto s fout parkeren als het vol is 
	 Auto s fout parkeren als het vol is 


	 Auto van bezoek is soms moeilijk te parkeren op bezoekersvergunning omdat alles vol staat hier. 
	 Auto van bezoek is soms moeilijk te parkeren op bezoekersvergunning omdat alles vol staat hier. 
	 Auto van bezoek is soms moeilijk te parkeren op bezoekersvergunning omdat alles vol staat hier. 

	 Auto worden op de stoep geparkeerd. 
	 Auto worden op de stoep geparkeerd. 

	 Auto,,s die rond rijden om een parkeerplaats te zoeken. Bij bezoek is dat een probleem. 
	 Auto,,s die rond rijden om een parkeerplaats te zoeken. Bij bezoek is dat een probleem. 

	 auto,s die op plekken parkeren wat niet toegestaan is. 
	 auto,s die op plekken parkeren wat niet toegestaan is. 

	 Auto' s worden op stoep geparkeerd. Helemaal of gedeeltelijk. 
	 Auto' s worden op stoep geparkeerd. Helemaal of gedeeltelijk. 

	 auto' staan heel vaak dubbel geparkeerd 
	 auto' staan heel vaak dubbel geparkeerd 

	 Auto's  die op of te dichtbij de hoek geparkeerd staan waardoor uitzicht belemmerd wordt; auto's die op de stoep geparkeerd staan; en auto's van ouders die kinderen ophalen die de weg blokkeren. 
	 Auto's  die op of te dichtbij de hoek geparkeerd staan waardoor uitzicht belemmerd wordt; auto's die op de stoep geparkeerd staan; en auto's van ouders die kinderen ophalen die de weg blokkeren. 

	 Auto's die dubbel parkeren of vrachtwagens die de straat blokkeren. 
	 Auto's die dubbel parkeren of vrachtwagens die de straat blokkeren. 

	 Auto's die gewoon op de rijbaan geparkeerd worden, dit komt steeds vaker voor. 
	 Auto's die gewoon op de rijbaan geparkeerd worden, dit komt steeds vaker voor. 

	 Auto's die half in een parkeervak staan en dus open plekken overlaten die dan te klein zijn om in te parkeren, heel irritant. 
	 Auto's die half in een parkeervak staan en dus open plekken overlaten die dan te klein zijn om in te parkeren, heel irritant. 

	 Auto's die half op de stoeprand staan, waardoor je moeilijk uit de parkeerplaats kunt wegrijden 
	 Auto's die half op de stoeprand staan, waardoor je moeilijk uit de parkeerplaats kunt wegrijden 

	 Auto's die op de stoep worden geparkeerd. 
	 Auto's die op de stoep worden geparkeerd. 

	 Auto's die op de stoep zijn geparkeerd. Plekken die worden verkleind door elektrische auto's. 
	 Auto's die op de stoep zijn geparkeerd. Plekken die worden verkleind door elektrische auto's. 

	 auto's die op het trottoir geparkeerd worden zodat men er niet meer langs kan. 
	 auto's die op het trottoir geparkeerd worden zodat men er niet meer langs kan. 

	 Auto's die op het trottoir parkeren en je niet meer fatsoenlijk op het trottoir kan lopen. 
	 Auto's die op het trottoir parkeren en je niet meer fatsoenlijk op het trottoir kan lopen. 

	 auto's die op hinderlijke plaatsen gepakeerd staan 
	 auto's die op hinderlijke plaatsen gepakeerd staan 

	 Auto's die op plaatsen geparkeerd staan waar geen parkeerplaats is. 
	 Auto's die op plaatsen geparkeerd staan waar geen parkeerplaats is. 

	 Auto's die op straat staan geparkeerd in plaats van de garage. Minder auto's op straat geeft een rustiger straatbeeld. 
	 Auto's die op straat staan geparkeerd in plaats van de garage. Minder auto's op straat geeft een rustiger straatbeeld. 

	 auto's die schots en scheef staan en auto's die in meerdere vakken geparkeerd staan. 
	 auto's die schots en scheef staan en auto's die in meerdere vakken geparkeerd staan. 

	 auto's die twee parkeerplekken innemen, containers die op een parkeerplaats worden gezet 
	 auto's die twee parkeerplekken innemen, containers die op een parkeerplaats worden gezet 

	 Auto's die verkeerd geparkeerd staan, bijvoorbeeld pal op de hoek van de straat. + veel busjes van aannemers in de buurt. 
	 Auto's die verkeerd geparkeerd staan, bijvoorbeeld pal op de hoek van de straat. + veel busjes van aannemers in de buurt. 

	 auto's die wachten op passagier die "even" boodschappen doen op de markt (en niet betalen voor "parkeren"), zoals op de Hoogstraat. Daar staan regelmatig meerdere auto's met knipperlichten, wat voor onveilige situaties zorgt. 
	 auto's die wachten op passagier die "even" boodschappen doen op de markt (en niet betalen voor "parkeren"), zoals op de Hoogstraat. Daar staan regelmatig meerdere auto's met knipperlichten, wat voor onveilige situaties zorgt. 

	 Auto's die willen parkeren en minuten lang staan te wachten op een plekje met draaiende motor. File vorming in de straat. alsmede door sluiting coolsingel is het verkeer in onze straat enorm toegenomen alsmede vervuiling en luchtkwaliteit. Kom eens langs en bekijk ons balkon niet echt gezond 
	 Auto's die willen parkeren en minuten lang staan te wachten op een plekje met draaiende motor. File vorming in de straat. alsmede door sluiting coolsingel is het verkeer in onze straat enorm toegenomen alsmede vervuiling en luchtkwaliteit. Kom eens langs en bekijk ons balkon niet echt gezond 

	 Auto's die zo slecht geparkeerd staan dat ze óf twee vakken bezetten, óf net te weinig ruimte over laten om in het vak ernaast om fatsoenlijk te kunnen parkeren... 
	 Auto's die zo slecht geparkeerd staan dat ze óf twee vakken bezetten, óf net te weinig ruimte over laten om in het vak ernaast om fatsoenlijk te kunnen parkeren... 

	 Auto's dubbel geparkeerd, of geparkeerd op plekken niet bedoeld om te parkeren 
	 Auto's dubbel geparkeerd, of geparkeerd op plekken niet bedoeld om te parkeren 

	 auto's dubbel of anderszins verkeerd geparkeerd 
	 auto's dubbel of anderszins verkeerd geparkeerd 

	 Auto's geparkeerd in 2 vakken in plaats van 1. 
	 Auto's geparkeerd in 2 vakken in plaats van 1. 

	 auto's mogen bij ons deels op de stoep staan, maar dat blijft hinderlijk op de rijweg en ondanks parkeerverbod aan het begin van de wijk, blijft men daar parkeren zodat de auto's vanaf de Gravenweg daar veel hinder van hebben. 
	 auto's mogen bij ons deels op de stoep staan, maar dat blijft hinderlijk op de rijweg en ondanks parkeerverbod aan het begin van de wijk, blijft men daar parkeren zodat de auto's vanaf de Gravenweg daar veel hinder van hebben. 


	 Auto's nemen een te groot deel van mijn straat in beslag 
	 Auto's nemen een te groot deel van mijn straat in beslag 
	 Auto's nemen een te groot deel van mijn straat in beslag 

	 Auto's op de hoeken van de straten geparkeerd. Afgelopen 2 jaar al 3x een deuk in mijn auto gereden door in- of uit parkerende auto,s. Door RDM Campus, scholen, bedrijven en events niet alleen op de dag maar ook in de avonduren veel overlast. 
	 Auto's op de hoeken van de straten geparkeerd. Afgelopen 2 jaar al 3x een deuk in mijn auto gereden door in- of uit parkerende auto,s. Door RDM Campus, scholen, bedrijven en events niet alleen op de dag maar ook in de avonduren veel overlast. 

	 Auto's op de stoep voor het huis, waardoor het lastig is om de oprit op en af te kunnen rijden 
	 Auto's op de stoep voor het huis, waardoor het lastig is om de oprit op en af te kunnen rijden 

	 Auto's op de stoep, auto's die de doorgang blokkeren op straat omdat ze buiten de vakken geparkeerd staan. 
	 Auto's op de stoep, auto's die de doorgang blokkeren op straat omdat ze buiten de vakken geparkeerd staan. 

	 Auto's op plekken geparkeerd waar dat niet mag, waardoor bijvoorbeeld de uitrit van de fietsenstalling wordt geblokkeerd. 
	 Auto's op plekken geparkeerd waar dat niet mag, waardoor bijvoorbeeld de uitrit van de fietsenstalling wordt geblokkeerd. 

	 Auto's parkeren illegaal in de parkeergarage (begane grond van het appartementencomplex dat vrij toegankelijk is) 
	 Auto's parkeren illegaal in de parkeergarage (begane grond van het appartementencomplex dat vrij toegankelijk is) 

	 Auto's staan door volle parkeervakken midden op straat geparkeerd en blokkeren ze hierdoor de doorgang van het verkeer. 
	 Auto's staan door volle parkeervakken midden op straat geparkeerd en blokkeren ze hierdoor de doorgang van het verkeer. 

	 auto's staan op stoep geparkeerd 
	 auto's staan op stoep geparkeerd 

	 Auto's staan regelmatig bij mij voor de deur op de stoep, zodat ik mijn deur niet meer uit kan. Politie doet hier niets aan. Door foutparkeerders gevaarlijk in de straat, brandweer e.d. kan er niet door! 
	 Auto's staan regelmatig bij mij voor de deur op de stoep, zodat ik mijn deur niet meer uit kan. Politie doet hier niets aan. Door foutparkeerders gevaarlijk in de straat, brandweer e.d. kan er niet door! 

	 Auto's staan regelmatig slordig geparkeerd op hoeken/oversteekplaatsen. Soms zodanig dat hulpdiensten hinder ondervinden. 
	 Auto's staan regelmatig slordig geparkeerd op hoeken/oversteekplaatsen. Soms zodanig dat hulpdiensten hinder ondervinden. 

	 Auto's staan vaak op de stoep en halverwege de toerit van de Honingerhof, waardoor het overzicht danig is geblokkeerd dat er gevaarlijke situaties ontstaan. 
	 Auto's staan vaak op de stoep en halverwege de toerit van de Honingerhof, waardoor het overzicht danig is geblokkeerd dat er gevaarlijke situaties ontstaan. 

	 auto's vaak in twee parkeerplaatsen 
	 auto's vaak in twee parkeerplaatsen 

	 auto's van andere straten in onze straat, parkeren op plaatsen die niet als parkeerplek zijn aangegeven, parkeren op grasveld. 2 ouder gezinnen met kleine kinderen met 3 auto's? 
	 auto's van andere straten in onze straat, parkeren op plaatsen die niet als parkeerplek zijn aangegeven, parkeren op grasveld. 2 ouder gezinnen met kleine kinderen met 3 auto's? 

	 Auto's worden heel vaak op groenstroken geparkeerd, omdat er te weinig parkeerplekken zijn. Heel vaak ook op trottoirs, zodat voetgangers op de weg moeten lopen. Omgekeerde wereld! 
	 Auto's worden heel vaak op groenstroken geparkeerd, omdat er te weinig parkeerplekken zijn. Heel vaak ook op trottoirs, zodat voetgangers op de weg moeten lopen. Omgekeerde wereld! 

	 Auto's worden nogal eens op de stoep, tevens voor een doorgang geparkeerd. 
	 Auto's worden nogal eens op de stoep, tevens voor een doorgang geparkeerd. 

	 Auto's worden onnodig op de stoep gezet in het gebied kruising Hordijk/Zevenbergsedijkje. 
	 Auto's worden onnodig op de stoep gezet in het gebied kruising Hordijk/Zevenbergsedijkje. 

	 Auto's zo parkeren dat je elkaar blokkeert 
	 Auto's zo parkeren dat je elkaar blokkeert 

	 Auto’s blokkeren fietspaden, staan hinderlijk op de hoek geparkeerd, staan dubbel geparkeerd. 
	 Auto’s blokkeren fietspaden, staan hinderlijk op de hoek geparkeerd, staan dubbel geparkeerd. 

	 Auto’s die bij parkeren schade veroorzaken maar geen briefje achterlaten - dit gebeurt (rondom het station) helaas met enige regelmaat en zorgt voor extra kosten en frustratie bij de bewoners. 
	 Auto’s die bij parkeren schade veroorzaken maar geen briefje achterlaten - dit gebeurt (rondom het station) helaas met enige regelmaat en zorgt voor extra kosten en frustratie bij de bewoners. 

	 Auto’s die midden op straat blijven staan omdat ze in een winkel moeten zijn 
	 Auto’s die midden op straat blijven staan omdat ze in een winkel moeten zijn 

	 Auto’s die op de stoep geparkeerd worden, of zo geparkeerd dat ze twee plekken innemen. Lang met motor aan vlak voor de deur blijven staan. 
	 Auto’s die op de stoep geparkeerd worden, of zo geparkeerd dat ze twee plekken innemen. Lang met motor aan vlak voor de deur blijven staan. 

	 Auto’s die zo staan dat je er nauwelijks langs kunt, bijvoorbeeld in een bocht 
	 Auto’s die zo staan dat je er nauwelijks langs kunt, bijvoorbeeld in een bocht 

	 Auto’s op de stoep 
	 Auto’s op de stoep 

	 Auto’s van het waterschap en touristen. 
	 Auto’s van het waterschap en touristen. 

	 Auto´s die geparkeerd staan op de stoep. 
	 Auto´s die geparkeerd staan op de stoep. 

	 Automobilisten die het vertikken om hun auto verder weg te parkeren (aan de Schie in ons geval) en de auto dus op de stoep parkeren. Onveilig voor onze spelende kinderen. 
	 Automobilisten die het vertikken om hun auto verder weg te parkeren (aan de Schie in ons geval) en de auto dus op de stoep parkeren. Onveilig voor onze spelende kinderen. 


	 autos die verkeerd parkeren, tevens geven de boven enorm veel vogelpoep en hars 
	 autos die verkeerd parkeren, tevens geven de boven enorm veel vogelpoep en hars 
	 autos die verkeerd parkeren, tevens geven de boven enorm veel vogelpoep en hars 

	 Autos met mensen er in die snachts op de brede stoep met hun auto staan onder mijn raam en hard praten, lawaai maken met auto. 
	 Autos met mensen er in die snachts op de brede stoep met hun auto staan onder mijn raam en hard praten, lawaai maken met auto. 

	 Autos voor mij prive oprit geparkeerd door vreemde 
	 Autos voor mij prive oprit geparkeerd door vreemde 

	 Autoverhuur bedrijf Sixt aan de Kleine Beer neemt 20 tot 25 parkeerplaatsen in beslag. Vooral tegen de avond en nacht staan de hele wijk rondom SC Alexandrium vol met deze huurauto's. In geen enkele mij bekende stad wordt een vergunning tot vestiging afgegeven voor dit soort bedrijven in een woonwijk naast één van de drukste winkelcentra in Nederland 
	 Autoverhuur bedrijf Sixt aan de Kleine Beer neemt 20 tot 25 parkeerplaatsen in beslag. Vooral tegen de avond en nacht staan de hele wijk rondom SC Alexandrium vol met deze huurauto's. In geen enkele mij bekende stad wordt een vergunning tot vestiging afgegeven voor dit soort bedrijven in een woonwijk naast één van de drukste winkelcentra in Nederland 

	 bedrijfs auto's 
	 bedrijfs auto's 

	 Bedrijfsauto’s met aanhangers die (lang) voor onze deur staan en zodanig slecht geparkeerd dat je rekening houdend met de invalidenafrit er niet meer kan parkeren. Dit kost veel parkeerplek. 
	 Bedrijfsauto’s met aanhangers die (lang) voor onze deur staan en zodanig slecht geparkeerd dat je rekening houdend met de invalidenafrit er niet meer kan parkeren. Dit kost veel parkeerplek. 

	 Bedrijfsautos patkeren in onze straat terwijl ze een straat verder wonen 
	 Bedrijfsautos patkeren in onze straat terwijl ze een straat verder wonen 

	 bedrijven uit de buurt parkeren op onze parkeerplaatsen, met als gevolg dat wij ergens anders moeten parkeren. 
	 bedrijven uit de buurt parkeren op onze parkeerplaatsen, met als gevolg dat wij ergens anders moeten parkeren. 

	 Beperkte beschikbaarheid van (betaalbare, snelle) laadpunten in de buurt / laadpaalplakkers 
	 Beperkte beschikbaarheid van (betaalbare, snelle) laadpunten in de buurt / laadpaalplakkers 

	 Beschadigingen aan geparkeerde auto's door spelende kinderen of vandalen. 
	 Beschadigingen aan geparkeerde auto's door spelende kinderen of vandalen. 

	 Bestel bussen die veel te breed zijn. 
	 Bestel bussen die veel te breed zijn. 

	 Bewoners en bezoekers van de achterliggende straten parkeren ook op de 's-Gravenweg. Wij hebben er zelf geen last van want wij parkeren altijd op eigen terrein. 
	 Bewoners en bezoekers van de achterliggende straten parkeren ook op de 's-Gravenweg. Wij hebben er zelf geen last van want wij parkeren altijd op eigen terrein. 

	 Bewoners klagen steen en been in onze facebook groep. De pilot sector 72 is slecht gevallen in de omringende sectoren, met name het Liskwartier. 
	 Bewoners klagen steen en been in onze facebook groep. De pilot sector 72 is slecht gevallen in de omringende sectoren, met name het Liskwartier. 

	 Bewoners met auto hebben te weinig plaats. Straat is erg smal.,te smal. Te vol met auto´s. 
	 Bewoners met auto hebben te weinig plaats. Straat is erg smal.,te smal. Te vol met auto´s. 

	 Bewoners parkeren hun auto niet altijd in de parkeer vakken, maar langs de weg, die naar het appartementsgebouw leidt, waardoor er een nauwe doorgang ontstaat naar het echte parkeerterrein en er dus gevaarlijke situaties ontstaan. 
	 Bewoners parkeren hun auto niet altijd in de parkeer vakken, maar langs de weg, die naar het appartementsgebouw leidt, waardoor er een nauwe doorgang ontstaat naar het echte parkeerterrein en er dus gevaarlijke situaties ontstaan. 

	 bewoners parkeren op de stoep terwijl een straat verderop parkeer mogelijkheden zijn 
	 bewoners parkeren op de stoep terwijl een straat verderop parkeer mogelijkheden zijn 

	 Bewoners uit de omgeving die een bedrijfswagen hebben (Busje) parkeren regelmatig bij ons in de straat. 
	 Bewoners uit de omgeving die een bedrijfswagen hebben (Busje) parkeren regelmatig bij ons in de straat. 

	 Bezit een invalidekaart en gebeurt regelmatig dat de invalideplaats niet bereikbaar is omdat er auto's naast parkeren. 
	 Bezit een invalidekaart en gebeurt regelmatig dat de invalideplaats niet bereikbaar is omdat er auto's naast parkeren. 

	 bezoek dat de auto lastig kwijt kan en auto's die op de stoep parkeren 
	 bezoek dat de auto lastig kwijt kan en auto's die op de stoep parkeren 

	 Bezoek en medewerkers van Aafje op de Slinge. En als het druk is bij Monuta 
	 Bezoek en medewerkers van Aafje op de Slinge. En als het druk is bij Monuta 

	 bezoek heeft altijd moeite met parkeren 
	 bezoek heeft altijd moeite met parkeren 

	 bezoek heeft last van water in de parkeervakken 
	 bezoek heeft last van water in de parkeervakken 

	 Bezoek is vaak een tijd aan het zoeken naar een parkeerplaats 
	 Bezoek is vaak een tijd aan het zoeken naar een parkeerplaats 

	 Bezoek kan de auto niet kwijt 
	 Bezoek kan de auto niet kwijt 

	 Bezoek kan niet parkeren, ikzelf kan de auto op onze eigen oprit kwijt 
	 Bezoek kan niet parkeren, ikzelf kan de auto op onze eigen oprit kwijt 

	 Bezoek kan wel een gehinderd worden door parkeren school ernaast of in het weekend het Plaswijckpark 
	 Bezoek kan wel een gehinderd worden door parkeren school ernaast of in het weekend het Plaswijckpark 

	 bezoekers centrum en horeca, bouwverkeer geven structurele overlast 
	 bezoekers centrum en horeca, bouwverkeer geven structurele overlast 

	 Bezoekers en werknemers van bejaardentehuis en school parkeren veelvuldig, zodat bewoners soms geen plaats vinden. 
	 Bezoekers en werknemers van bejaardentehuis en school parkeren veelvuldig, zodat bewoners soms geen plaats vinden. 


	 Bezoekers kunnen de auto niet kwijt 
	 Bezoekers kunnen de auto niet kwijt 
	 Bezoekers kunnen de auto niet kwijt 

	 Bezoekers kunnen hun auto niet kwijt en veel op t trottoir geparkeerde auto’s 
	 Bezoekers kunnen hun auto niet kwijt en veel op t trottoir geparkeerde auto’s 

	 Bezoekers kunnen niet altijd een plek vinden. Ikzelf heb een vaste parkeerplaats op de binnenplaats tussen de huizen. 
	 Bezoekers kunnen niet altijd een plek vinden. Ikzelf heb een vaste parkeerplaats op de binnenplaats tussen de huizen. 

	 Bezoekers Liduina verzorgingshuis parkeren voor onze oprit 
	 Bezoekers Liduina verzorgingshuis parkeren voor onze oprit 

	 Bezoekers met een auto moeten lang naar een plek zoeken Parkeer overlast en parkeerproblemen zij 2 heel verschillende zaken! 
	 Bezoekers met een auto moeten lang naar een plek zoeken Parkeer overlast en parkeerproblemen zij 2 heel verschillende zaken! 

	 Bezoekers moeten ver weg parkeren met het bezoekerspas/kentekeparkeren. Bezoekerspas is niet geldig op de Boompjes, de dichtbijzijnste parkeerplaatsen zijn op het wijnhaveneiland. Waarom is de gemeentelijke Boompjes garage in de avond/weekend ook niet gewoon beschikbaar voor de bezoekerspassen/kentekenparkeren. 
	 Bezoekers moeten ver weg parkeren met het bezoekerspas/kentekeparkeren. Bezoekerspas is niet geldig op de Boompjes, de dichtbijzijnste parkeerplaatsen zijn op het wijnhaveneiland. Waarom is de gemeentelijke Boompjes garage in de avond/weekend ook niet gewoon beschikbaar voor de bezoekerspassen/kentekenparkeren. 

	 Bezoekers van buiten de wijk die in mijn wijk parkeren. Grote bestelbussen voor mijn deur 
	 Bezoekers van buiten de wijk die in mijn wijk parkeren. Grote bestelbussen voor mijn deur 

	 Bezoekers van de Smikkelshop (Rechthuislaan 16) die op de stoep parkeren; Mensen met brandstofauto die parkeren op laadpaalplek van elektrische auto 
	 Bezoekers van de Smikkelshop (Rechthuislaan 16) die op de stoep parkeren; Mensen met brandstofauto die parkeren op laadpaalplek van elektrische auto 

	 Bezoekers van het theater nabij, die uitwijken naar gratis parkeerplaatsen in de straat 
	 Bezoekers van het theater nabij, die uitwijken naar gratis parkeerplaatsen in de straat 

	 Bezoekers van Plaswijckpark parkeren in de buurt 
	 Bezoekers van Plaswijckpark parkeren in de buurt 

	 Bezoekers van Plaswijckpark parkeren in de wijk en dat zorgt voor veel overlast. Op drukke dagen (weekend en vakanties) is er bij thuiskomst vaak geen mogelijkheid om voor de deur te parkeren. Ook laten de bezoekers vaak afval achter. 
	 Bezoekers van Plaswijckpark parkeren in de wijk en dat zorgt voor veel overlast. Op drukke dagen (weekend en vakanties) is er bij thuiskomst vaak geen mogelijkheid om voor de deur te parkeren. Ook laten de bezoekers vaak afval achter. 

	 Bezoekers voor Ahoy of Winkelcentrum Zuidplein parkeren hun auto altijd in de wijken rondom. Omdat het gratis is , dan bijvoorbeeld de parkeerplaatsen en parkeergarage bij Ahoy en W.C.Zuidplein. 
	 Bezoekers voor Ahoy of Winkelcentrum Zuidplein parkeren hun auto altijd in de wijken rondom. Omdat het gratis is , dan bijvoorbeeld de parkeerplaatsen en parkeergarage bij Ahoy en W.C.Zuidplein. 

	 bezorgdiensten die de straat blokkeren, soms langdurig 
	 bezorgdiensten die de straat blokkeren, soms langdurig 

	 bezorgdiensten en ouders die kinderen naar school brengen die letterlijk de auto onze voortuin stallen, terwijl er voldoende alternatieve plekken zijn (betreft dus gedrag, niet de voorziening). 
	 bezorgdiensten en ouders die kinderen naar school brengen die letterlijk de auto onze voortuin stallen, terwijl er voldoende alternatieve plekken zijn (betreft dus gedrag, niet de voorziening). 

	 bij aanvang/sluiting schooltijden; chaos in de straat. Geen eenrichtingsverkeer!  Eenrichtings bord zou ideaal zijn! 
	 bij aanvang/sluiting schooltijden; chaos in de straat. Geen eenrichtingsverkeer!  Eenrichtings bord zou ideaal zijn! 

	 Bij avond nagenoeg geen plek door te weinig plaatsen. Overdag geen problemen. Er zijn op een gedeelte waar het probleem het grootst is 2 plaatsen voor opladen gemaakt die zelden gebruikt worden een ergernis voor de buurt.  Overleg met bewoners had dat kunnen voorkomen. 
	 Bij avond nagenoeg geen plek door te weinig plaatsen. Overdag geen problemen. Er zijn op een gedeelte waar het probleem het grootst is 2 plaatsen voor opladen gemaakt die zelden gebruikt worden een ergernis voor de buurt.  Overleg met bewoners had dat kunnen voorkomen. 

	 Bij basisschool in de buurt veel overlast van auto's die stilstaan/dubbel parkeren tijdens halen en brengen kinderen. 
	 Bij basisschool in de buurt veel overlast van auto's die stilstaan/dubbel parkeren tijdens halen en brengen kinderen. 

	 Bij drukke dagen Diergaarde Blijdorp 
	 Bij drukke dagen Diergaarde Blijdorp 

	 bij evenementen (die redelijk vaak plaatsvinden in de buurt) zijn alle parkeerplaatsen bezet 
	 bij evenementen (die redelijk vaak plaatsvinden in de buurt) zijn alle parkeerplaatsen bezet 

	 Bij evenementen en marktdag 
	 Bij evenementen en marktdag 

	 bij evenementen in De Kuip, parkeren veel bezoekers hier in de straat 
	 bij evenementen in De Kuip, parkeren veel bezoekers hier in de straat 

	 Bij evenementen in de kuip. 
	 Bij evenementen in de kuip. 

	 Bij evenementen, in het weekend vooral op zondag 
	 Bij evenementen, in het weekend vooral op zondag 

	 Bij festiviteiten of warme zomerdagen in het Kralingse bos 
	 Bij festiviteiten of warme zomerdagen in het Kralingse bos 

	 bij grootschalige  evenementen zoals  wereldhavendagen   en fireworks Erasmusbridge 31 december.   Ivm alle wegopbrekingen vraagt het logistiek van het verkeer  een steeds andere  aansturing  (trafficlights, vereersregelaars   etc.) 
	 bij grootschalige  evenementen zoals  wereldhavendagen   en fireworks Erasmusbridge 31 december.   Ivm alle wegopbrekingen vraagt het logistiek van het verkeer  een steeds andere  aansturing  (trafficlights, vereersregelaars   etc.) 


	 Bij halen en brengen van de school is het erg druk in de straat. Mensen laten de auto draaien op straat ipv te parkeren. Ook door de school erg druk in het algemeen met verkeer en daardoor schade aan auto 's. Auto's, fietsers, bakfietsen, steps, voetgangers erg druk voor zo een kleine straat. 
	 Bij halen en brengen van de school is het erg druk in de straat. Mensen laten de auto draaien op straat ipv te parkeren. Ook door de school erg druk in het algemeen met verkeer en daardoor schade aan auto 's. Auto's, fietsers, bakfietsen, steps, voetgangers erg druk voor zo een kleine straat. 
	 Bij halen en brengen van de school is het erg druk in de straat. Mensen laten de auto draaien op straat ipv te parkeren. Ook door de school erg druk in het algemeen met verkeer en daardoor schade aan auto 's. Auto's, fietsers, bakfietsen, steps, voetgangers erg druk voor zo een kleine straat. 

	 Bij het uitrijden van onze parkeergarage staan regelmatig busjes van bezorgdiensten. Deze staan niet in de parkeervakken, maar op het wegdek en pal bij de op/uit rit van de parkeergarage. 
	 Bij het uitrijden van onze parkeergarage staan regelmatig busjes van bezorgdiensten. Deze staan niet in de parkeervakken, maar op het wegdek en pal bij de op/uit rit van de parkeergarage. 

	 Bij ons in de straat is het betaald parkeren en wij hebben dan ook vergunning. Het probleem is dat wij aan de rand van het betaalgebied wonen met als resultaat dat veel bewoners zonder vergunning hun auto bij ons in de straat parkeren zonder te betalen. En aangezien er minimaal wordt gecontroleerd wordt is de pakkans erg klein. En als ze dan eens een keer een boete krijgen is dat nog altijd goedkoper dan dat ze elke keer zouden betalen. 
	 Bij ons in de straat is het betaald parkeren en wij hebben dan ook vergunning. Het probleem is dat wij aan de rand van het betaalgebied wonen met als resultaat dat veel bewoners zonder vergunning hun auto bij ons in de straat parkeren zonder te betalen. En aangezien er minimaal wordt gecontroleerd wordt is de pakkans erg klein. En als ze dan eens een keer een boete krijgen is dat nog altijd goedkoper dan dat ze elke keer zouden betalen. 

	 bij ons in de straat zijn 2 scholen en 1 wijkgebouw . als de scholen beginnen en eindigen veel overlast van ouders die hun kinderen ophalen met de auto. bij evenementen in het wijkgebouw kun je in de hele wijk niet meer parkeren 
	 bij ons in de straat zijn 2 scholen en 1 wijkgebouw . als de scholen beginnen en eindigen veel overlast van ouders die hun kinderen ophalen met de auto. bij evenementen in het wijkgebouw kun je in de hele wijk niet meer parkeren 

	 Bij ons is het niet betaald parkeren, aan de overkant van de brug wel. Onze straat is dus altijd vol en voller. Ik zou graag ook betaald parkeren willen in onze straat 
	 Bij ons is het niet betaald parkeren, aan de overkant van de brug wel. Onze straat is dus altijd vol en voller. Ik zou graag ook betaald parkeren willen in onze straat 

	 Bij ons op de hoek, Rietdijk - Grondherenstraat, staan regelmatig grote bestelauto's waardoor het zicht wordt ontneemt voor de bestuurders die van rechts komen en aanrijdingen of bijna aanrijdingen veroorzaken. Een oplossing is parkeerverbod voor die wagens of die parkeerplaats verwijderen. 
	 Bij ons op de hoek, Rietdijk - Grondherenstraat, staan regelmatig grote bestelauto's waardoor het zicht wordt ontneemt voor de bestuurders die van rechts komen en aanrijdingen of bijna aanrijdingen veroorzaken. Een oplossing is parkeerverbod voor die wagens of die parkeerplaats verwijderen. 

	 Bij organisatie van grote evenementen of feesten in bijv Cruise Terminal, ontstaat er een grote rij voor de ingang van de Q-Park garage De Rotterdam. Als bewoner is er een plek beschikbaar maar ik kan de rij niet passeren die niet naar binnen kan omdat er pas en plek beschikbaar is als er een auto naar buiten rijdt 
	 Bij organisatie van grote evenementen of feesten in bijv Cruise Terminal, ontstaat er een grote rij voor de ingang van de Q-Park garage De Rotterdam. Als bewoner is er een plek beschikbaar maar ik kan de rij niet passeren die niet naar binnen kan omdat er pas en plek beschikbaar is als er een auto naar buiten rijdt 

	 Bij vlagen drukte door bezoek aan bedrijven, veel langparkeerders omdat het op Noordereiland gratis is. Veel bedrijfsbussen (die de weg deels blokkeren) 
	 Bij vlagen drukte door bezoek aan bedrijven, veel langparkeerders omdat het op Noordereiland gratis is. Veel bedrijfsbussen (die de weg deels blokkeren) 

	 Bij wedstrijden of evenementen in de Kuip is het ervoor en erna altijd een grote verkeerspuinhoop. Regelmatig kan ik onze parkeergarage niet bereiken, omdat het vaststaat. Er moet eens een keer een goede regeling komen. 
	 Bij wedstrijden of evenementen in de Kuip is het ervoor en erna altijd een grote verkeerspuinhoop. Regelmatig kan ik onze parkeergarage niet bereiken, omdat het vaststaat. Er moet eens een keer een goede regeling komen. 

	 Bij wedstrijden van Feijenoord of bij grote evenementen in de Kuip kunnen wij als bewoners met een parkeervergunning onze auto niet parkeren omdat alles vol is. Dit is erg vervelend. 
	 Bij wedstrijden van Feijenoord of bij grote evenementen in de Kuip kunnen wij als bewoners met een parkeervergunning onze auto niet parkeren omdat alles vol is. Dit is erg vervelend. 

	 Bij wedstrijden van feyenoord is er parkeeroverlast. Te weinig plekken, te druk. 
	 Bij wedstrijden van feyenoord is er parkeeroverlast. Te weinig plekken, te druk. 

	 Bij werkzaamheden aan gebouwen worden de parkeerplaatsen gebruikt 
	 Bij werkzaamheden aan gebouwen worden de parkeerplaatsen gebruikt 

	 Bijna elke avond v.a. 20.00 uur is het lastig een plek te vinden. 
	 Bijna elke avond v.a. 20.00 uur is het lastig een plek te vinden. 

	 Bomen op de parkeerplaats waaruit de vogels je auto onder kakken en de troep uit de bomen je auto ernstig vervuild. Er zijn van de 10 parkeerplaatsen slechts 5 plekken waar je kunt staan zonder troep of kak. Deze plekken zijn altijd als eersten vol. 
	 Bomen op de parkeerplaats waaruit de vogels je auto onder kakken en de troep uit de bomen je auto ernstig vervuild. Er zijn van de 10 parkeerplaatsen slechts 5 plekken waar je kunt staan zonder troep of kak. Deze plekken zijn altijd als eersten vol. 

	 Buiten de vakken parkeren,  waardoor de opritten en afritten geblokkeerd worden. Parkeren op de straathoeken maakt goede bochten lastig. 
	 Buiten de vakken parkeren,  waardoor de opritten en afritten geblokkeerd worden. Parkeren op de straathoeken maakt goede bochten lastig. 

	 Buitenzorg is geen "openbare" straat; een aantal bewoners heeft een eigen parkeerplen; ik heb geen parkeerplek en parkeer mijn auto op de Ringdijk 
	 Buitenzorg is geen "openbare" straat; een aantal bewoners heeft een eigen parkeerplen; ik heb geen parkeerplek en parkeer mijn auto op de Ringdijk 

	 buren die op de stoep parkeren, buren die dubbel parkeren. Ik moet soms een straat verderop parkeren, maar ik heb beentjes en kan best n stukje lopen. 
	 buren die op de stoep parkeren, buren die dubbel parkeren. Ik moet soms een straat verderop parkeren, maar ik heb beentjes en kan best n stukje lopen. 


	 buren die prive-auto hebben en busjes van hun werk, of die scholieren vervoer rijden 2 x per dag die ook geparkeerd staan 
	 buren die prive-auto hebben en busjes van hun werk, of die scholieren vervoer rijden 2 x per dag die ook geparkeerd staan 
	 buren die prive-auto hebben en busjes van hun werk, of die scholieren vervoer rijden 2 x per dag die ook geparkeerd staan 

	 Buren met meerdere auto's hebben geen plek om deze kwijt te kunnen. 
	 Buren met meerdere auto's hebben geen plek om deze kwijt te kunnen. 

	 busjes van bedrijven in de straat veel parkeerplaatsen innemen 
	 busjes van bedrijven in de straat veel parkeerplaatsen innemen 

	 Busjes van het autoverhuur bedrijf Sixt blokkeren het zicht op de paralelbaan van Grote Beer bij kruispunt: Tweelingenstraat en Grote Beer. Ook nemen ze allemaal meer dan 1 parkeerplek in. Zeer gevaarlijke situatie! 
	 Busjes van het autoverhuur bedrijf Sixt blokkeren het zicht op de paralelbaan van Grote Beer bij kruispunt: Tweelingenstraat en Grote Beer. Ook nemen ze allemaal meer dan 1 parkeerplek in. Zeer gevaarlijke situatie! 

	 buurman die met bestelauto voor mijn huis staat 
	 buurman die met bestelauto voor mijn huis staat 

	 buurman en vrouw (2 auto's dus) parkeren buiten parkeervakken, weinig ruimte om er langs te gaan (zeker hulpdiensten. Verder prima. 
	 buurman en vrouw (2 auto's dus) parkeren buiten parkeervakken, weinig ruimte om er langs te gaan (zeker hulpdiensten. Verder prima. 

	 Buurman parkeert zijn auto op de straat. Straat heeft alleen parkeerplekken aan het begin van de straat maar hij is helaas te beroerd om 20 meter te lopen. Hierdoor ervaar ik problemen met 1 en uitrijden omdat hij deels voor mijn voortuin geparkeerd staat 
	 Buurman parkeert zijn auto op de straat. Straat heeft alleen parkeerplekken aan het begin van de straat maar hij is helaas te beroerd om 20 meter te lopen. Hierdoor ervaar ik problemen met 1 en uitrijden omdat hij deels voor mijn voortuin geparkeerd staat 

	 Buurt is oorspronkelijk opgezet als autoluwe buurt en alle bewoners hebben 1 of meer inpandige parkeerplaatsen (of hebben bewust de keuze gemaakt om geen parkeerplaats te hebben). Bij oplevering eerste woningen en invoeren betaald parkeren (nog voor de huidige P-garage bij AH Lloydpier beschikbaar was) zijn toch rpyaler dan aanvankelijker beoogd parkeerplaatsen aangelegd en parkeervergunningen verstrekt. Ook aan bewoners die hun eigen garage voor andere doeleinden gebruiken of bewust geen extra parkeerpla
	 Buurt is oorspronkelijk opgezet als autoluwe buurt en alle bewoners hebben 1 of meer inpandige parkeerplaatsen (of hebben bewust de keuze gemaakt om geen parkeerplaats te hebben). Bij oplevering eerste woningen en invoeren betaald parkeren (nog voor de huidige P-garage bij AH Lloydpier beschikbaar was) zijn toch rpyaler dan aanvankelijker beoogd parkeerplaatsen aangelegd en parkeervergunningen verstrekt. Ook aan bewoners die hun eigen garage voor andere doeleinden gebruiken of bewust geen extra parkeerpla

	 Buurtbewoners zetten hun auto gedeeltelijk op onze invalide parkeerplaats, hierdoor is het zeer moeilijk om in te parkeren. 
	 Buurtbewoners zetten hun auto gedeeltelijk op onze invalide parkeerplaats, hierdoor is het zeer moeilijk om in te parkeren. 

	 Campers 
	 Campers 

	 caravan die lang geparkeerd blijft staan 
	 caravan die lang geparkeerd blijft staan 

	 container bestellen, aannemer of bezoeker, huurauto uitladen, het staat meestal vol. 
	 container bestellen, aannemer of bezoeker, huurauto uitladen, het staat meestal vol. 

	 Continu: Autoverhuurbedrijf van 't Hart. Evenementen, bezoekers: Skutsje sielen / CHIO / Kralingse bos / Marathon 
	 Continu: Autoverhuurbedrijf van 't Hart. Evenementen, bezoekers: Skutsje sielen / CHIO / Kralingse bos / Marathon 

	 dat als de school gaat beginnen ontstaat er een file omdat de kinderen naar school worden gebracht met de auto 
	 dat als de school gaat beginnen ontstaat er een file omdat de kinderen naar school worden gebracht met de auto 

	 Dat als er een feestje bij de Speeltuin is, er geen parkeerplaatsen zijn. Op andere momenten is er voldoende parkeergelegenheid. 
	 Dat als er een feestje bij de Speeltuin is, er geen parkeerplaatsen zijn. Op andere momenten is er voldoende parkeergelegenheid. 

	 Dat andere bewoners heel ruim parkeren omdat er geen witte strepen op het wegdek zijn geplaatst 
	 Dat andere bewoners heel ruim parkeren omdat er geen witte strepen op het wegdek zijn geplaatst 

	 Dat andere mensen hun auto parkeren op onze eigen parkeerplaatsen die op eigen terrein van de woonbron staan met een bord alleen voor bewoners van de dadeltuin want daar wonen wij. 
	 Dat andere mensen hun auto parkeren op onze eigen parkeerplaatsen die op eigen terrein van de woonbron staan met een bord alleen voor bewoners van de dadeltuin want daar wonen wij. 

	 Dat anderen niet kunnen parkeren, 
	 Dat anderen niet kunnen parkeren, 

	 dat buren hun auto op de stoep, gras of op oprit rolstoel plaatsen. Zelf moet ik ook regelmatig ver lopen om mijn auto te kunnen parkeren. 
	 dat buren hun auto op de stoep, gras of op oprit rolstoel plaatsen. Zelf moet ik ook regelmatig ver lopen om mijn auto te kunnen parkeren. 

	 Dat de plekken voor elektrische auto’s meestal niet (allemaal) bezet zijn, terwijl er verder geen plek is. 
	 Dat de plekken voor elektrische auto’s meestal niet (allemaal) bezet zijn, terwijl er verder geen plek is. 


	 dat er een andere auto opje plaats staat of grote wagens dwars achter je staan zodat je er niet uitkan 
	 dat er een andere auto opje plaats staat of grote wagens dwars achter je staan zodat je er niet uitkan 
	 dat er een andere auto opje plaats staat of grote wagens dwars achter je staan zodat je er niet uitkan 

	 Dat er fout geparkeerd wordt waardoor in- en uitrijden van reguliere plekken moeilijk is 
	 Dat er fout geparkeerd wordt waardoor in- en uitrijden van reguliere plekken moeilijk is 

	 Dat er soms auto's zijn die anderhalf parkeervak innemen omdat de bestuurder te lui is om even een keer extra te steken zodat hun voertuig wel netjes tussen de lijnen komt. 
	 Dat er soms auto's zijn die anderhalf parkeervak innemen omdat de bestuurder te lui is om even een keer extra te steken zodat hun voertuig wel netjes tussen de lijnen komt. 

	 dat er voldoende plaats bij mij voor de deur is (betaald), waar ik geen vergunning voor krijg omdat ik gedwongen word een exorbitant bedrag te betalen om mijn auto in een parkeergarage te parkeren. Dit geld kan ik niet missen. Pech gehad zegt de gemeente. Gevolg: in het gebied waar het gratis parkeren is is het overdag vaak overvol. Kennelijk ben ik niet de enige die voor deze 'oplossing' 'kiest'.... 
	 dat er voldoende plaats bij mij voor de deur is (betaald), waar ik geen vergunning voor krijg omdat ik gedwongen word een exorbitant bedrag te betalen om mijn auto in een parkeergarage te parkeren. Dit geld kan ik niet missen. Pech gehad zegt de gemeente. Gevolg: in het gebied waar het gratis parkeren is is het overdag vaak overvol. Kennelijk ben ik niet de enige die voor deze 'oplossing' 'kiest'.... 

	 dat ik vanuit mijn parkeerplaats geen gelegenheid krijg om de straat op te rijden vanwege de enorme drukte en asociale weggebruikers. Het zelfde geldt overigens voor het parkeren van de auto. 
	 dat ik vanuit mijn parkeerplaats geen gelegenheid krijg om de straat op te rijden vanwege de enorme drukte en asociale weggebruikers. Het zelfde geldt overigens voor het parkeren van de auto. 

	 Dat mensen die bij het restaurant in onze straat gaan eten, bij ons voor de deur parkeren en daarmee voor ons uitzicht en onze uitrit staan 
	 Dat mensen die bij het restaurant in onze straat gaan eten, bij ons voor de deur parkeren en daarmee voor ons uitzicht en onze uitrit staan 

	 Dat mensen hun auto buiten de parkeerplekken parkeren, terwijl er elders in de straat meer dan voldoende plek is. 
	 Dat mensen hun auto buiten de parkeerplekken parkeren, terwijl er elders in de straat meer dan voldoende plek is. 

	 Dat mensen hun auto fout gaan parkeren (en daarmee veel overlast veroorzaken) omdat er geen parkeerplaatsen meer zijn. 
	 Dat mensen hun auto fout gaan parkeren (en daarmee veel overlast veroorzaken) omdat er geen parkeerplaatsen meer zijn. 

	 Dat mensen op de stoep parkeren en daardoor de toegang tot mijn berging blokkeert. 
	 Dat mensen op de stoep parkeren en daardoor de toegang tot mijn berging blokkeert. 

	 dat mensen op de stoep parkeren en je er daardoor bijna niet meer uitkomt als je weg moet. En het is gewoon heel naar zo'n auto zo vlak voor je deur. 
	 dat mensen op de stoep parkeren en je er daardoor bijna niet meer uitkomt als je weg moet. En het is gewoon heel naar zo'n auto zo vlak voor je deur. 

	 dat mensen parkeren aan de andere kant van de weg zodat het tweerichtingsverkeer niet kan paseren. Aan de ene kant zijn parkeervakken en aan de andere kant niet. Daar worden toch auto's geparkeerd zodat er vaak opstopping ontstaat 
	 dat mensen parkeren aan de andere kant van de weg zodat het tweerichtingsverkeer niet kan paseren. Aan de ene kant zijn parkeervakken en aan de andere kant niet. Daar worden toch auto's geparkeerd zodat er vaak opstopping ontstaat 

	 Dat personen te lui zijn om een stukje verderop hun auto te parkeren en hem dan in in het midden van de straat zetten wat eigenlijk een doorgang is. Doordat het breed genoeg is kun je er nog wel langs, maar auto’s schijnen dan in huis en dat is niet fijn. Bewoners aangesproken, maar er zijn er die hardleers zijn. Ook de wijkagent heeft al vaker de bewoner aangesproken, maar ook dat heeft na een tijdje geen effect. 
	 Dat personen te lui zijn om een stukje verderop hun auto te parkeren en hem dan in in het midden van de straat zetten wat eigenlijk een doorgang is. Doordat het breed genoeg is kun je er nog wel langs, maar auto’s schijnen dan in huis en dat is niet fijn. Bewoners aangesproken, maar er zijn er die hardleers zijn. Ook de wijkagent heeft al vaker de bewoner aangesproken, maar ook dat heeft na een tijdje geen effect. 

	 Dat sommige buren de auto voor hun deur parkeren met 2 wielen in het gras terwijl er voldoende plekken zijn op de parkeerplaats. 
	 Dat sommige buren de auto voor hun deur parkeren met 2 wielen in het gras terwijl er voldoende plekken zijn op de parkeerplaats. 

	 Dat sommige mensen geen rekening houden met de buren 
	 Dat sommige mensen geen rekening houden met de buren 

	 Dat ze dubbel parkeren. En als er voetbal is. Is er geen parkeerplaats 
	 Dat ze dubbel parkeren. En als er voetbal is. Is er geen parkeerplaats 

	 De aan de hoofdrijbaan geparkeerde auto's parkeren altijd met de rechterwielen op de stoep, de stoep is hier maar 2 tegels breed met daarnaast een stoeprand die dienst doet als hondentoilet. Omdat de auto's op de twee tegels brede stoeprand geparkeerd staan moet ik bij het lopen naar mijn auto dus de keus maken of ik door het gras en de hondenpoep wil lopen of onveilig over de weg waar de auto's met 50 plus de vouwen uit je broek rijden. 
	 De aan de hoofdrijbaan geparkeerde auto's parkeren altijd met de rechterwielen op de stoep, de stoep is hier maar 2 tegels breed met daarnaast een stoeprand die dienst doet als hondentoilet. Omdat de auto's op de twee tegels brede stoeprand geparkeerd staan moet ik bij het lopen naar mijn auto dus de keus maken of ik door het gras en de hondenpoep wil lopen of onveilig over de weg waar de auto's met 50 plus de vouwen uit je broek rijden. 

	 De afrit vanuit het taluut van de sooortunnel richting de admiraal de ruiterweg is een snelweg, men rijdt hier soms meer dan 80km p/u, wat al vaak heeft geresulteerd tot ongelukken, wanneer gaat de gemeente Rotterdam hier iets aan doen? 
	 De afrit vanuit het taluut van de sooortunnel richting de admiraal de ruiterweg is een snelweg, men rijdt hier soms meer dan 80km p/u, wat al vaak heeft geresulteerd tot ongelukken, wanneer gaat de gemeente Rotterdam hier iets aan doen? 

	 De auto,s staan geparkeerd op de hoeken van de straat zodat andere auto,s er niet doorkunnen. of dubbel geparkeerd 
	 De auto,s staan geparkeerd op de hoeken van de straat zodat andere auto,s er niet doorkunnen. of dubbel geparkeerd 


	 De auto's dienen half op de stoep geparkeerd te worden. Sommigen staan zo slecht geparkeerd dat het gevaarlijk is met fietsers etc. Het is een 30 km stuk maar niemand houdt zich eraan. 
	 De auto's dienen half op de stoep geparkeerd te worden. Sommigen staan zo slecht geparkeerd dat het gevaarlijk is met fietsers etc. Het is een 30 km stuk maar niemand houdt zich eraan. 
	 De auto's dienen half op de stoep geparkeerd te worden. Sommigen staan zo slecht geparkeerd dat het gevaarlijk is met fietsers etc. Het is een 30 km stuk maar niemand houdt zich eraan. 

	 de beschikbare parkeerplaatsen worden in beslag genomen door bewoners van andere straten in de buurt 
	 de beschikbare parkeerplaatsen worden in beslag genomen door bewoners van andere straten in de buurt 

	 De buren zetten de auto buiten de parkeervakken terwijl er verderop nog parkeervakken vrij zijn. 
	 De buren zetten de auto buiten de parkeervakken terwijl er verderop nog parkeervakken vrij zijn. 

	 De eigen parkeerplek is geen probleem, echter bezoek of visite is er in de straat geen plek gereserveerd. Als anderen toch in de straat parkeren kunnen de eigen bewoners de straat niet meer in of uit 
	 De eigen parkeerplek is geen probleem, echter bezoek of visite is er in de straat geen plek gereserveerd. Als anderen toch in de straat parkeren kunnen de eigen bewoners de straat niet meer in of uit 

	 De electrische laadpaal is altijd bezet.  Twee jaar geleden was ik een van de eerste die een paal hebben aangevraagd. Nu staan er zeker 6 autos extra in de buurt, waardoor de paal feitelijk continue bezet is of blijft. 
	 De electrische laadpaal is altijd bezet.  Twee jaar geleden was ik een van de eerste die een paal hebben aangevraagd. Nu staan er zeker 6 autos extra in de buurt, waardoor de paal feitelijk continue bezet is of blijft. 

	 De Evenaar waar ik woon is het enige wat gratis parkeren is alle andere straten zijn betaald parkeren, daar ik bij het winkelcentrum Alexander woon parkeren  's morgens eerst de medewerkers van het Alexandrium daarna het winkelend publiek. Ik ben al 6 jaar bezig om ook dit stuk betaald parkeren te krijgen maar ik krijg alleen maar onnozele opmerkingen dat het niet gaat terwijl op de hoek Evenaar Grote Beer tientallen parkeerplaatsen 24 uur per dag leeg staan dit is al jaren ook voor mijn buren een erge ir
	 De Evenaar waar ik woon is het enige wat gratis parkeren is alle andere straten zijn betaald parkeren, daar ik bij het winkelcentrum Alexander woon parkeren  's morgens eerst de medewerkers van het Alexandrium daarna het winkelend publiek. Ik ben al 6 jaar bezig om ook dit stuk betaald parkeren te krijgen maar ik krijg alleen maar onnozele opmerkingen dat het niet gaat terwijl op de hoek Evenaar Grote Beer tientallen parkeerplaatsen 24 uur per dag leeg staan dit is al jaren ook voor mijn buren een erge ir

	 De garage in onze straat neemt - zeker overdag - veel parkeerplaatsen in beslag. 
	 De garage in onze straat neemt - zeker overdag - veel parkeerplaatsen in beslag. 

	 De garages voor beide auto's zijn net te ver weg om met zware spullen te sjouwen van of naar huis.  Op trottoir (heel even) parkeren is goed mogelijk, maar men moet dan wel moeizaam om de vele fietsenrekken heen manoeuvreren, en soms ook om een stinkende turkse snackkar met hordes scholieren.  Daarnaast staan er vaak auto's van drugdealers en/of lover boys hinderlijk geparkeerd. 
	 De garages voor beide auto's zijn net te ver weg om met zware spullen te sjouwen van of naar huis.  Op trottoir (heel even) parkeren is goed mogelijk, maar men moet dan wel moeizaam om de vele fietsenrekken heen manoeuvreren, en soms ook om een stinkende turkse snackkar met hordes scholieren.  Daarnaast staan er vaak auto's van drugdealers en/of lover boys hinderlijk geparkeerd. 

	 De hele straat staat altijd vol met auto's, vaak bestelbusjes die veel ruimte innemen.Het is een heel deprimerend uitzicht, al dat blik om je heen.Sinds de komst van een tweede hotel op de hoek van mijn straat (tegenover het eerste) is de druk nog toegenomen. 
	 De hele straat staat altijd vol met auto's, vaak bestelbusjes die veel ruimte innemen.Het is een heel deprimerend uitzicht, al dat blik om je heen.Sinds de komst van een tweede hotel op de hoek van mijn straat (tegenover het eerste) is de druk nog toegenomen. 

	 de hoge bussen die geparkeerd staan. Klimmen op het balkon is al voorgekomen. 
	 de hoge bussen die geparkeerd staan. Klimmen op het balkon is al voorgekomen. 

	 De ingang van mijn flat is verplaatst en daar zijn geen parkeerplaatsen, wij moeten ver lopen nu. Voor mij niet erg heb goeie benen, maar visite met een handicap heeft een probleem. 
	 De ingang van mijn flat is verplaatst en daar zijn geen parkeerplaatsen, wij moeten ver lopen nu. Voor mij niet erg heb goeie benen, maar visite met een handicap heeft een probleem. 

	 De invalide parkeerplaats wordt vaak door niet-invaliden gebruikt. 
	 De invalide parkeerplaats wordt vaak door niet-invaliden gebruikt. 

	 de katten van de bovenburen Balderabano Souto, van Grieksestraat 64A. De katten zitten altijd op en/of onder de autos. Als ze op de auto's zitten krassen ze de lak van de auto's kapot en maken ze de autos bovendien erg vuil, met name op de voorruit. de katten bevuilen ook regelmatig de straat en/of portie/k/ geveltuinen met poep,diaree en dode dieren. 
	 de katten van de bovenburen Balderabano Souto, van Grieksestraat 64A. De katten zitten altijd op en/of onder de autos. Als ze op de auto's zitten krassen ze de lak van de auto's kapot en maken ze de autos bovendien erg vuil, met name op de voorruit. de katten bevuilen ook regelmatig de straat en/of portie/k/ geveltuinen met poep,diaree en dode dieren. 

	 De kerk voor in onze straat zorgt ervoor dat op zon-en-feestdagen de hele straat vol staat en doordeweeks vanaf kwart over 2 tot half 4 last van ouders die hun kinderen komen ophalen. Er liggen hier in een straal van 100 meter namelijk 2 basisscholen en een middelbare school. 
	 De kerk voor in onze straat zorgt ervoor dat op zon-en-feestdagen de hele straat vol staat en doordeweeks vanaf kwart over 2 tot half 4 last van ouders die hun kinderen komen ophalen. Er liggen hier in een straal van 100 meter namelijk 2 basisscholen en een middelbare school. 

	 de laatste keer dat ik deze vraag beantwoorde, kregen wij betaald parkeren in de straat, in een woonwijk! en omdat het nu in weekend gratis is komt iedereen hier in het weekend 
	 de laatste keer dat ik deze vraag beantwoorde, kregen wij betaald parkeren in de straat, in een woonwijk! en omdat het nu in weekend gratis is komt iedereen hier in het weekend 


	parkeren. wellicht is het handig om u te wijzen op de wet, die zegt dat parkeerbelasting bedoeld is om te reguleren, en niet om de gemeentekas te spekken. 
	parkeren. wellicht is het handig om u te wijzen op de wet, die zegt dat parkeerbelasting bedoeld is om te reguleren, en niet om de gemeentekas te spekken. 
	parkeren. wellicht is het handig om u te wijzen op de wet, die zegt dat parkeerbelasting bedoeld is om te reguleren, en niet om de gemeentekas te spekken. 

	 De marie van Eijsden-Vinkstraat is niet te smal voor het passeren van twee auto's maar met op de stoep met 2 wielen geparkeerde auto's is de straat wel te smal. 
	 De marie van Eijsden-Vinkstraat is niet te smal voor het passeren van twee auto's maar met op de stoep met 2 wielen geparkeerde auto's is de straat wel te smal. 

	 De meeste bewoners in een zijstraat van mijn adres parkeren hun auto in mijn straat. Terwijl eenieder beschikt over een plaats op eigen grond. Dit vind ik asociaal.  Ook worden er regelmatig auto's geparkeerd die langdurig (weken, maanden) niet worden gebruikt. 
	 De meeste bewoners in een zijstraat van mijn adres parkeren hun auto in mijn straat. Terwijl eenieder beschikt over een plaats op eigen grond. Dit vind ik asociaal.  Ook worden er regelmatig auto's geparkeerd die langdurig (weken, maanden) niet worden gebruikt. 

	 De meeste woningen beschikken over minimaal 2 auto's per huisadres dus is het altijd een probleem om überhaupt je auto in de straat te kunnen parkeren :-((((( Tevens hebben ze 2 auto's en een motor erbij dus staat de motor op het parkeergedeelte van het huis en de andere 2 auto's in de parkeervakken. 
	 De meeste woningen beschikken over minimaal 2 auto's per huisadres dus is het altijd een probleem om überhaupt je auto in de straat te kunnen parkeren :-((((( Tevens hebben ze 2 auto's en een motor erbij dus staat de motor op het parkeergedeelte van het huis en de andere 2 auto's in de parkeervakken. 

	 De parkeerhaven aan de zijkant van onze straat is slecht bestraat. de boomwortels hebben hem helemaal omhoog geduwd. (aan de kant van de Grote Wielen) 
	 De parkeerhaven aan de zijkant van onze straat is slecht bestraat. de boomwortels hebben hem helemaal omhoog geduwd. (aan de kant van de Grote Wielen) 

	 de parkeerplaasten bij de koningentoren (boezemsingel) worden regelmatig bezet of gehinderd door leveranciers of mensen die even vlug bij Aafje, kinderopvang moeten zijn, ook de invalide parkeerplaatsen worden door onbevoegden gebruikt 
	 de parkeerplaasten bij de koningentoren (boezemsingel) worden regelmatig bezet of gehinderd door leveranciers of mensen die even vlug bij Aafje, kinderopvang moeten zijn, ook de invalide parkeerplaatsen worden door onbevoegden gebruikt 

	 De parkeerplaatsen op de straat zijn netjes, echter worden wij door de gemeente (via Woonstad) verplicht om (tegen een hoog maandelijks bedrag) een parkeerplaats in ons pand te huren, terwijl op de straat parkeren slechts 10% van die kosten bedraagt. 
	 De parkeerplaatsen op de straat zijn netjes, echter worden wij door de gemeente (via Woonstad) verplicht om (tegen een hoog maandelijks bedrag) een parkeerplaats in ons pand te huren, terwijl op de straat parkeren slechts 10% van die kosten bedraagt. 

	 de parkeerplaatsen zijn erg smaalde moderne auto is breder dan vroeger daar wordt geen rekening mee gehouden.Deze week werd er een container aangelegd, waar niemand om gevraagd heetten koste van een parkeerplaats. 
	 de parkeerplaatsen zijn erg smaalde moderne auto is breder dan vroeger daar wordt geen rekening mee gehouden.Deze week werd er een container aangelegd, waar niemand om gevraagd heetten koste van een parkeerplaats. 

	 De situatie rond Plaswijckpark is al jaren een probleem in onze straat. Ambtelijke traagheid/ weinig visie rondom groei bezoekersaantal en een gebrek aan daadkracht maakt in de zomermaanden de situatie zeer problematisch 
	 De situatie rond Plaswijckpark is al jaren een probleem in onze straat. Ambtelijke traagheid/ weinig visie rondom groei bezoekersaantal en een gebrek aan daadkracht maakt in de zomermaanden de situatie zeer problematisch 

	 De stadsgarage werkt niet naar behoren! Deuren gaan vaak niet open of dicht; pas moet heel vaak gereset worden. Daarnaast vind ik het veel te duur! 
	 De stadsgarage werkt niet naar behoren! Deuren gaan vaak niet open of dicht; pas moet heel vaak gereset worden. Daarnaast vind ik het veel te duur! 

	 De stadsparkeergarage Raephorststraat is zeer vaak in storing. Hierdoor kan ik vaak niet naar binnen of naar buiten rijden. 
	 De stadsparkeergarage Raephorststraat is zeer vaak in storing. Hierdoor kan ik vaak niet naar binnen of naar buiten rijden. 

	 De straat (dijkwachtsingel) heeft geen parkeervakken, daarom parkeert iedereen zijn tweede auto op de stoep. De straat is bij de bouw in de jaren 90 in mijn ogen fout aangelegd. Ik zou wensen dat de gemeente de straat eens ophoogt en meteen fatsoenlijk parkeervakken realiseert !! Het straatbeeld is nu erg rommelig. 
	 De straat (dijkwachtsingel) heeft geen parkeervakken, daarom parkeert iedereen zijn tweede auto op de stoep. De straat is bij de bouw in de jaren 90 in mijn ogen fout aangelegd. Ik zou wensen dat de gemeente de straat eens ophoogt en meteen fatsoenlijk parkeervakken realiseert !! Het straatbeeld is nu erg rommelig. 

	 de straat is  eigenlijk te smal om aan twee kanten auto's te parkeren. De bewoners weten dit en houden hier rekening mee. Maar het gebeurt regelmatig, dat auto's in de straat beschadigd raken. Grotere auto's/bussen hebben veel moeite om de straat in te komen. Daarnaast is het een doodlopende straat en is er weinig ruimte om de auto te keren in de straat. Hierdoor moet je achteruit de straat uit, wat ook niet voor iedereen altijd helemaal vlekkeloos verloopt. 
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	 De straat is eigenlijk niet breed genoeg om auto's voor het huis te zetten. We hebben 2 pleintjes waar dat kan, maar niet iedereen parkeert daar. Ook bezoekers van het Ijsselland gebruiken de plekken soms. 
	 De straat is eigenlijk niet breed genoeg om auto's voor het huis te zetten. We hebben 2 pleintjes waar dat kan, maar niet iedereen parkeert daar. Ook bezoekers van het Ijsselland gebruiken de plekken soms. 

	 De straat is erg lang, dus daar is wel een plek te vinden, maar soms verder lopen. Met name op zondagen tijdens kerkdiensten wel lastig plek te vinden 
	 De straat is erg lang, dus daar is wel een plek te vinden, maar soms verder lopen. Met name op zondagen tijdens kerkdiensten wel lastig plek te vinden 


	 De straat is heel krap en er is geen sprake van eenrichtingsverkeer, waardoor het moeilijk is om te keren (ook veel paaltjes). Hierdoor is parkeren ook lastiger. 
	 De straat is heel krap en er is geen sprake van eenrichtingsverkeer, waardoor het moeilijk is om te keren (ook veel paaltjes). Hierdoor is parkeren ook lastiger. 
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	 de straat is smal en de auto zijn groot. dus is er weinig ruimte. vooral bij een kerkgang is het hectisch 
	 de straat is smal en de auto zijn groot. dus is er weinig ruimte. vooral bij een kerkgang is het hectisch 

	 De straat is te smal je kan nooit met goed fatsoen in en uit laden of er staat iemand achter te toeteren of te schelden. Ongelooflijk dat de gemeente zo.n situatie heeft gecreeerd. 
	 De straat is te smal je kan nooit met goed fatsoen in en uit laden of er staat iemand achter te toeteren of te schelden. Ongelooflijk dat de gemeente zo.n situatie heeft gecreeerd. 

	 De straat is te smal om goed elkaar te passeren en zeker met bestelauto,s Mijn auto staat altijd goed geparkeerd en toch is er een spiegel links stuk gereden kosten 180 euro en de dader onbekend wand die rij door. Ik heb jaren geleden al aangegeven in Uw stads panel dat ze insteek havens moeten maken, en dan kan je meer auto,s kwijt. Er staan nu wat boompjes en een graas strookje . 
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	 De straat is te smal waardoor het moeilijk parkeren is . Daarnaast geeft het regelmatig problemen voor brede auto's (m.n. voor de vuilniswagen) met doorrijden. 
	 De straat is te smal waardoor het moeilijk parkeren is . Daarnaast geeft het regelmatig problemen voor brede auto's (m.n. voor de vuilniswagen) met doorrijden. 

	 De straat is vaak vol. 
	 De straat is vaak vol. 

	 de straat is vrij smal dus als er aan allebei de kanten auto's staan kan ik er soms nauwlijks door met mijn auto 
	 de straat is vrij smal dus als er aan allebei de kanten auto's staan kan ik er soms nauwlijks door met mijn auto 

	 De straat is zo smal dat er met 2 wielen op de stoep geparkeerd moet worden. Met name spelende kinderen op de stoep zorgen dan vaak voor kleine beschadigingen door fietsstuurtjes langs de lak etc. Ook is parkeren vaak zo krap dat er soms kleine aanrijdinkjes zijn, zoals een trekhaak in een nummerbord. 
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	 De straat is zodanig smal dat parkeren niet zonder het risico kan dat de spiegel eraf gereden wordt of de auto beschadigd wordt door vrachtverkeer. 
	 De straat is zodanig smal dat parkeren niet zonder het risico kan dat de spiegel eraf gereden wordt of de auto beschadigd wordt door vrachtverkeer. 

	 De straat maakt deel uit van een woonerf, waar men in de parkeervakken dient te parkeren. Echter wordt er veelal buiten deze parkeervakken geparkeerd, stadstoezicht en politie laten dicht oogluikend toe. 
	 De straat maakt deel uit van een woonerf, waar men in de parkeervakken dient te parkeren. Echter wordt er veelal buiten deze parkeervakken geparkeerd, stadstoezicht en politie laten dicht oogluikend toe. 

	 De vele auto's langs de straatkant maken de straat ongezellig en maken dat er weinig loop -en speelruimte overblijft de straten. 
	 De vele auto's langs de straatkant maken de straat ongezellig en maken dat er weinig loop -en speelruimte overblijft de straten. 

	 de wijk is krap bemeten met het aantal auto's nog uit de jaren 1975 nu heeft iedereen 2 auto's plus de nodige lease een beter systeem zou heel goed ziin 
	 de wijk is krap bemeten met het aantal auto's nog uit de jaren 1975 nu heeft iedereen 2 auto's plus de nodige lease een beter systeem zou heel goed ziin 

	 dealers en poging tot inbraak en trachten Mercedes wielen te stelen 
	 dealers en poging tot inbraak en trachten Mercedes wielen te stelen 

	 door bezoekers van de cafe's in de straat! dagelijks dubbel parkeren of op de stoepen! 
	 door bezoekers van de cafe's in de straat! dagelijks dubbel parkeren of op de stoepen! 

	 Door bioscoopbezoekers en restaurantbezoekers. Tevens veel mensen die in de auto aan het water zitten 
	 Door bioscoopbezoekers en restaurantbezoekers. Tevens veel mensen die in de auto aan het water zitten 

	 Door boomwortels die de weg omhoog werpen is het soms een heel gedoe om de auto te parkeren of weer weg te rijden. 
	 Door boomwortels die de weg omhoog werpen is het soms een heel gedoe om de auto te parkeren of weer weg te rijden. 

	 Door bouwwerkzaamheden is mijn straat aan een kant afgesloten, met regelmaat parkeert men op plekken waar wij moeten passeren. 
	 Door bouwwerkzaamheden is mijn straat aan een kant afgesloten, met regelmaat parkeert men op plekken waar wij moeten passeren. 

	 door dat de maastunnel dicht is komen mensen buiten Rotterdam met hun auto en gaan ze parkeren bij ons in de straat en gaan weer verder naar hun werk met de fiets die ze uit de bagage van auto uit halen.wij komen van ons werk en kunnen onze autos niet kwijt.alle omwonenden hebben hier last van. 
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	 Door de aanleg van een parkeerhaven op de hoek kralingseweg charlotte de Bourbon laan is het uitzicht weggenomen waardoor levensgevaarlijke situaties ontstaan met name als daar hogere auto's zoals busjes of SUV's staan geparkeeerd. 
	 Door de aanleg van een parkeerhaven op de hoek kralingseweg charlotte de Bourbon laan is het uitzicht weggenomen waardoor levensgevaarlijke situaties ontstaan met name als daar hogere auto's zoals busjes of SUV's staan geparkeeerd. 


	 Door de aanleg van stoepen /overgangen die niet echt nodig zijn om de kade te bereiken zijn er minder p-plaatsen dan zou kunnen. Tegenover ons (rechter rottekade 45) is een vak voor 2,5 auto's gemaakt!! Echter zonder markering. Graag meer plaatsen creeen waar dat kan en vakken overal aangeven. 
	 Door de aanleg van stoepen /overgangen die niet echt nodig zijn om de kade te bereiken zijn er minder p-plaatsen dan zou kunnen. Tegenover ons (rechter rottekade 45) is een vak voor 2,5 auto's gemaakt!! Echter zonder markering. Graag meer plaatsen creeen waar dat kan en vakken overal aangeven. 
	 Door de aanleg van stoepen /overgangen die niet echt nodig zijn om de kade te bereiken zijn er minder p-plaatsen dan zou kunnen. Tegenover ons (rechter rottekade 45) is een vak voor 2,5 auto's gemaakt!! Echter zonder markering. Graag meer plaatsen creeen waar dat kan en vakken overal aangeven. 

	 Door de aanwezigheid van een "illegale" garage annex pension in samenhang met een kozijnmontage bedrijf worden veel beschikbare in gebruik genomen. Dit wordt veroorzaakt door j het ridicule optreden van Toezicht&Handhaving ten aanzien van  naar hun mening hinderlijk en gevaarlijk parkeren sinds september 2017 op de Deijffelbroekselaan. 
	 Door de aanwezigheid van een "illegale" garage annex pension in samenhang met een kozijnmontage bedrijf worden veel beschikbare in gebruik genomen. Dit wordt veroorzaakt door j het ridicule optreden van Toezicht&Handhaving ten aanzien van  naar hun mening hinderlijk en gevaarlijk parkeren sinds september 2017 op de Deijffelbroekselaan. 

	 Door de bezoekers / ouders van de kinderen van gymzaal Pieter Postlaan 40. Deze parkeren gerust op opritten en in tuinen van bewoners wat tot veel irritatie leid. 
	 Door de bezoekers / ouders van de kinderen van gymzaal Pieter Postlaan 40. Deze parkeren gerust op opritten en in tuinen van bewoners wat tot veel irritatie leid. 

	 Door de coffee shop (drugs dealer) word er veel dubbel geparkeerd. Ook staat er ongeveer elke 20 minuten een auto schuin op de stoep naast de winkel omdat mensen dan snel even drugs willen kopen. Dat geeft overlast. Dit vind ik en andere bewoners zeer vervelend. Ik heb op dat stukje stoep een plantenbak geplaatst zodat daar niet meer geparkeerd kon worden maar die hebben de mensen van de coffee shop weg gehaald. 
	 Door de coffee shop (drugs dealer) word er veel dubbel geparkeerd. Ook staat er ongeveer elke 20 minuten een auto schuin op de stoep naast de winkel omdat mensen dan snel even drugs willen kopen. Dat geeft overlast. Dit vind ik en andere bewoners zeer vervelend. Ik heb op dat stukje stoep een plantenbak geplaatst zodat daar niet meer geparkeerd kon worden maar die hebben de mensen van de coffee shop weg gehaald. 

	 Door de parkeerdruk worden auto's vaak in de bocht gezet. Hoewel bij wet niet toegestaan, wordt het wel gedaan maar niet gehandhaafd met als gevolgen: - Botsingen en andere schade - Langere voertuigen zoals vrachtwagens, vuilniswagens en brandweerwagens die niet door de straat kunnen 
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	 Door de seniorenvereniging en de visvereniging op de gebbeweg vaak geen plek 
	 Door de seniorenvereniging en de visvereniging op de gebbeweg vaak geen plek 

	 door diverse bedrijfsbussen en buitenlandse auto's 
	 door diverse bedrijfsbussen en buitenlandse auto's 

	 Door gebrek aan doorstroming vanuit de parkeergarages worden we ieder weekend getrakteerd op een claxonconcert van ongeduldige automobilisten 
	 Door gebrek aan doorstroming vanuit de parkeergarages worden we ieder weekend getrakteerd op een claxonconcert van ongeduldige automobilisten 

	 Door plaswijkpark 
	 Door plaswijkpark 

	 Door recent ingesteld parkeerverbod is er een gevaarlijke situatie opstaan in de straat. De auto's moeten nu ineens aan de overzijde van de straat staan waardoor er geen goed zicht is op de zijstraat. Een parkeerverbod aan de andere zijde van de straat was veel logischer geweest. Ook is er door het parkeerverbod minder plek en moeten wij onze auto's verder weg zetten omdat we voor het huis niet meer mogen staan 
	 Door recent ingesteld parkeerverbod is er een gevaarlijke situatie opstaan in de straat. De auto's moeten nu ineens aan de overzijde van de straat staan waardoor er geen goed zicht is op de zijstraat. Een parkeerverbod aan de andere zijde van de straat was veel logischer geweest. Ook is er door het parkeerverbod minder plek en moeten wij onze auto's verder weg zetten omdat we voor het huis niet meer mogen staan 

	 Door spelende kinderen en snachts (dus niet duidelijk wie) worden veel auto's beschadigd. 
	 Door spelende kinderen en snachts (dus niet duidelijk wie) worden veel auto's beschadigd. 

	 Door verbouwingen in de wijk worden veel parkeerplaatsen weggenomen. Aangevuld met werkzaamheden in de straten waardoor een hele straat geen parkeerplaatsen meer heeft, betekent dit een sterk toegenomen verkeersdruk. Het lijkt erop alsof niemand daar echt mee bezig is of aanspreekbaar is. Oplossing is overigens vrij eenvoudig voorhanden: aan de even kant van de 's Gravendijkwal is voldoende capaciteit. Geef bewoners de mogelijkheid om daar tijdelijk te mogen parkeren en probleem is weg. 
	 Door verbouwingen in de wijk worden veel parkeerplaatsen weggenomen. Aangevuld met werkzaamheden in de straten waardoor een hele straat geen parkeerplaatsen meer heeft, betekent dit een sterk toegenomen verkeersdruk. Het lijkt erop alsof niemand daar echt mee bezig is of aanspreekbaar is. Oplossing is overigens vrij eenvoudig voorhanden: aan de even kant van de 's Gravendijkwal is voldoende capaciteit. Geef bewoners de mogelijkheid om daar tijdelijk te mogen parkeren en probleem is weg. 

	 Door verbouwingen worden er regelmatig containers op parkeerplaatsen gezet. 
	 Door verbouwingen worden er regelmatig containers op parkeerplaatsen gezet. 

	 Door werklui meerdere plekken bezet houden en schaftkeeten. Sommige huishoudens meerdere auto’s en bedrijsauto’s 
	 Door werklui meerdere plekken bezet houden en schaftkeeten. Sommige huishoudens meerdere auto’s en bedrijsauto’s 

	 Doordat de Kleiweg betaald parkeren kent en onze straat niet (elisabethlaan), ervaren wij veel parkeeroverlast van bewoners & bezoekers van de Kleiweg. Direct invoeren van parkeerheffingen voor de elisabethlaan (of opheffen parkeerheffingen Kleiweg) zou de oplossing zijn om onze parkeerdruk te verminderen 
	 Doordat de Kleiweg betaald parkeren kent en onze straat niet (elisabethlaan), ervaren wij veel parkeeroverlast van bewoners & bezoekers van de Kleiweg. Direct invoeren van parkeerheffingen voor de elisabethlaan (of opheffen parkeerheffingen Kleiweg) zou de oplossing zijn om onze parkeerdruk te verminderen 

	 Doordat de straat eenrichtingsverkeer is, wordt er zeer hard gereden in de straat (Gerard Scholtenstraat). Vaak wordt de straat ook gebruikt als snelle sluiproute om de Zwart 
	 Doordat de straat eenrichtingsverkeer is, wordt er zeer hard gereden in de straat (Gerard Scholtenstraat). Vaak wordt de straat ook gebruikt als snelle sluiproute om de Zwart 
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	 doordat deels op de stoep parkeren oogluikend is toegestaan is het passeren van elkaar tegemoetkomende auto's niet goed mogelijk en is sprake van onvoldoende zicht bij het verlaten van ook aanwezige parkeerterreintjes bij de vijf parktorens. 
	 doordat deels op de stoep parkeren oogluikend is toegestaan is het passeren van elkaar tegemoetkomende auto's niet goed mogelijk en is sprake van onvoldoende zicht bij het verlaten van ook aanwezige parkeerterreintjes bij de vijf parktorens. 

	 Doordat er bij ons nog tussendoor bomen staan valt hier geregeld blad uit .bij harde wind diverse autos al schade gehad door afvallende takken. En vogelpoep. Ook worden er geregeld autos gestolen of word er ingebroken. 
	 Doordat er bij ons nog tussendoor bomen staan valt hier geregeld blad uit .bij harde wind diverse autos al schade gehad door afvallende takken. En vogelpoep. Ook worden er geregeld autos gestolen of word er ingebroken. 

	 Doordat er geen parkeervakken in onze straat getekend staan zitten er vaak onnodig grote gaten tussen de auto's 
	 Doordat er geen parkeervakken in onze straat getekend staan zitten er vaak onnodig grote gaten tussen de auto's 

	 Doordat er in naastgelegen buurten betaald parkeren is ingevoerd staat Vreewijk steeds voller. Zeker op dagen dat Feyenoord een wedstrijd speelt in eigen Kuip. 
	 Doordat er in naastgelegen buurten betaald parkeren is ingevoerd staat Vreewijk steeds voller. Zeker op dagen dat Feyenoord een wedstrijd speelt in eigen Kuip. 

	 Doordat er maar aan 1 kant geparekeerd kan wordenis er maar voor de helft van de woningen1 parkeerplaats in de straat zelf, maar na veel overleg met de gemeente zijn er aan het einde van de straten parkeertereintjes waar de overige auto's geparkeerd kunnen worden. 
	 Doordat er maar aan 1 kant geparekeerd kan wordenis er maar voor de helft van de woningen1 parkeerplaats in de straat zelf, maar na veel overleg met de gemeente zijn er aan het einde van de straten parkeertereintjes waar de overige auto's geparkeerd kunnen worden. 

	 Doordat forenzen de auto's parkeren bij de Metro Hoogvliet 
	 Doordat forenzen de auto's parkeren bij de Metro Hoogvliet 

	 Doordat het openbaar vervoer niet lang genoeg rijdt ben ik genoodzaakt met  mijn auto naar mijn werk te gaan. en ervaar nachts wanneer ik thuis kom van mijn werk dat er geen parkeerplaats is. Dit komt doordat er een grote hoeveelheid bedrijfsauto´s geparkeerd staan in de wijk. 
	 Doordat het openbaar vervoer niet lang genoeg rijdt ben ik genoodzaakt met  mijn auto naar mijn werk te gaan. en ervaar nachts wanneer ik thuis kom van mijn werk dat er geen parkeerplaats is. Dit komt doordat er een grote hoeveelheid bedrijfsauto´s geparkeerd staan in de wijk. 

	 Doordat ik veelal moet zoeken naar een parkeerplaats is de kans groter dat ik een bredere voertuig (SUV/busje /vrachtauto/ auto's die i.v.m. laden en lossen vaak midden op de weg staan) tegenkom en omdat  overal reeds geparkeerde voertuigen staan, komt het regelmatig voor dat ik achteruit (zo'n 200m met bochten) de straat uit moet rijden om de tegemoetkomende auto's erdoor te laten. 
	 Doordat ik veelal moet zoeken naar een parkeerplaats is de kans groter dat ik een bredere voertuig (SUV/busje /vrachtauto/ auto's die i.v.m. laden en lossen vaak midden op de weg staan) tegenkom en omdat  overal reeds geparkeerde voertuigen staan, komt het regelmatig voor dat ik achteruit (zo'n 200m met bochten) de straat uit moet rijden om de tegemoetkomende auto's erdoor te laten. 

	 Doordat sommige bewoners "ruim" parkeren is er vaak plekverlies. 
	 Doordat sommige bewoners "ruim" parkeren is er vaak plekverlies. 

	 Drive-in woningen worden door kopers vaak verbouwd en ze hebben veelal meerdere auto's (busjes!) die dan op de enige parkeerplaats die wij hebben neergezet worden. Een jong stel heeft zelfs 2 auto's waarvan er één nooit gebruikt wordt en natuurlijk aan onze kant gezet wordt terwijl ze zelf minimaal 2 maar soms zelfs 3 parkeerplaatsen hebben! (Ommoord-Kruidenbuurt) De enorme toename van bedrijfswagens die kennelijk mee naar huis genomen wordt is een afschuwelijk extra probleem!!!! 
	 Drive-in woningen worden door kopers vaak verbouwd en ze hebben veelal meerdere auto's (busjes!) die dan op de enige parkeerplaats die wij hebben neergezet worden. Een jong stel heeft zelfs 2 auto's waarvan er één nooit gebruikt wordt en natuurlijk aan onze kant gezet wordt terwijl ze zelf minimaal 2 maar soms zelfs 3 parkeerplaatsen hebben! (Ommoord-Kruidenbuurt) De enorme toename van bedrijfswagens die kennelijk mee naar huis genomen wordt is een afschuwelijk extra probleem!!!! 

	 Drukte . Visite heeft moeite om plaats te vinden.Men gaat op plaatsen staan waar dit verboden is. 
	 Drukte . Visite heeft moeite om plaats te vinden.Men gaat op plaatsen staan waar dit verboden is. 

	 drukte in de weekenden en bij voetbalwedstrijden 
	 drukte in de weekenden en bij voetbalwedstrijden 

	 Drukte wanneer sparta thuis speelt. 
	 Drukte wanneer sparta thuis speelt. 

	 Dubbel  parkeren en toeteren hierover. Auto’s op de stoep 
	 Dubbel  parkeren en toeteren hierover. Auto’s op de stoep 

	 dubbel gepakeerde auto's langs de stoep, schijnbaar toegelaten omdat er geen bord staat dat het niet mag? Echter ontstaan hier dagelijks onveilige situaties door, mensen hebben lak aan de 30km zone en rijden soms met 80 door onze straatje waar onze kinderen regelmatig oversteken en te weinig zich hebben door de dubbel geparkeerde auto's. Verder is het erg onrustig s'avonds wegens de hoeveelheid mensen die hun auto's parkeren langs de stoep. Vaak ook nog pal op de stoep, ik heb het idee dat er veeeeels te 
	 dubbel gepakeerde auto's langs de stoep, schijnbaar toegelaten omdat er geen bord staat dat het niet mag? Echter ontstaan hier dagelijks onveilige situaties door, mensen hebben lak aan de 30km zone en rijden soms met 80 door onze straatje waar onze kinderen regelmatig oversteken en te weinig zich hebben door de dubbel geparkeerde auto's. Verder is het erg onrustig s'avonds wegens de hoeveelheid mensen die hun auto's parkeren langs de stoep. Vaak ook nog pal op de stoep, ik heb het idee dat er veeeeels te 


	 Dubbel geparkeerd Op gras parkeren  Onze straat is twee richtingen maar is daar te smal voor. Ook wordt er auto's neergezet op de rijbaan naast uitgang boom 
	 Dubbel geparkeerd Op gras parkeren  Onze straat is twee richtingen maar is daar te smal voor. Ook wordt er auto's neergezet op de rijbaan naast uitgang boom 
	 Dubbel geparkeerd Op gras parkeren  Onze straat is twee richtingen maar is daar te smal voor. Ook wordt er auto's neergezet op de rijbaan naast uitgang boom 

	 dubbel geparkeerd staan of op invalidenplaats 
	 dubbel geparkeerd staan of op invalidenplaats 

	 Dubbel geparkeerd, of er staat een bouw container 
	 Dubbel geparkeerd, of er staat een bouw container 

	 Dubbel geparkeerde auto's 
	 Dubbel geparkeerde auto's 

	 Dubbel geparkeerde auto's die de doorgang of de tram belemmeren 
	 Dubbel geparkeerde auto's die de doorgang of de tram belemmeren 

	 Dubbel geparkeerde auto's waardoor ik klem wordt gezet. 
	 Dubbel geparkeerde auto's waardoor ik klem wordt gezet. 

	 Dubbel geparkeerde auto's, autos die niet aansluiten en zodoende onnodig veel ruimte innemen. Bussen die 1,5 parkeerplek nodig hebben. Technisch is er voldoende ruimte, mits omwonenden de vakken proper benutten. 
	 Dubbel geparkeerde auto's, autos die niet aansluiten en zodoende onnodig veel ruimte innemen. Bussen die 1,5 parkeerplek nodig hebben. Technisch is er voldoende ruimte, mits omwonenden de vakken proper benutten. 

	 Dubbel geparkeerde auto's. 
	 Dubbel geparkeerde auto's. 

	 Dubbel geparkeerde autos en op plaatsen die niet voor parkeren zijn bedoeld. 
	 Dubbel geparkeerde autos en op plaatsen die niet voor parkeren zijn bedoeld. 

	 Dubbel geparkeerde,  auto's autos op de stoep geparkeerd. Er is hier nadat de gemeente alle parkeerplaatsen verwijderd heeft op de lepelaarssingel )120+ een groot te kort. En vervolgens wordt er doodleuk een vergunning afgegeven voor een moskee. En maakt u overal betaald parkeren behalve hier..  Ik weet niet wie er op de planning werkt maar u zou allemaal ontslagen moeten worden. 
	 Dubbel geparkeerde,  auto's autos op de stoep geparkeerd. Er is hier nadat de gemeente alle parkeerplaatsen verwijderd heeft op de lepelaarssingel )120+ een groot te kort. En vervolgens wordt er doodleuk een vergunning afgegeven voor een moskee. En maakt u overal betaald parkeren behalve hier..  Ik weet niet wie er op de planning werkt maar u zou allemaal ontslagen moeten worden. 

	 Dubbel pakeren en op het voetpad 
	 Dubbel pakeren en op het voetpad 

	 dubbel parkeren 
	 dubbel parkeren 

	 Dubbel parkeren als er 15 m verder plaats is. Om iemand uit te laten stappen of om een pakketje af te geven. 
	 Dubbel parkeren als er 15 m verder plaats is. Om iemand uit te laten stappen of om een pakketje af te geven. 

	 Dubbel parkeren en grote bestelwagens voor je deur 
	 Dubbel parkeren en grote bestelwagens voor je deur 

	 Dubbel parkeren en op plekken gaan Staan waardoor belemmering 
	 Dubbel parkeren en op plekken gaan Staan waardoor belemmering 

	 Dubbel parkeren en parkeren op invalide- en artsenplaatsen door coffeeshop- en supermarktbezoekers (veel belgische kentekens ook).  Overlast door harde muziek van mensen die geparkeerd staan en in hun auto blijven zitten, met name 's avonds. 
	 Dubbel parkeren en parkeren op invalide- en artsenplaatsen door coffeeshop- en supermarktbezoekers (veel belgische kentekens ook).  Overlast door harde muziek van mensen die geparkeerd staan en in hun auto blijven zitten, met name 's avonds. 

	 Dubbel parkeren en parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt. Het betreft klanten van de Lidl. Degenen die overlast veroorzaken kiezen voor het gemak de auto zo dicht mogelijk bij de ingang van de Lidl te plaatsen. 
	 Dubbel parkeren en parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt. Het betreft klanten van de Lidl. Degenen die overlast veroorzaken kiezen voor het gemak de auto zo dicht mogelijk bij de ingang van de Lidl te plaatsen. 

	 Dubbel parkeren of zo parkeren dat je eerst moet gaan vragen of ze hun auto weg willen zetten alvorens je zelf weg kunt. Dat is heel vervelend temeer om dat mijn vrouw en ik allebei zeer slecht ter been zijn en zeer afhankelijk van onze auto. 
	 Dubbel parkeren of zo parkeren dat je eerst moet gaan vragen of ze hun auto weg willen zetten alvorens je zelf weg kunt. Dat is heel vervelend temeer om dat mijn vrouw en ik allebei zeer slecht ter been zijn en zeer afhankelijk van onze auto. 

	 Dubbel parkeren omdat er geen parkeerplaats is of aan het begin van de  straat waar een inrit is mensen gaan vaak stil staan 
	 Dubbel parkeren omdat er geen parkeerplaats is of aan het begin van de  straat waar een inrit is mensen gaan vaak stil staan 

	 dubbel parkeren, afvalcontainers en opgeëiste parkeervakken door horeca, te weinig parkeerruimte door stelselmatig terugbrengen aantal parkeerplaatsen door de gemeente 
	 dubbel parkeren, afvalcontainers en opgeëiste parkeervakken door horeca, te weinig parkeerruimte door stelselmatig terugbrengen aantal parkeerplaatsen door de gemeente 

	 dubbel parkeren, ondanks 30 km zone te hard rijden, muziek in auto,s zo hard en zeker als ze wat langer stilstaan zeer vervelend 
	 dubbel parkeren, ondanks 30 km zone te hard rijden, muziek in auto,s zo hard en zeker als ze wat langer stilstaan zeer vervelend 

	 dubbel parkeren, parkeren op het trottoir, parkeren op de uitrit voor ons huis 
	 dubbel parkeren, parkeren op het trottoir, parkeren op de uitrit voor ons huis 

	 Dubbel parkeren, parkeren op in-/uitrit privè garage 
	 Dubbel parkeren, parkeren op in-/uitrit privè garage 

	 Dubbel parkeren, slordig geparkeerde auto's 
	 Dubbel parkeren, slordig geparkeerde auto's 

	 Dubbel parkeren, waardoor file en toeterende auto's. 
	 Dubbel parkeren, waardoor file en toeterende auto's. 

	 Dubbel stilstaan 
	 Dubbel stilstaan 


	 dubbelgeparkeerde auto's langs de straat (Nieuwe Binnenweg) en plots stilstaande auto's waarvan de bestuurders even iets moeten laten weten aan anderen, in een gesprek of elkaar aanroepend van beide kanten van de weg 
	 dubbelgeparkeerde auto's langs de straat (Nieuwe Binnenweg) en plots stilstaande auto's waarvan de bestuurders even iets moeten laten weten aan anderen, in een gesprek of elkaar aanroepend van beide kanten van de weg 
	 dubbelgeparkeerde auto's langs de straat (Nieuwe Binnenweg) en plots stilstaande auto's waarvan de bestuurders even iets moeten laten weten aan anderen, in een gesprek of elkaar aanroepend van beide kanten van de weg 

	 Dubbelgeparkeerde auto's, grote (bouw)containers op parkeerplaatsen, Kaat Mossel die plekken inpikt voor hun gasten en deze bezet houdt door er paaltjes neer te zetten, Kaat Mossel en Bar de Admiraliteit die parkeerplaatsen gebruiken om hun terras op uit te breiden (in de zomer), kapot glas en ander afval op parkeerplaatsen 
	 Dubbelgeparkeerde auto's, grote (bouw)containers op parkeerplaatsen, Kaat Mossel die plekken inpikt voor hun gasten en deze bezet houdt door er paaltjes neer te zetten, Kaat Mossel en Bar de Admiraliteit die parkeerplaatsen gebruiken om hun terras op uit te breiden (in de zomer), kapot glas en ander afval op parkeerplaatsen 

	 dubbelgeparkeerde auto's; auto's die wegrijden zonder regels te hanteren, weg te smal waardoor als er 2 tegenoverliggende auto's naast komen te staan (welke stedelijke ontwikkelaar heeft dit zo berekend?!), de fietser wordt geklemd; grote vrachtwagens die komen laden/lossen voor winkels en de weg belemmeren waardoor te krappe situatie voor overige verkeersdeelnemers; 
	 dubbelgeparkeerde auto's; auto's die wegrijden zonder regels te hanteren, weg te smal waardoor als er 2 tegenoverliggende auto's naast komen te staan (welke stedelijke ontwikkelaar heeft dit zo berekend?!), de fietser wordt geklemd; grote vrachtwagens die komen laden/lossen voor winkels en de weg belemmeren waardoor te krappe situatie voor overige verkeersdeelnemers; 

	 Dubbelparkeren 
	 Dubbelparkeren 

	 dubbelparkeren om even een broodje te kopen bij de bakker in het blok tussen de Mathenesserbrug en de Zoutziederstraat.  Ook veel illegale parkeerder in de Zoutziederstraat tpv de opritten 
	 dubbelparkeren om even een broodje te kopen bij de bakker in het blok tussen de Mathenesserbrug en de Zoutziederstraat.  Ook veel illegale parkeerder in de Zoutziederstraat tpv de opritten 

	 Een aso buurman, die met twee van zijn auto's bewust zo parkeert, dat drie plekken worden gebruikt. Ik denk dat hij zo een plaats voor zijn eventueel bezoek vrij wilt houden. 
	 Een aso buurman, die met twee van zijn auto's bewust zo parkeert, dat drie plekken worden gebruikt. Ik denk dat hij zo een plaats voor zijn eventueel bezoek vrij wilt houden. 

	 een boom op de afscheiding van twee parkeerplaatsen 
	 een boom op de afscheiding van twee parkeerplaatsen 

	 Een paar jaar geleden besloten om de auto niet meer aan te schaffen nadat deze is gestolen. We hebben daarnaast te maken gehad met meerdere keren vandalisme aan de auto. Voor woon-werk verkeer reizen we met de trein en voor de overige zaken zijn we overgestapt op Greenwheels. Dit bevalt uitstekend. Zeker aangezien we nu niet meer rondjes hoeven te rijden op zoek naar een parkeerplaats. Althans een enkele x komt dat wel voor aangezien niet alle automobilisten snappen dat de autodate een gereserveerde plek 
	 Een paar jaar geleden besloten om de auto niet meer aan te schaffen nadat deze is gestolen. We hebben daarnaast te maken gehad met meerdere keren vandalisme aan de auto. Voor woon-werk verkeer reizen we met de trein en voor de overige zaken zijn we overgestapt op Greenwheels. Dit bevalt uitstekend. Zeker aangezien we nu niet meer rondjes hoeven te rijden op zoek naar een parkeerplaats. Althans een enkele x komt dat wel voor aangezien niet alle automobilisten snappen dat de autodate een gereserveerde plek 

	 een verhuizingsbedrijf parkeert z'n bus in de straat elke dag, en die bus gebruikt 2 plekken/vakken. Verder, mensen parkeren niet precies in het parkeerpvak 
	 een verhuizingsbedrijf parkeert z'n bus in de straat elke dag, en die bus gebruikt 2 plekken/vakken. Verder, mensen parkeren niet precies in het parkeerpvak 

	 een vrijgevochten bende van Sixt busjes en personenauto's overal worden de de auto's gedumpt deze week zelfs op de stoep voor het kantoor naast oversteekplaats zou daar ook gaarne betonnen paaltjes willen zien. Scanauto maakt ook veel bekeuringen maar geen reactie. Veel bewoners moeten naar parkeerplaats zoeken SCHANDALIG 
	 een vrijgevochten bende van Sixt busjes en personenauto's overal worden de de auto's gedumpt deze week zelfs op de stoep voor het kantoor naast oversteekplaats zou daar ook gaarne betonnen paaltjes willen zien. Scanauto maakt ook veel bekeuringen maar geen reactie. Veel bewoners moeten naar parkeerplaats zoeken SCHANDALIG 

	 eigen carport, maar oprit zo smal dat ernaast geparkeerde auto's het zicht versperrren, waardoor ik over het fietspad naar eind straat moet rijden. 
	 eigen carport, maar oprit zo smal dat ernaast geparkeerde auto's het zicht versperrren, waardoor ik over het fietspad naar eind straat moet rijden. 

	 Eigen parkeerplaats 
	 Eigen parkeerplaats 

	 Eigen parkeerplaats achter het flat 
	 Eigen parkeerplaats achter het flat 

	 Eigen parkeerterrein,gelukkig. 
	 Eigen parkeerterrein,gelukkig. 

	 en er zijn teveel plaatsen met een hekje die niet gebruikt worden/ en veel horecagelegenheden die parkeerplaats als terras hebben. leuk maar kost wel parkeerruimte. 
	 en er zijn teveel plaatsen met een hekje die niet gebruikt worden/ en veel horecagelegenheden die parkeerplaats als terras hebben. leuk maar kost wel parkeerruimte. 

	 En op de hoek van Kruisvoorde/Schoonegge staat heel vaak een hoge aanhangwagen geparkeerd van rijschool Forte die dan ook nog eens zicht belemmerd Als de basisschool uitgaat twee keer per dag de straat geblokkeerd door auto's van ouders die de weg regelmatig blokkeren, of de prit van garages blokkeren 
	 En op de hoek van Kruisvoorde/Schoonegge staat heel vaak een hoge aanhangwagen geparkeerd van rijschool Forte die dan ook nog eens zicht belemmerd Als de basisschool uitgaat twee keer per dag de straat geblokkeerd door auto's van ouders die de weg regelmatig blokkeren, of de prit van garages blokkeren 


	 en op zondag is het een ramp in e docter hekmanstraat  publiek kan hier zondag gratis parkeren ook publiek wat hier de auto neerzetten en verder gaan naar de stat met het ov bewoner zelf moet 10 tot 15 minuten lopen of op de  soetendaalseweg  op betaald parkeren zetten 
	 en op zondag is het een ramp in e docter hekmanstraat  publiek kan hier zondag gratis parkeren ook publiek wat hier de auto neerzetten en verder gaan naar de stat met het ov bewoner zelf moet 10 tot 15 minuten lopen of op de  soetendaalseweg  op betaald parkeren zetten 
	 en op zondag is het een ramp in e docter hekmanstraat  publiek kan hier zondag gratis parkeren ook publiek wat hier de auto neerzetten en verder gaan naar de stat met het ov bewoner zelf moet 10 tot 15 minuten lopen of op de  soetendaalseweg  op betaald parkeren zetten 

	 enkele van mijn buren hebben veel auto's, die ze voor een deel op hun eigen erf parkeren, maar hun bestelbusjes worden meestal in de parkeervakken geparkeerd. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Ontnemen niet alleen het uitzicht , maar tevens het zicht bij het uitrijden van mijn auto of dat van andere buren. 
	 enkele van mijn buren hebben veel auto's, die ze voor een deel op hun eigen erf parkeren, maar hun bestelbusjes worden meestal in de parkeervakken geparkeerd. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Ontnemen niet alleen het uitzicht , maar tevens het zicht bij het uitrijden van mijn auto of dat van andere buren. 

	 Er altijd op de hoeken geparkeerd dan heb jee geen als je de straat uit moet 
	 Er altijd op de hoeken geparkeerd dan heb jee geen als je de straat uit moet 

	 er auto's 1 1/2 plek innemen er grote bussen geparkeerd staan ook tegen de verkeersrichting een plek inpikken en sraks ook overlast van parkeerders in betaalde gebieden 
	 er auto's 1 1/2 plek innemen er grote bussen geparkeerd staan ook tegen de verkeersrichting een plek inpikken en sraks ook overlast van parkeerders in betaalde gebieden 

	 Er is bijna nooit plek en moet de auto meestal een paar straten verder parkeren. Heel vervelend 
	 Er is bijna nooit plek en moet de auto meestal een paar straten verder parkeren. Heel vervelend 

	 er is een buurthuis voor de deur maar er zijn geen extra parkeervoorzieningen. T 
	 er is een buurthuis voor de deur maar er zijn geen extra parkeervoorzieningen. T 

	 Er is een mogelijkheid om de parkeer problemen aan te pakken, door een extra paarkeerplaats voor 20 auto,s te maken ,in een verwaarloost stukje park maar de gemeente luistert niet naar de bewoners. 
	 Er is een mogelijkheid om de parkeer problemen aan te pakken, door een extra paarkeerplaats voor 20 auto,s te maken ,in een verwaarloost stukje park maar de gemeente luistert niet naar de bewoners. 

	 er is een parkeerverbod aan beide zijden van de weg en dat wordt tijdens evenementen massaal overtreden 
	 er is een parkeerverbod aan beide zijden van de weg en dat wordt tijdens evenementen massaal overtreden 

	 Er is een sport school dichtbij. Aan onze kant van de Noodsingel is parkeren gratis na 18:00 uur. Aan de kant van de sportschool moet je tot 21:00 uur betalen. Veel bezoekers proberen aan onze kant te parkeren. 
	 Er is een sport school dichtbij. Aan onze kant van de Noodsingel is parkeren gratis na 18:00 uur. Aan de kant van de sportschool moet je tot 21:00 uur betalen. Veel bezoekers proberen aan onze kant te parkeren. 

	 Er is een tekort aan parkeermogelijkheden voor fietsen. Het plaatsen van fietsnietjes is zeer gewenst.   Oh wacht, fietsen? Jaaaaaaaa, die kun je ook parkeren. Toch wel jammer dat aan de ene kant de gemeente probeert mensen uit de auto te krijgen en aan de andere kant steeds lijkt te vergeten dat fietsers überhaupt bestaan en er automatisch vanuit gaat dat parkeren op auto's moet slaan. Zoals ze zeggen: wat je aandacht geeft groeit.  Verder zetten mijn buren hun auto op de weg omdat de parkeervakken vol z
	 Er is een tekort aan parkeermogelijkheden voor fietsen. Het plaatsen van fietsnietjes is zeer gewenst.   Oh wacht, fietsen? Jaaaaaaaa, die kun je ook parkeren. Toch wel jammer dat aan de ene kant de gemeente probeert mensen uit de auto te krijgen en aan de andere kant steeds lijkt te vergeten dat fietsers überhaupt bestaan en er automatisch vanuit gaat dat parkeren op auto's moet slaan. Zoals ze zeggen: wat je aandacht geeft groeit.  Verder zetten mijn buren hun auto op de weg omdat de parkeervakken vol z

	 Er is een teveel aan auto's en parkeerplaatsen in de straat, waardoor kinderen niet vrijelijk op straat kunnen spelen en de stoepen erg smal zijn. 
	 Er is een teveel aan auto's en parkeerplaatsen in de straat, waardoor kinderen niet vrijelijk op straat kunnen spelen en de stoepen erg smal zijn. 

	 er is een visboer die zijn verkoopwagen plus zijn Van plus een electrische wagen en een brommobiel en een kleine gezinsauto heeft en daardoor alleen al naast het nachtegaalplein 6 plaatsen bezet houdt en ook een gedeelte van de stoep. Ook staan er veel bedrijfswagens in de straten wat veel plek inneemt. Er zijn op de Arendsweg en begin  Talingstraat genoeg parkeerplaatsen in de avond om de auto, s neer te zetten wat ik ook zelf doe als er geen plek is maar blijkbaar hebben veel mensen geen zin om daarvand
	 er is een visboer die zijn verkoopwagen plus zijn Van plus een electrische wagen en een brommobiel en een kleine gezinsauto heeft en daardoor alleen al naast het nachtegaalplein 6 plaatsen bezet houdt en ook een gedeelte van de stoep. Ook staan er veel bedrijfswagens in de straten wat veel plek inneemt. Er zijn op de Arendsweg en begin  Talingstraat genoeg parkeerplaatsen in de avond om de auto, s neer te zetten wat ik ook zelf doe als er geen plek is maar blijkbaar hebben veel mensen geen zin om daarvand

	 Er is geen ruimte voor fietsen te plaatsen 
	 Er is geen ruimte voor fietsen te plaatsen 

	 er is niet altijd plaats om je auto te parkeren en men parkeert de auto in het parkeerverbod, deels het trottoir 
	 er is niet altijd plaats om je auto te parkeren en men parkeert de auto in het parkeerverbod, deels het trottoir 


	 Er is te weinig parkeerplek in de wijk. Zeker als mensen hun auto niet op hun eigen prive parkeerplaats zetten omdat ze te lui zijn om een stukje te lopen richting hun woning. Zo houden deze mensen wel andere vrije plekken voor iedereen bezet. Zeker tijdens schooltijden ervaar ik veel overlast van auto`s die overal maar parkeren en het zicht zo blokkeren zodat je niet ziet wat er van rechts komt. 
	 Er is te weinig parkeerplek in de wijk. Zeker als mensen hun auto niet op hun eigen prive parkeerplaats zetten omdat ze te lui zijn om een stukje te lopen richting hun woning. Zo houden deze mensen wel andere vrije plekken voor iedereen bezet. Zeker tijdens schooltijden ervaar ik veel overlast van auto`s die overal maar parkeren en het zicht zo blokkeren zodat je niet ziet wat er van rechts komt. 
	 Er is te weinig parkeerplek in de wijk. Zeker als mensen hun auto niet op hun eigen prive parkeerplaats zetten omdat ze te lui zijn om een stukje te lopen richting hun woning. Zo houden deze mensen wel andere vrije plekken voor iedereen bezet. Zeker tijdens schooltijden ervaar ik veel overlast van auto`s die overal maar parkeren en het zicht zo blokkeren zodat je niet ziet wat er van rechts komt. 

	 er is wel plaats, mar een bedrijf van de buren neemt met meerdere auto's veel ruimte in beslag. 
	 er is wel plaats, mar een bedrijf van de buren neemt met meerdere auto's veel ruimte in beslag. 

	 er komen "vanzelf" deuekn en krassen in de carrosserie. 
	 er komen "vanzelf" deuekn en krassen in de carrosserie. 

	 er parkeren bijna dagelijks mensen op de stoep, terwijl er genoeg plek is. ook staan er wel eens auto's zo scheef geparkeerd dat ze twee vakken bezetten 
	 er parkeren bijna dagelijks mensen op de stoep, terwijl er genoeg plek is. ook staan er wel eens auto's zo scheef geparkeerd dat ze twee vakken bezetten 

	 Er rijden continu rijscholen door de straat. Vaak wel 3 per kwartier. Daarnaast rijden veel mensen veel te hard. 
	 Er rijden continu rijscholen door de straat. Vaak wel 3 per kwartier. Daarnaast rijden veel mensen veel te hard. 

	 er staan altijd auto's, terwijl lang niet iedereen zo'n ding bezit. Een klein bedrijfje heeft zelfs drie bussen en een grote aanhanger, die staan ook in de straat. Een beetje minder zou mogen, zeker omdat een openbaar parkeerterrein aan het eind van de straat tijdens kantoortijden wordt gebruikt door werknemers van een bedrijf, maar na kantoortijden leeg is. 
	 er staan altijd auto's, terwijl lang niet iedereen zo'n ding bezit. Een klein bedrijfje heeft zelfs drie bussen en een grote aanhanger, die staan ook in de straat. Een beetje minder zou mogen, zeker omdat een openbaar parkeerterrein aan het eind van de straat tijdens kantoortijden wordt gebruikt door werknemers van een bedrijf, maar na kantoortijden leeg is. 

	 Er staan auto's geparkeerd die er al maanden staan. We hebben het aangegeven bij de politie, die zouden het weer doorgeven aan de gemeente Rotterdam, maar die auto's staan er nu zes maanden en er gebeurt niets. Zijn wel parkeerplekken. Daarbij worden er overdag veel auto's van forenzen geparkeerd en kunnen wij onze auto niet kwijt. Ook zijn er een aantal plekken bezet door mensen die hun auto lang laten staan en klussen aan de auto's op straat. 
	 Er staan auto's geparkeerd die er al maanden staan. We hebben het aangegeven bij de politie, die zouden het weer doorgeven aan de gemeente Rotterdam, maar die auto's staan er nu zes maanden en er gebeurt niets. Zijn wel parkeerplekken. Daarbij worden er overdag veel auto's van forenzen geparkeerd en kunnen wij onze auto niet kwijt. Ook zijn er een aantal plekken bezet door mensen die hun auto lang laten staan en klussen aan de auto's op straat. 

	 Er staan dagelijks auto's met mannen erin in de straat, gedurende langere tijd. Het is niet duidelijk wat ze doen. 
	 Er staan dagelijks auto's met mannen erin in de straat, gedurende langere tijd. Het is niet duidelijk wat ze doen. 

	 Er staan een hoop fietsen buiten containers geparkeerd. Aanwezig voormalig groot schoolplein wordt niet benut. 
	 Er staan een hoop fietsen buiten containers geparkeerd. Aanwezig voormalig groot schoolplein wordt niet benut. 

	 Er staan enorm vaak auto's fout geparkeerd, bijv. half of helemaal op de stoep. Wat op zich begrijpelijk is gezien het gebrek aan vrije plaatsen, maar kan ook erg hinderlijk zijn 
	 Er staan enorm vaak auto's fout geparkeerd, bijv. half of helemaal op de stoep. Wat op zich begrijpelijk is gezien het gebrek aan vrije plaatsen, maar kan ook erg hinderlijk zijn 

	 Er staan hele strepen waardoor er weinig parkeerplek is. Er zit een school in de buurt en vaak staat alles vol. De gele strepen waren omdat de bus erlangs kwam dat is nu niet meer van toepassing 
	 Er staan hele strepen waardoor er weinig parkeerplek is. Er zit een school in de buurt en vaak staat alles vol. De gele strepen waren omdat de bus erlangs kwam dat is nu niet meer van toepassing 

	 Er staan hier al weken inmiddels zelfs maanden 2 auto's die eerst voorzien waren van Duitse kentekens en toen zijn voorzien van Nederlandse kentekens (ze staan NIET te koop bij nabij gelegen autobedrijf) Het gaat hier dus om auto's die gekloond zijn of om andere import verkoopbeperking hier plekken van bewoners ontnemen. (gaat om jonge auto's populaire merken dus geen sloopauto's) Af en toe komt er iemand kijken en foto's nemen en vertrekt dan met derde auto dus zeker niet van bewoners (Joost mag weten ho
	 Er staan hier al weken inmiddels zelfs maanden 2 auto's die eerst voorzien waren van Duitse kentekens en toen zijn voorzien van Nederlandse kentekens (ze staan NIET te koop bij nabij gelegen autobedrijf) Het gaat hier dus om auto's die gekloond zijn of om andere import verkoopbeperking hier plekken van bewoners ontnemen. (gaat om jonge auto's populaire merken dus geen sloopauto's) Af en toe komt er iemand kijken en foto's nemen en vertrekt dan met derde auto dus zeker niet van bewoners (Joost mag weten ho

	 Er staan iedere dag diverse grote bestelwagens geparkeerd en vaak deels op het trottoir. Tevens staat er bijna dagelijks een kleine vrachtwagen, welke twee parkeervakken inneemt en daarbij ook nog eens met de cabine het volledige trottoir versperd. Als hij niet in de parkeervakken staat, daver versperd hij sowieso een deel van het trottoir. 
	 Er staan iedere dag diverse grote bestelwagens geparkeerd en vaak deels op het trottoir. Tevens staat er bijna dagelijks een kleine vrachtwagen, welke twee parkeervakken inneemt en daarbij ook nog eens met de cabine het volledige trottoir versperd. Als hij niet in de parkeervakken staat, daver versperd hij sowieso een deel van het trottoir. 

	 Er staan ook regelmatig auto's met stationair draaiende motor op de parkeerplekken. 
	 Er staan ook regelmatig auto's met stationair draaiende motor op de parkeerplekken. 


	 Er staan op de parkeerplaatsen bomen die enorm veel hars afgeven op de auto's in het zomerseizoen. Ook is er een parkeerplek voor een elektrische auto die 9 van de 10x leeg staat omdat niemand in de directe omgeving zo een auto heeft. 
	 Er staan op de parkeerplaatsen bomen die enorm veel hars afgeven op de auto's in het zomerseizoen. Ook is er een parkeerplek voor een elektrische auto die 9 van de 10x leeg staat omdat niemand in de directe omgeving zo een auto heeft. 
	 Er staan op de parkeerplaatsen bomen die enorm veel hars afgeven op de auto's in het zomerseizoen. Ook is er een parkeerplek voor een elektrische auto die 9 van de 10x leeg staat omdat niemand in de directe omgeving zo een auto heeft. 

	 Er staan regelmatig auto's illegaal geparkeerd aan het einde van de Rijksboom. 
	 Er staan regelmatig auto's illegaal geparkeerd aan het einde van de Rijksboom. 

	 Er staan regelmatig auto's op de stoep of op andere plaatsen waar het duidelijk niet de bedoeling is dat er geparkeerd wordt. 
	 Er staan regelmatig auto's op de stoep of op andere plaatsen waar het duidelijk niet de bedoeling is dat er geparkeerd wordt. 

	 Er staan regelmatig bussen hoger dan 2.40 m. en langer dan 6.00 m. of vrachtwagens voor mijn deur/woning geparkeerd. Deze belemmeren mijn uitzicht en zijn onveilig daar niemand meer kan zien of er wordt ingebroken en bij calamiteiten staan zij zeer in de weg. 
	 Er staan regelmatig bussen hoger dan 2.40 m. en langer dan 6.00 m. of vrachtwagens voor mijn deur/woning geparkeerd. Deze belemmeren mijn uitzicht en zijn onveilig daar niemand meer kan zien of er wordt ingebroken en bij calamiteiten staan zij zeer in de weg. 

	 Er staan soms auto's geparkeerd vlak op de hoek op de parkeerplaats, waardoor vrachtwagens voor toelevering aan de winkels van de Hesseplaats er niet langs kunnen. 
	 Er staan soms auto's geparkeerd vlak op de hoek op de parkeerplaats, waardoor vrachtwagens voor toelevering aan de winkels van de Hesseplaats er niet langs kunnen. 

	 Er staan vaak auto's op de stoep 
	 Er staan vaak auto's op de stoep 

	 Er staan vaak busjes die meer dan één plek innemen, waardoor er voor de rest van de automobilisten minder plekken over blijven. 
	 Er staan vaak busjes die meer dan één plek innemen, waardoor er voor de rest van de automobilisten minder plekken over blijven. 

	 er staan vaak voor langere tijd grote aftandse voertuigen (pick-ups of kleine vrachtwagens) in onze straat geparkeerd waarschijnlijk vanwege de milieuzone. Ook parkeren er veel forenzen in de straat die niet meer op de P+R bij halte Melanchtonweg kunnen staan. Daarnaast veel bezoekers van het SFG die gratis parkeren in onze straat en dan naar ziekenhuis lopen. Overdag staat de straat hierdoor steevast vol. S avonds is er weinig aan de hand en plek genoeg. 
	 er staan vaak voor langere tijd grote aftandse voertuigen (pick-ups of kleine vrachtwagens) in onze straat geparkeerd waarschijnlijk vanwege de milieuzone. Ook parkeren er veel forenzen in de straat die niet meer op de P+R bij halte Melanchtonweg kunnen staan. Daarnaast veel bezoekers van het SFG die gratis parkeren in onze straat en dan naar ziekenhuis lopen. Overdag staat de straat hierdoor steevast vol. S avonds is er weinig aan de hand en plek genoeg. 

	 Er staat altijd een auto op een invalide parkeerplaats  naast de vuilcontainer in de grond van de Everhildestraat. 
	 Er staat altijd een auto op een invalide parkeerplaats  naast de vuilcontainer in de grond van de Everhildestraat. 

	 Er staat een basisschool in de straat. De school heeft een protocol voor ouders, dat zij de doodlopende straat niet in mogen rijden of er mogen parkeren.Niemand houdt zich er echter aan, waardoor het twee keer per dag een chaos is. En bewoners de straat niet in of uit kunnen. 
	 Er staat een basisschool in de straat. De school heeft een protocol voor ouders, dat zij de doodlopende straat niet in mogen rijden of er mogen parkeren.Niemand houdt zich er echter aan, waardoor het twee keer per dag een chaos is. En bewoners de straat niet in of uit kunnen. 

	 Er staat een basisschool voor onze deur en aangezien iedereen hun kinderen met de auto naar school brengt en gewoon dubbel zet4x per dag kunnen de bewoners niet weg smorgens of parkeren 
	 Er staat een basisschool voor onze deur en aangezien iedereen hun kinderen met de auto naar school brengt en gewoon dubbel zet4x per dag kunnen de bewoners niet weg smorgens of parkeren 

	 Er staat iedere dag een grote bus voor schoolvervoer/gehandicapten vervoer in de straat. Mevrouw van de bus woont een paar straten verderop maar vertikt het om het enorme voertuig in haar straat te zetten. De bus belemmerd mijn uitzicht en wordt als zeer hinderlijk ervaren. 
	 Er staat iedere dag een grote bus voor schoolvervoer/gehandicapten vervoer in de straat. Mevrouw van de bus woont een paar straten verderop maar vertikt het om het enorme voertuig in haar straat te zetten. De bus belemmerd mijn uitzicht en wordt als zeer hinderlijk ervaren. 

	 Er staat regelmatig een auto geparkeerd voor onze garage, waardoor wij er niet uit kunnen. Meestal 'kort', maar soms ook lang (tot een nacht). 
	 Er staat regelmatig een auto geparkeerd voor onze garage, waardoor wij er niet uit kunnen. Meestal 'kort', maar soms ook lang (tot een nacht). 

	 Er staat soms een bedrijfsauto (taxibus) vlak voor mijn deur. Beneemt uitzicht. 
	 Er staat soms een bedrijfsauto (taxibus) vlak voor mijn deur. Beneemt uitzicht. 

	 Er wonen buren die een parkeerplaats als eigendom beschouwen en als iemand anders op 'hun 'parkeerplaats parkeert, hen hierop aanspreekt.  Dit leidt tot een gevoel van irritatie en intimidatie. 
	 Er wonen buren die een parkeerplaats als eigendom beschouwen en als iemand anders op 'hun 'parkeerplaats parkeert, hen hierop aanspreekt.  Dit leidt tot een gevoel van irritatie en intimidatie. 

	 Er woont in de straat een bewoner die een huis heeft met een garage en extra auto's in de straat zet minstens 4 tot 6 en er zelf niet in rijdt en deze staan hier vaak maanden tot wel langer dan een jaar, als er uiteindelijk een enkele weggaat komen er weer nieuwe voor in de plaats. 
	 Er woont in de straat een bewoner die een huis heeft met een garage en extra auto's in de straat zet minstens 4 tot 6 en er zelf niet in rijdt en deze staan hier vaak maanden tot wel langer dan een jaar, als er uiteindelijk een enkele weggaat komen er weer nieuwe voor in de plaats. 

	 Er worden auto's geparkeerd van mensen die hier niet wonen. Er worden regelmatig auto's die voor de deur geparkeerd zijn besmeurd met huishoudafval: tomatensaus, pakken melk, 
	 Er worden auto's geparkeerd van mensen die hier niet wonen. Er worden regelmatig auto's die voor de deur geparkeerd zijn besmeurd met huishoudafval: tomatensaus, pakken melk, 


	etc. Hier komt ongedierte en vogels op af, wat weer rotzooi geeft en schadelijk is voor de gezondheid. Helaas mogen we als VvE geen camera's plaatsen om te achterhalen wie de dader is. 
	etc. Hier komt ongedierte en vogels op af, wat weer rotzooi geeft en schadelijk is voor de gezondheid. Helaas mogen we als VvE geen camera's plaatsen om te achterhalen wie de dader is. 
	etc. Hier komt ongedierte en vogels op af, wat weer rotzooi geeft en schadelijk is voor de gezondheid. Helaas mogen we als VvE geen camera's plaatsen om te achterhalen wie de dader is. 

	 er worden containers in de straat geplaatst op 2 parkeerplaatsen terwijl het al altijd vol is bij ons in de straat 
	 er worden containers in de straat geplaatst op 2 parkeerplaatsen terwijl het al altijd vol is bij ons in de straat 

	 Er worden geregeld auto's open gebroken en vernield en velgen gestolen. 
	 Er worden geregeld auto's open gebroken en vernield en velgen gestolen. 

	 er worden grote busjes geparkeerd in de parkeervakken (zakelijke bussen), die veel langer zijn dan de achteruit-parkeervakken 
	 er worden grote busjes geparkeerd in de parkeervakken (zakelijke bussen), die veel langer zijn dan de achteruit-parkeervakken 

	 er worden grote bussen geparkeerd. Er wordt naast de parkeergelegenheden en kelderboxen geparkeerd, zodat je je auto niet kunt wegrijden. Er wordt op het trottoir geparkeerd, waardoor je niet kan weg rijden en/of lopen.  Er staan heel veel bedrijfsbussen die uit de parkeervakken steken. Het belemmert je zicht om veilig weg te rijden. 
	 er worden grote bussen geparkeerd. Er wordt naast de parkeergelegenheden en kelderboxen geparkeerd, zodat je je auto niet kunt wegrijden. Er wordt op het trottoir geparkeerd, waardoor je niet kan weg rijden en/of lopen.  Er staan heel veel bedrijfsbussen die uit de parkeervakken steken. Het belemmert je zicht om veilig weg te rijden. 

	 er worden meerdere bedrijfsauto's en aanhangers geparkeerd. geen toezicht door parkeerwacht. kleine aanhangers staan zelfs op de stoep. meerdere weken. 
	 er worden meerdere bedrijfsauto's en aanhangers geparkeerd. geen toezicht door parkeerwacht. kleine aanhangers staan zelfs op de stoep. meerdere weken. 

	 Er worden opzettelijk krassen op auto's gemaakt 
	 Er worden opzettelijk krassen op auto's gemaakt 

	 Er worden steeds meer parkeerplaatsen toegewezen voor "bijzonder gebruik". Zo zijn in onze straat er de afgelopen jaren twee invalideparkeerplaatsen toegewezen, drie parkeerplaatsen voor electrische auto's en nog een parkeerplaats voor een Greenwheels. Ook zijn er parkeerplaatsen "opgeofferd", aan fietsenstallingen, vuilcontainers of stoepruimte. 
	 Er worden steeds meer parkeerplaatsen toegewezen voor "bijzonder gebruik". Zo zijn in onze straat er de afgelopen jaren twee invalideparkeerplaatsen toegewezen, drie parkeerplaatsen voor electrische auto's en nog een parkeerplaats voor een Greenwheels. Ook zijn er parkeerplaatsen "opgeofferd", aan fietsenstallingen, vuilcontainers of stoepruimte. 

	 Er worden vaak containers, bouw toiletten en bouwketen op de parkeer plaatsen gezet waardoor ik vaak niet kan parkeren, maar ik betaal wel voor het product. 
	 Er worden vaak containers, bouw toiletten en bouwketen op de parkeer plaatsen gezet waardoor ik vaak niet kan parkeren, maar ik betaal wel voor het product. 

	 Er wordt bij ons vaak dubbelgeparkeerd. 
	 Er wordt bij ons vaak dubbelgeparkeerd. 

	 Er wordt dubbel geparkeerd, en ook op de hoek. Zeer asociaal! 
	 Er wordt dubbel geparkeerd, en ook op de hoek. Zeer asociaal! 

	 Er wordt dubbel geparkeerd, terwijl het een vrij smalle en doodlopende straat is. Hierdoor wordt het vrij krap om (achteruit) te rijden. 
	 Er wordt dubbel geparkeerd, terwijl het een vrij smalle en doodlopende straat is. Hierdoor wordt het vrij krap om (achteruit) te rijden. 

	 Er wordt geparkeerd door personen die er niet wonen. 
	 Er wordt geparkeerd door personen die er niet wonen. 

	 Er wordt geparkeerd op parkeerplaatsen voor belanghebbenden vergunninghouders waardoor ik mijn auto niet kwijt kan. Met name op koopavonden en 's nachts in het weekend. 
	 Er wordt geparkeerd op parkeerplaatsen voor belanghebbenden vergunninghouders waardoor ik mijn auto niet kwijt kan. Met name op koopavonden en 's nachts in het weekend. 

	 Er wordt geparkeerd voor afritjes van de stoep (voor rolstoelen e.d.). Daarnaast last van dubbelparkeerders bij school. 
	 Er wordt geparkeerd voor afritjes van de stoep (voor rolstoelen e.d.). Daarnaast last van dubbelparkeerders bij school. 

	 Er wordt heel vaak fout geparkeerd in de hof achter restaurant Fred, tussen Oostmaaslaan en Honingerdijk. Hier wordt nooit tegen opgetreden. Fout geparkeerde auto's belemmeren het uitrijden van de normaal geparkeerde auto's. 
	 Er wordt heel vaak fout geparkeerd in de hof achter restaurant Fred, tussen Oostmaaslaan en Honingerdijk. Hier wordt nooit tegen opgetreden. Fout geparkeerde auto's belemmeren het uitrijden van de normaal geparkeerde auto's. 

	 Er wordt hier best wel wild geparkeerd. Auto's op de stoep en dergelijke. De parkeerdruk is hier best hoog, volgens mij worden er ook lekker veel parkeervergunningen afgegeven. 
	 Er wordt hier best wel wild geparkeerd. Auto's op de stoep en dergelijke. De parkeerdruk is hier best hoog, volgens mij worden er ook lekker veel parkeervergunningen afgegeven. 

	 Er wordt met hoge regelmaat dubbel geparkeerd, met name door bezoekers van de diverse shoarma tenten in de straat, waardoor het overige verkeer vast komt te staan. Ik ga regelmatig met de tram en het aantal keer dat die moet stoppen en soms langdurig moeten bellen, voordat een van die asos de auto aan de kant zet is niet normaal. Eigenlijk zouden de trams met een camera uitgerust moeten worden en zouden de overlast bezorgers automatisch een verkeersboete toegestuurd moeten krijgen. Dan is het snel genoeg 
	 Er wordt met hoge regelmaat dubbel geparkeerd, met name door bezoekers van de diverse shoarma tenten in de straat, waardoor het overige verkeer vast komt te staan. Ik ga regelmatig met de tram en het aantal keer dat die moet stoppen en soms langdurig moeten bellen, voordat een van die asos de auto aan de kant zet is niet normaal. Eigenlijk zouden de trams met een camera uitgerust moeten worden en zouden de overlast bezorgers automatisch een verkeersboete toegestuurd moeten krijgen. Dan is het snel genoeg 


	 Er wordt niet goed in de vakken geparkeerd, afscheiding is ook niet altijd goed zichtbaar. Er wordt door jongeren op asociale manier tijdelijk geparkeerd om bijv te blowen. 
	 Er wordt niet goed in de vakken geparkeerd, afscheiding is ook niet altijd goed zichtbaar. Er wordt door jongeren op asociale manier tijdelijk geparkeerd om bijv te blowen. 
	 Er wordt niet goed in de vakken geparkeerd, afscheiding is ook niet altijd goed zichtbaar. Er wordt door jongeren op asociale manier tijdelijk geparkeerd om bijv te blowen. 

	 Er wordt op de stoep geparkeerd en als er visite komt (als die komt want die ervaren parkeren in Rottredam als een ramp)is er geen plek en als die er is moet er naar een betaalpaal gezocht worden. Wie dat system in hemelsnaam heft uitgevonden ..........verschrikkelijk. 
	 Er wordt op de stoep geparkeerd en als er visite komt (als die komt want die ervaren parkeren in Rottredam als een ramp)is er geen plek en als die er is moet er naar een betaalpaal gezocht worden. Wie dat system in hemelsnaam heft uitgevonden ..........verschrikkelijk. 

	 Er wordt op de stoep geparkeerd ook als dat niet nodig id 
	 Er wordt op de stoep geparkeerd ook als dat niet nodig id 

	 Er wordt op de stoep of op de opritten geparkeerd. Ook staan er vaak auto's in de groenstroken russen het fietspad en het voetpad. 
	 Er wordt op de stoep of op de opritten geparkeerd. Ook staan er vaak auto's in de groenstroken russen het fietspad en het voetpad. 

	 er wordt op niet daartoe bestemde plaatsen geparkeerd 
	 er wordt op niet daartoe bestemde plaatsen geparkeerd 

	 Er wordt regelmatig dubbel geparkeerd in de straat. Ook staan auto's op plekken waar mensen moeten kunnen oversteken. Dus op plekken waar de stoep afloopt zodat rolstoelrijders en mensen met kinderwagens gemakkelijker zouden kunnen oversteken. Nu staan vaak auto's precies op die plek geparkeerd. Vaak staan er ook auto's geparkeerd aan het einde van de straat precies in de bocht, wat het zicht belemmerd. Voor fietsers is het niet goed te zien of er verkeer van rechts komt. Dit leidt soms tot gevaarlijke ve
	 Er wordt regelmatig dubbel geparkeerd in de straat. Ook staan auto's op plekken waar mensen moeten kunnen oversteken. Dus op plekken waar de stoep afloopt zodat rolstoelrijders en mensen met kinderwagens gemakkelijker zouden kunnen oversteken. Nu staan vaak auto's precies op die plek geparkeerd. Vaak staan er ook auto's geparkeerd aan het einde van de straat precies in de bocht, wat het zicht belemmerd. Voor fietsers is het niet goed te zien of er verkeer van rechts komt. Dit leidt soms tot gevaarlijke ve

	 Er wordt regelmatig op de stoep geparkeerd, soms zelfs deels in het plantsoen 
	 Er wordt regelmatig op de stoep geparkeerd, soms zelfs deels in het plantsoen 

	 Er wordt regelmatig op het trottoir geparkeerd en gereden. Met name door leveranciers van Horeca, pakketdiensten en thuisbezorgdiensten 
	 Er wordt regelmatig op het trottoir geparkeerd en gereden. Met name door leveranciers van Horeca, pakketdiensten en thuisbezorgdiensten 

	 Er wordt tweezijdig geparkeerd (is ook nodig qua aantallen), terwijl de straat daarvoor te smal is 
	 Er wordt tweezijdig geparkeerd (is ook nodig qua aantallen), terwijl de straat daarvoor te smal is 

	 er wordt van andere straten geparkeerd in onze straat waardoor wij geen plek hebben probleem die niet opgelost wordt 
	 er wordt van andere straten geparkeerd in onze straat waardoor wij geen plek hebben probleem die niet opgelost wordt 

	 Er wordt veel geparkeerd waar het niet mag. Er wordt niet beboet. Dit is verkeersgevaarlijk. 
	 Er wordt veel geparkeerd waar het niet mag. Er wordt niet beboet. Dit is verkeersgevaarlijk. 

	 Er wordt veel op hoeken van straten geparkeerd waardoor er niet meer goed de bocht om kan worden gegaan. Tevens wordt er op de stoep voor mijn voordeur geparkeerd, waardoor ik mijn huis en tuin niet in of uit kan 
	 Er wordt veel op hoeken van straten geparkeerd waardoor er niet meer goed de bocht om kan worden gegaan. Tevens wordt er op de stoep voor mijn voordeur geparkeerd, waardoor ik mijn huis en tuin niet in of uit kan 

	 Er wordt zoveel verbouwd in mijn buurt dat er ontzettend veel containers e.d op parkeerplekken staan. Ik zou graag zien dat deze. op de stoep waar vaak meer dan genoeg ruimte is worden geplaatst. 
	 Er wordt zoveel verbouwd in mijn buurt dat er ontzettend veel containers e.d op parkeerplekken staan. Ik zou graag zien dat deze. op de stoep waar vaak meer dan genoeg ruimte is worden geplaatst. 

	 Er zijn 6 parkeerplaatsen voor 22 eengezinswoningen. Voorts parkeren ouders hun auto kriskras en dubbel in de straat; ook op hoeken van de straat binnen 5 meter, zodat het zicht op het verkeer zeer slecht is. Tevens op de stoepen voor de school 
	 Er zijn 6 parkeerplaatsen voor 22 eengezinswoningen. Voorts parkeren ouders hun auto kriskras en dubbel in de straat; ook op hoeken van de straat binnen 5 meter, zodat het zicht op het verkeer zeer slecht is. Tevens op de stoepen voor de school 

	 Er zijn al niet echt veel plekken en nu heeft ook het restaurant in ons pand een deel geclaimd voor een terras 
	 Er zijn al niet echt veel plekken en nu heeft ook het restaurant in ons pand een deel geclaimd voor een terras 

	 er zijn bij ons in de straat geen extra parkeerruimtes voor bijv. visite/bezoek. Hierdoor staat de straat al snel 'vast' als (vooral) een busje/auto breed geparkeerd staat. 
	 er zijn bij ons in de straat geen extra parkeerruimtes voor bijv. visite/bezoek. Hierdoor staat de straat al snel 'vast' als (vooral) een busje/auto breed geparkeerd staat. 

	 Er zijn buren die de auto op de stoep parkeren (Brandingdijk, Nesselande), zodat voetgangers, kinderwagens, scootmobielen enz. de rijweg op moeten. 
	 Er zijn buren die de auto op de stoep parkeren (Brandingdijk, Nesselande), zodat voetgangers, kinderwagens, scootmobielen enz. de rijweg op moeten. 

	 Er zijn geen parkeerplaatsen meer in de straat met dank aan het onbegrijpelijke beleid van SO en voormailg Centrumraad dus laten mensen voor langere of korte tijd hun heilige koe staan op de pleinen. Parkeeroverlast van kantoorpersoneel, hotelgasten, touringcars, horecagangers en soms ook van buren 
	 Er zijn geen parkeerplaatsen meer in de straat met dank aan het onbegrijpelijke beleid van SO en voormailg Centrumraad dus laten mensen voor langere of korte tijd hun heilige koe staan op de pleinen. Parkeeroverlast van kantoorpersoneel, hotelgasten, touringcars, horecagangers en soms ook van buren 


	 Er zijn geen vakken gemaakt wat de mensen er niet toe aanzet om bij het parkeren aan te sluiten.Daardoor ontstaan er vaak grote ruimtes waar dan net geen auto meer inpast. 
	 Er zijn geen vakken gemaakt wat de mensen er niet toe aanzet om bij het parkeren aan te sluiten.Daardoor ontstaan er vaak grote ruimtes waar dan net geen auto meer inpast. 
	 Er zijn geen vakken gemaakt wat de mensen er niet toe aanzet om bij het parkeren aan te sluiten.Daardoor ontstaan er vaak grote ruimtes waar dan net geen auto meer inpast. 

	 Er zijn geen vrije parkeerplaatsen voor bezoekers 
	 Er zijn geen vrije parkeerplaatsen voor bezoekers 

	 er zijn genoeg parkeerplaatsen in de straat en in de wijk , maar omdat buren direct voor hun huis willen parkeren , word direct op de  stoep geparkeerd en het is moeilijk op de parkeerplaats voor onze huis te parkeren 
	 er zijn genoeg parkeerplaatsen in de straat en in de wijk , maar omdat buren direct voor hun huis willen parkeren , word direct op de  stoep geparkeerd en het is moeilijk op de parkeerplaats voor onze huis te parkeren 

	 Er zijn heel veel bussen van Bulgaarse bewoners in de straat die regelmatig voor ons huis geparkeerd worden en ons uitzicht beperken. 
	 Er zijn heel veel bussen van Bulgaarse bewoners in de straat die regelmatig voor ons huis geparkeerd worden en ons uitzicht beperken. 

	 Er zijn in de straat geen parkeerhavens. Bewoners hebben een parkeerplaats bij hun huis maar bezoekers kunnen alleen langs de weg parkeren. 
	 Er zijn in de straat geen parkeerhavens. Bewoners hebben een parkeerplaats bij hun huis maar bezoekers kunnen alleen langs de weg parkeren. 

	 Er zijn in mijn straat geen parkeervakken, daardoor wordt er dikwijls asociaal geparkeerd en heeft niet altijd iedere bewoner een parkeerplek. 
	 Er zijn in mijn straat geen parkeervakken, daardoor wordt er dikwijls asociaal geparkeerd en heeft niet altijd iedere bewoner een parkeerplek. 

	 Er zijn in onze straat een aantal zeer oude en slecht onderhouden parkeerplaatsen onder bomen die nodig aan verandering toe zijn. 
	 Er zijn in onze straat een aantal zeer oude en slecht onderhouden parkeerplaatsen onder bomen die nodig aan verandering toe zijn. 

	 Er zijn meerdere gezinnen die prive meer dan 1 auto hebben.en hun 2 autos, in de straat zetten En er zijn er die zowel prive als zakelijk hun auto in de straat parkeren 
	 Er zijn meerdere gezinnen die prive meer dan 1 auto hebben.en hun 2 autos, in de straat zetten En er zijn er die zowel prive als zakelijk hun auto in de straat parkeren 

	 Er zijn nog wel eens buren die hun auto pontificaal midden op straat parkeren om vervolgens boodschappen of andere goederen uit te laden in plaats van eerst even hun auto weg te zetten. 
	 Er zijn nog wel eens buren die hun auto pontificaal midden op straat parkeren om vervolgens boodschappen of andere goederen uit te laden in plaats van eerst even hun auto weg te zetten. 

	 Er zijn parkeerplaatsen afgenomen t.b.v. terrasjes voor eettentjes. Ben hier niet over te spreken. Deze worden wel gebruikt, maar alleen met openingstijden. Maar buiten de openingstijden is het zonde van de aantal parkeerplaatsen die niet gebruikt kunnen worden door de bewoners van de straat. 
	 Er zijn parkeerplaatsen afgenomen t.b.v. terrasjes voor eettentjes. Ben hier niet over te spreken. Deze worden wel gebruikt, maar alleen met openingstijden. Maar buiten de openingstijden is het zonde van de aantal parkeerplaatsen die niet gebruikt kunnen worden door de bewoners van de straat. 

	 er zijn piekmomenten dat het erg druk is in de straat. 
	 er zijn piekmomenten dat het erg druk is in de straat. 

	 Er zijn structureel te weining parkeerplaatsen. Er wordt nog steeds een norm gehanteerd van 1,1 auto per huishouden. In mijn straat is dat 1,6 per huishouden, waarbij opgemerkt moet worden dat de woningen met eigenparkeerplaats en garage hierbij niet worden meegeteld, maar wel de auto’s op de schaarse plekken zetten. 
	 Er zijn structureel te weining parkeerplaatsen. Er wordt nog steeds een norm gehanteerd van 1,1 auto per huishouden. In mijn straat is dat 1,6 per huishouden, waarbij opgemerkt moet worden dat de woningen met eigenparkeerplaats en garage hierbij niet worden meegeteld, maar wel de auto’s op de schaarse plekken zetten. 

	 Er zijn teveel invalideparkeerplaatsen op de Schiedamsedijk, met name die bij het Maritiem Museum worden zelden gebruikt.  Als deze opgeheven zouden kunnen worden dan levert dat voor de hele straat meer parkeermogelijkheden op. 
	 Er zijn teveel invalideparkeerplaatsen op de Schiedamsedijk, met name die bij het Maritiem Museum worden zelden gebruikt.  Als deze opgeheven zouden kunnen worden dan levert dat voor de hele straat meer parkeermogelijkheden op. 

	 Er zijn twee watersportverenigingen met veel ligplaatsen in onze straat die regelmatig voor grote parkeeroverlast zorgen. Bovendien zijn er veel bewoners van de eilandjes in de Bergse Achterplas die eveneens hun auto's in one straat parkeren. 
	 Er zijn twee watersportverenigingen met veel ligplaatsen in onze straat die regelmatig voor grote parkeeroverlast zorgen. Bovendien zijn er veel bewoners van de eilandjes in de Bergse Achterplas die eveneens hun auto's in one straat parkeren. 

	 Er zijn veel mensen die de auto op het Noordereiland zetten en dan de fiets uit de kofferbak halen om in de stad te werken. Hierdoor hebben de bewoners vaak geen plek. Ook mensen die op reis gaan met het vliegtuig zetten regelmatig voor meer dan een week hun auto op het Noordereiland. 
	 Er zijn veel mensen die de auto op het Noordereiland zetten en dan de fiets uit de kofferbak halen om in de stad te werken. Hierdoor hebben de bewoners vaak geen plek. Ook mensen die op reis gaan met het vliegtuig zetten regelmatig voor meer dan een week hun auto op het Noordereiland. 

	 Er zijn zoveel auto's die willen parkeren in mijn buurt dat ze de wandelpaden aan de kades bezetten. Ook staan er iedere dag vanaf een uur of 18.00 auto's met jonge mensen erin, die daar recreëren, roken, drugs lijken te gebruiken. 
	 Er zijn zoveel auto's die willen parkeren in mijn buurt dat ze de wandelpaden aan de kades bezetten. Ook staan er iedere dag vanaf een uur of 18.00 auto's met jonge mensen erin, die daar recreëren, roken, drugs lijken te gebruiken. 

	 Er zit hier een pizzeria, ‘s avonds staan er vele auto’s op de stoep van afhalers. Verder geen problemen, het is een winkelstraat. 
	 Er zit hier een pizzeria, ‘s avonds staan er vele auto’s op de stoep van afhalers. Verder geen problemen, het is een winkelstraat. 

	 Extreem wildparkeren in de Hollandsestraat, tussen huisnummer 45 en 79. Niet door bewoners maar door ouders die kinderen naar school brengen. Je garage word dagelijks 
	 Extreem wildparkeren in de Hollandsestraat, tussen huisnummer 45 en 79. Niet door bewoners maar door ouders die kinderen naar school brengen. Je garage word dagelijks 


	geblokkeerd, waardoor je tot 60 minuten (!) nog met de auto, nog met de fiets weg kan. Je komt te laat op je werk en ook met andere afspraken 'moet' je rekening houden met schooltijden. Dat kan bij bijv. medische afspraken niet altijd. Ook is het zo dat in geval van nood brandweer/ambulance niet door kan. De auto's staan kris kras en de meeste garages zijn geblokkeerd. 
	geblokkeerd, waardoor je tot 60 minuten (!) nog met de auto, nog met de fiets weg kan. Je komt te laat op je werk en ook met andere afspraken 'moet' je rekening houden met schooltijden. Dat kan bij bijv. medische afspraken niet altijd. Ook is het zo dat in geval van nood brandweer/ambulance niet door kan. De auto's staan kris kras en de meeste garages zijn geblokkeerd. 
	geblokkeerd, waardoor je tot 60 minuten (!) nog met de auto, nog met de fiets weg kan. Je komt te laat op je werk en ook met andere afspraken 'moet' je rekening houden met schooltijden. Dat kan bij bijv. medische afspraken niet altijd. Ook is het zo dat in geval van nood brandweer/ambulance niet door kan. De auto's staan kris kras en de meeste garages zijn geblokkeerd. 

	 fietsen van voornamelijk studenten die half aan palen op de parkeerplaatsen hangen. Dit leidde tot 3 maal tot schade. 
	 fietsen van voornamelijk studenten die half aan palen op de parkeerplaatsen hangen. Dit leidde tot 3 maal tot schade. 

	 Fietspaden liggen tussen de rijstrook en de parkeerplaatsen. Dat geeft hinder en is dikwijls de oorzaak van gevaarlijke situaties of ongelukken. Het zou mooi zijn als daarvoor een betere oplossing komt. Bijvoorbeeld aan één kant fietsen in twee richtingen en aan de andere kant parkeren. Waar mogelijk kan de rijstrook smaller. 
	 Fietspaden liggen tussen de rijstrook en de parkeerplaatsen. Dat geeft hinder en is dikwijls de oorzaak van gevaarlijke situaties of ongelukken. Het zou mooi zijn als daarvoor een betere oplossing komt. Bijvoorbeeld aan één kant fietsen in twee richtingen en aan de andere kant parkeren. Waar mogelijk kan de rijstrook smaller. 

	 Flyers onder de ramenwissers waar ik niet op zit te wachten 
	 Flyers onder de ramenwissers waar ik niet op zit te wachten 

	 Forenzen, die in Overschie (gratis!j parkeren. Hetzelfde geldt voor reizigers die naar Rotterdam Airport gaan. 
	 Forenzen, die in Overschie (gratis!j parkeren. Hetzelfde geldt voor reizigers die naar Rotterdam Airport gaan. 

	 Fout en dubbel parkeren vanwege het bezoek aan de koffie shop 
	 Fout en dubbel parkeren vanwege het bezoek aan de koffie shop 

	 Fout geparkeerde auto's, zodat de doorgang in de straat belemmerd wordt. 
	 Fout geparkeerde auto's, zodat de doorgang in de straat belemmerd wordt. 

	 fout parkeren midden op straat of op stoep 
	 fout parkeren midden op straat of op stoep 

	 Fout parkeren, vooral `s nachts Er wordt nooit bekeurd. 
	 Fout parkeren, vooral `s nachts Er wordt nooit bekeurd. 

	 foutgeparkeerde busjes. En een (klassieke)auto die al een jaar voor de deur staat terwijl de eigenaar heel ergens anders woont. 
	 foutgeparkeerde busjes. En een (klassieke)auto die al een jaar voor de deur staat terwijl de eigenaar heel ergens anders woont. 

	 foutief geparkeerde auto's 
	 foutief geparkeerde auto's 

	 Foutief geparkeerde auto's, op de stoep of links geparkeerd te dicht bij rechts geparkeerd. 
	 Foutief geparkeerde auto's, op de stoep of links geparkeerd te dicht bij rechts geparkeerd. 

	 foutief parkeren zoals 1 auto op 2 plekken; dubbel parkeren in de straat omdat men eten bij de toko willen halen; het ergste is tijdens de moskee tijden dat vele auto's dubbel, dwars, verticaal, horizontaal... kortom op alle manieren de Insulindestraat en Heulstraat dwars zitten 
	 foutief parkeren zoals 1 auto op 2 plekken; dubbel parkeren in de straat omdat men eten bij de toko willen halen; het ergste is tijdens de moskee tijden dat vele auto's dubbel, dwars, verticaal, horizontaal... kortom op alle manieren de Insulindestraat en Heulstraat dwars zitten 

	 foutparkeerders blokkeren de doorgang voor fietsers en hulpdiensten 
	 foutparkeerders blokkeren de doorgang voor fietsers en hulpdiensten 

	 foutparkeerders en  vrachtauto's, waardoor verkeer belemmerd wordt 
	 foutparkeerders en  vrachtauto's, waardoor verkeer belemmerd wordt 

	 Foutparkeerders voor de uitgang van de parkeergarage. 
	 Foutparkeerders voor de uitgang van de parkeergarage. 

	 Foutparkeren / dubbel parkeren / schade tgv parkeergedrag van anderen. 
	 Foutparkeren / dubbel parkeren / schade tgv parkeergedrag van anderen. 

	 Foutparkeren. 
	 Foutparkeren. 

	 garage die ilegaal bewoond word. 
	 garage die ilegaal bewoond word. 

	 gasten die rondjes moeten rijden om uiteindelijk een plekje te vinden binnen mijn bezoekerspas-regeling en heel veel dubbelparkeren van vrachtwagens. Ook veel koeriersdiensten 
	 gasten die rondjes moeten rijden om uiteindelijk een plekje te vinden binnen mijn bezoekerspas-regeling en heel veel dubbelparkeren van vrachtwagens. Ook veel koeriersdiensten 

	 gasten kunnen niet parkeren, omdat het vol is 
	 gasten kunnen niet parkeren, omdat het vol is 

	 Gasten moeten lang zoeken naarparkeerplaats dat is overdag door de drukke winkels dus door een tekort aan parkeerplaatsen 
	 Gasten moeten lang zoeken naarparkeerplaats dat is overdag door de drukke winkels dus door een tekort aan parkeerplaatsen 

	 Gebruikers van de sportschool komen vooral met de auto en nemen parkeerplaatsen in van de bewoners. 
	 Gebruikers van de sportschool komen vooral met de auto en nemen parkeerplaatsen in van de bewoners. 

	 gedeeltelijk of geheel parkeren op mijn invalide parkeerplaats 
	 gedeeltelijk of geheel parkeren op mijn invalide parkeerplaats 

	 Geen eigen parkeerplaatsen bij het appartementsgebouw. Toch geen permanente parkeervergunning mogelijk. Te duur om in de openbare Qpark te parkeren. 
	 Geen eigen parkeerplaatsen bij het appartementsgebouw. Toch geen permanente parkeervergunning mogelijk. Te duur om in de openbare Qpark te parkeren. 

	 Geen P in onze staat vanaf 2015 
	 Geen P in onze staat vanaf 2015 

	 Geen parkeer mogelijkheid in de straat. 
	 Geen parkeer mogelijkheid in de straat. 


	 Geen parkeer mogelijkheid voor bezorgers. Niet op de juiste plaats parkeren door bewoners, bezoekers en bezorgers 
	 Geen parkeer mogelijkheid voor bezorgers. Niet op de juiste plaats parkeren door bewoners, bezoekers en bezorgers 
	 Geen parkeer mogelijkheid voor bezorgers. Niet op de juiste plaats parkeren door bewoners, bezoekers en bezorgers 

	 Geen parkeergelegenheid in de straat zelf. 
	 Geen parkeergelegenheid in de straat zelf. 

	 Geen parkeerplek EN auto's op de hoeken en op uitritten of half op de stoep 
	 Geen parkeerplek EN auto's op de hoeken en op uitritten of half op de stoep 

	 Geen parkeerplek op zondagen. 
	 Geen parkeerplek op zondagen. 

	 geen parkeerplek,vooral in het weekend. Auto s worden langs de stoep geparkeerd,daardoor is de verkeerssituatie,onoverzichterlijk. 
	 geen parkeerplek,vooral in het weekend. Auto s worden langs de stoep geparkeerd,daardoor is de verkeerssituatie,onoverzichterlijk. 

	 geen parkeerruimte als gevolg van meerdere auto's bij overige huishoudens in de straat. 
	 geen parkeerruimte als gevolg van meerdere auto's bij overige huishoudens in de straat. 

	 Geen parkeren op de openbare weg meer toegestaan. Door nieuwbouw dreigt nu parkeeroverlast te ontstaan. 
	 Geen parkeren op de openbare weg meer toegestaan. Door nieuwbouw dreigt nu parkeeroverlast te ontstaan. 

	 Geen plek voor fietsen 
	 Geen plek voor fietsen 

	 Geen problemen meer sinds ik een invalideparkeerplaats voor de deur heb. Dit was echt noodzakelijk omdat je anders in de weekenden of avond je auto echt niet kwijt kon. Dus parkeren in d3 straat is echt een probleem. 
	 Geen problemen meer sinds ik een invalideparkeerplaats voor de deur heb. Dit was echt noodzakelijk omdat je anders in de weekenden of avond je auto echt niet kwijt kon. Dus parkeren in d3 straat is echt een probleem. 

	 Geen straatparkeergelegenheid mogelijk. Dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn in de Keizerstraat, min. 200m lopen. Kom uberhaupt niet in aanmerking voor straatparkeervergunning vanwege de q-park garage onder mijn huis. Heb als enige mogelijkheid om 250 euro per maand te betalen voor een plek in de garage, waarbinnen overigens afgelopen maand alsnog in mijn auto is ingebroken. 
	 Geen straatparkeergelegenheid mogelijk. Dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn in de Keizerstraat, min. 200m lopen. Kom uberhaupt niet in aanmerking voor straatparkeervergunning vanwege de q-park garage onder mijn huis. Heb als enige mogelijkheid om 250 euro per maand te betalen voor een plek in de garage, waarbinnen overigens afgelopen maand alsnog in mijn auto is ingebroken. 

	 Geparkeerde auto,s voor mijn garagedeur. 
	 Geparkeerde auto,s voor mijn garagedeur. 

	 Geparkeerde auto's  van bezoekers van het Plaswijckpark aan de Ringdijk.  Met name in de weekenden en in de schoolvakanties.  Daarnaast wonen wij naast een schoolcomplex, dat juist weer veel bezoekers met  auto's trekt. 
	 Geparkeerde auto's  van bezoekers van het Plaswijckpark aan de Ringdijk.  Met name in de weekenden en in de schoolvakanties.  Daarnaast wonen wij naast een schoolcomplex, dat juist weer veel bezoekers met  auto's trekt. 

	 geparkeerde auto's bij invalideafritjes in park de Oude Plantage 
	 geparkeerde auto's bij invalideafritjes in park de Oude Plantage 

	 Gewone auto's die op een Autodate-plek worden geparkeerd. 
	 Gewone auto's die op een Autodate-plek worden geparkeerd. 

	 glas op parkeerplaatsen van ingeslagen autoruiten 
	 glas op parkeerplaatsen van ingeslagen autoruiten 

	 Groot deel Noordereiland wordt helaas als P&R gebruikt 
	 Groot deel Noordereiland wordt helaas als P&R gebruikt 

	 Groot verkeer blokkeert alles.   Wordt erger doordat het 2 richtingsverkeer is en er maar voldoende rijplek is voor 1,5 auto. 
	 Groot verkeer blokkeert alles.   Wordt erger doordat het 2 richtingsverkeer is en er maar voldoende rijplek is voor 1,5 auto. 

	 Grote bestelauto van buren voor de deur waardoor veel licht in mijn huis wordt weggenomen. 
	 Grote bestelauto van buren voor de deur waardoor veel licht in mijn huis wordt weggenomen. 

	 Grote bestelbussen die mijn uitzicht ontnemen. Wij wonen bij een haventje in Hillegersberg en bewoners van de recreatiewoningen op de eilandjes in de Bergse Achterplas parkeren hun bestelbussen in de straat. Daarnaast op zonnige dagen geen parkeerplek in de straat door recreanten van het haventje. 
	 Grote bestelbussen die mijn uitzicht ontnemen. Wij wonen bij een haventje in Hillegersberg en bewoners van de recreatiewoningen op de eilandjes in de Bergse Achterplas parkeren hun bestelbussen in de straat. Daarnaast op zonnige dagen geen parkeerplek in de straat door recreanten van het haventje. 

	 grote bestelbussen staan geparkeerd voor de deur van winkels op de middellandstraat. 
	 grote bestelbussen staan geparkeerd voor de deur van winkels op de middellandstraat. 

	 Grote voertuigen, zoals bestelbussen, die meerdere vakken in beslag nemen. 
	 Grote voertuigen, zoals bestelbussen, die meerdere vakken in beslag nemen. 

	 Grotere bestelbus, die op een gewone parkeerplaats staat. Is te groot voor de parkeerplek. Zodoende komen de andere auto's niet goed op hun parkeerplaats te staan. 
	 Grotere bestelbus, die op een gewone parkeerplaats staat. Is te groot voor de parkeerplek. Zodoende komen de andere auto's niet goed op hun parkeerplaats te staan. 

	 Half voor mijn uitrit parkeren omdat er te weinig plek is 
	 Half voor mijn uitrit parkeren omdat er te weinig plek is 

	 Hang en uitgaande jeugd die op de parkeerplaats lege drank en afhaalgerechten verpakkingen achterlaten. 1e auto staat in eigendoms parkeergarage plek, 2e auto word lastig parkeren afhankelijk van het tijdstip van de dag. 
	 Hang en uitgaande jeugd die op de parkeerplaats lege drank en afhaalgerechten verpakkingen achterlaten. 1e auto staat in eigendoms parkeergarage plek, 2e auto word lastig parkeren afhankelijk van het tijdstip van de dag. 

	 Hangjeugd in auto’s voor de deur, aan de waterkant die herrie maken en veel afval op straat gooien. 
	 Hangjeugd in auto’s voor de deur, aan de waterkant die herrie maken en veel afval op straat gooien. 


	 hangjongeren, drugs dealen 
	 hangjongeren, drugs dealen 
	 hangjongeren, drugs dealen 

	 Hangvolwassenen in auto's s avonds die ook nog eens zwerfafval achterlaten.  Evenementen in de buurt (hulstkamp) zonder aankondiging vooraf. 
	 Hangvolwassenen in auto's s avonds die ook nog eens zwerfafval achterlaten.  Evenementen in de buurt (hulstkamp) zonder aankondiging vooraf. 

	 Heb 1 (duur!) abonnement voor de Q-park garage in De Rotterdam, mijn andere auto moet ik ergens anders zien te parkeren. 
	 Heb 1 (duur!) abonnement voor de Q-park garage in De Rotterdam, mijn andere auto moet ik ergens anders zien te parkeren. 

	 Heb behoorlijk wat irritatie met betrekking tot hoeveelheid fietsen (wrakken) die lukraak op het voetpad worden neergezet. Het geeft een rommelig beeld en het brengt de uitstraling van de straat naar beneden. Sinds een aantal jaren worden aardig wat van de huizen verkocht en omgetoverd tot kamerverhuur aan studenten etc. 
	 Heb behoorlijk wat irritatie met betrekking tot hoeveelheid fietsen (wrakken) die lukraak op het voetpad worden neergezet. Het geeft een rommelig beeld en het brengt de uitstraling van de straat naar beneden. Sinds een aantal jaren worden aardig wat van de huizen verkocht en omgetoverd tot kamerverhuur aan studenten etc. 

	 Heb een eigen parkeer terrein 
	 Heb een eigen parkeer terrein 

	 heb een garage 
	 heb een garage 

	 Heb een garage 
	 Heb een garage 

	 Heb een invalide parkeerplaats die verkeerd ligt,kan namelijk niet langs de auto aan de zijde van de bestuurder met mijn elex.rolstoel,moet nu tegen het verkeer in met mijn rolstoel langs de zijde van de passagiers kant rijden om bij deachterkantvan de auto te komen.Dit geeft gevaarlijke situatie.Ben al bezig geweest om dit te veranderen maar loop steeds tegen een dic hte deur aan.Ja ik kan een andere plaats krijgen maar de kosten zijn voor mij en deze ligt ook een stuk verder.Bij het maken van deze plaat
	 Heb een invalide parkeerplaats die verkeerd ligt,kan namelijk niet langs de auto aan de zijde van de bestuurder met mijn elex.rolstoel,moet nu tegen het verkeer in met mijn rolstoel langs de zijde van de passagiers kant rijden om bij deachterkantvan de auto te komen.Dit geeft gevaarlijke situatie.Ben al bezig geweest om dit te veranderen maar loop steeds tegen een dic hte deur aan.Ja ik kan een andere plaats krijgen maar de kosten zijn voor mij en deze ligt ook een stuk verder.Bij het maken van deze plaat

	 Heb zelf een eigen oprit maar mijn buren niet en die hebben wel eens problemen. 
	 Heb zelf een eigen oprit maar mijn buren niet en die hebben wel eens problemen. 

	 Heel af en toe als er op de voetbalvelden iets te doen is. 
	 Heel af en toe als er op de voetbalvelden iets te doen is. 

	 heel af en toe staat er een auto op de stoep en blokkeert de toegang tot de schuur. 
	 heel af en toe staat er een auto op de stoep en blokkeert de toegang tot de schuur. 

	 Heel beperkt. Er zijn een paar kleine problemen: - Incidenteel moet ik iets verder weg parkeren.  - Af en toe mensen zijn er mensen die niet lijken te snappen dat je binnen de lijntjes moet parkeren.  - Ook zijn er af en toe hele forse voertuigen (camper, bestelbussen) op de parkeerplaats, waardoor in- en uitparkeren heel lastig is. 
	 Heel beperkt. Er zijn een paar kleine problemen: - Incidenteel moet ik iets verder weg parkeren.  - Af en toe mensen zijn er mensen die niet lijken te snappen dat je binnen de lijntjes moet parkeren.  - Ook zijn er af en toe hele forse voertuigen (camper, bestelbussen) op de parkeerplaats, waardoor in- en uitparkeren heel lastig is. 

	 Heel vaak volgeparkeerd en dubbelgeparkeerd vanwege bezoekers van dans/sportstudio en winkels vlakbij. 
	 Heel vaak volgeparkeerd en dubbelgeparkeerd vanwege bezoekers van dans/sportstudio en winkels vlakbij. 

	 Heel veel bouwvakkers parkeren nu in de straat. Gelukkig moet dit van tijdelijke aard zijn 
	 Heel veel bouwvakkers parkeren nu in de straat. Gelukkig moet dit van tijdelijke aard zijn 

	 Heel veel overlast van 2 basis-scholen in de directe omgeving. Ouders die dubbel parkeren, foutief parkeren, agressief gedrag vertonen. 2 x per dag 
	 Heel veel overlast van 2 basis-scholen in de directe omgeving. Ouders die dubbel parkeren, foutief parkeren, agressief gedrag vertonen. 2 x per dag 

	 Helaas staan er geregeld auto's voor een korte tijd op parkeerplaatsen, die er verdacht uit zien en die niet uit de wijk komen. Dit zorgt voor overlast en ook is het de vraag of deze bestuurders voor het parkeren betalen. 
	 Helaas staan er geregeld auto's voor een korte tijd op parkeerplaatsen, die er verdacht uit zien en die niet uit de wijk komen. Dit zorgt voor overlast en ook is het de vraag of deze bestuurders voor het parkeren betalen. 

	 Helaas zijn er in de buurt (Struisenburg) veel extra parkeerplaatsen gemaakt op stoepen. De situatie voor voetgangers is er zo niet beter op geworden. 
	 Helaas zijn er in de buurt (Struisenburg) veel extra parkeerplaatsen gemaakt op stoepen. De situatie voor voetgangers is er zo niet beter op geworden. 

	 het 'hoekparkeren' moet streng aangepakt worden. dus handhaven is een vereiste. als dat niet gaat gebeuren zullen er zeker ongelukken met fietsers ( veel schooljeugd) deze moeten nu vaak uitwijken omdat de automobilisten geen overzicht meer hebben en dan een ruimere bocht nemen. 
	 het 'hoekparkeren' moet streng aangepakt worden. dus handhaven is een vereiste. als dat niet gaat gebeuren zullen er zeker ongelukken met fietsers ( veel schooljeugd) deze moeten nu vaak uitwijken omdat de automobilisten geen overzicht meer hebben en dan een ruimere bocht nemen. 

	 Het fietsparkeren is een groter probleem. De treingangers zijn te lui om naar de stalling te lopen en plaatsen de fietsen tegen bomen en lantaarnpalen 
	 Het fietsparkeren is een groter probleem. De treingangers zijn te lui om naar de stalling te lopen en plaatsen de fietsen tegen bomen en lantaarnpalen 

	 Het gaat niet om mijn eigen auto, maar mijn bezoek heeft doorgaans moeite om een plekje te vinden. En als ik zelf een auto huur (Greenwheels) en ik wil iets groots bij mij thuis brengen, dan moet ik daardoor op de stoep staan om de boel uit te laden. 
	 Het gaat niet om mijn eigen auto, maar mijn bezoek heeft doorgaans moeite om een plekje te vinden. En als ik zelf een auto huur (Greenwheels) en ik wil iets groots bij mij thuis brengen, dan moet ik daardoor op de stoep staan om de boel uit te laden. 


	 het gedrag van kerkgangers op zondag, terras beleid gemeente om vergunning te verlenen op parkeerplaatsen, en het parkeren op een weg waar geen parkeermogelijkheid is 
	 het gedrag van kerkgangers op zondag, terras beleid gemeente om vergunning te verlenen op parkeerplaatsen, en het parkeren op een weg waar geen parkeermogelijkheid is 
	 het gedrag van kerkgangers op zondag, terras beleid gemeente om vergunning te verlenen op parkeerplaatsen, en het parkeren op een weg waar geen parkeermogelijkheid is 

	 Het huis tegenover mij wordt al 9 maanden verbouwd. Dagelijks parkeren er méér dan 4 busjes met werklieden, hetgeen voor veel parkeeroverlast zorgt 
	 Het huis tegenover mij wordt al 9 maanden verbouwd. Dagelijks parkeren er méér dan 4 busjes met werklieden, hetgeen voor veel parkeeroverlast zorgt 

	 Het inladen van de caravan . Alles is altijd bezet. Is het mogelijk een vergunning te krijgen voor het inpakken op het trottoir? 
	 Het inladen van de caravan . Alles is altijd bezet. Is het mogelijk een vergunning te krijgen voor het inpakken op het trottoir? 

	 het is altijd zoeken naar een plek voor auto maar ook voor de fiets. 
	 het is altijd zoeken naar een plek voor auto maar ook voor de fiets. 

	 Het is eenrichtings weg met verkeers borden die niet helemaal juist staan van beide kanten rijd het verkeer de straat in en er word overal geparkeerd en vaak dubbel voor al in de spits want het is een winkel straat de mensen willen nog gauw iets kopen dan kan het goed buk zijn . Ik ben blij  met deze vraag . 
	 Het is eenrichtings weg met verkeers borden die niet helemaal juist staan van beide kanten rijd het verkeer de straat in en er word overal geparkeerd en vaak dubbel voor al in de spits want het is een winkel straat de mensen willen nog gauw iets kopen dan kan het goed buk zijn . Ik ben blij  met deze vraag . 

	 Het is lastig om te lossen en laden voor mijn eigen deur 
	 Het is lastig om te lossen en laden voor mijn eigen deur 

	 Het is soms wel eens dat ik de auto niet in de straat kwijt ken. Wij hebben bij het huis zelf 1 eigen vaste parkeerplaats 
	 Het is soms wel eens dat ik de auto niet in de straat kwijt ken. Wij hebben bij het huis zelf 1 eigen vaste parkeerplaats 

	 Het komt geregeld voor dat er meerdere auto's op de stoep geparkeerd staan. Soms voor de supermarkt, soms voor voetbal bij Woudenstein. Dit kan soms tot ongemakkelijke situaties leiden, bij het uitrijden uit de parkeerplaats bijvoorbeeld, of gewoon met voetgangers, rollators, etcetera op de stoep. Een parkeerplaats voor onze auto is altijd wel beschikbaar (enkele vrij), maar dat hangt uiteraard van het tijdstip af. Ik neem de auto niet vaak, dat scheelt ook parkeerproblemen uiteraard. 
	 Het komt geregeld voor dat er meerdere auto's op de stoep geparkeerd staan. Soms voor de supermarkt, soms voor voetbal bij Woudenstein. Dit kan soms tot ongemakkelijke situaties leiden, bij het uitrijden uit de parkeerplaats bijvoorbeeld, of gewoon met voetgangers, rollators, etcetera op de stoep. Een parkeerplaats voor onze auto is altijd wel beschikbaar (enkele vrij), maar dat hangt uiteraard van het tijdstip af. Ik neem de auto niet vaak, dat scheelt ook parkeerproblemen uiteraard. 

	 Het komt regelmatig voor dat ik niet in mijn straat kan parkeren en zelfs niet in de straten daaromheen. 
	 Het komt regelmatig voor dat ik niet in mijn straat kan parkeren en zelfs niet in de straten daaromheen. 

	 Het komt voor dat de bewoners van de Molenlaan hun auto in de Terbregselaan (bij mij voor de deur heeft er een weken gestaan) parkeren en die lang laten staan. 
	 Het komt voor dat de bewoners van de Molenlaan hun auto in de Terbregselaan (bij mij voor de deur heeft er een weken gestaan) parkeren en die lang laten staan. 

	 het noordereiland, waar ik woon, wordt als groot parkeerterrein gebruikt door dagjesmensen en mensen die in het centrum werken; houden dus parkeerplekken bezet ten nadele van bewoners van het noordereiland; ikzelf heb een parkeergarage 
	 het noordereiland, waar ik woon, wordt als groot parkeerterrein gebruikt door dagjesmensen en mensen die in het centrum werken; houden dus parkeerplekken bezet ten nadele van bewoners van het noordereiland; ikzelf heb een parkeergarage 

	 Het parkeren op de stoep of in de bocht .zo heb je geen overzicht als je wil wegrijden . 
	 Het parkeren op de stoep of in de bocht .zo heb je geen overzicht als je wil wegrijden . 

	 Het parkeren van voetbalfans Feyenoord etc.van elders .Waardoor de bewoners hun auto's niet kwijt kunnen en zij zelfs op het trottoir moeten parkeren. 
	 Het parkeren van voetbalfans Feyenoord etc.van elders .Waardoor de bewoners hun auto's niet kwijt kunnen en zij zelfs op het trottoir moeten parkeren. 

	 het parkeren van vrachtwagens in de straat voor onze woning wat volgens de APV verboden is binnen de bebouwde kom van onze gemeente (alleen toegestaan op aangegeven parkeer plaatsen) 
	 het parkeren van vrachtwagens in de straat voor onze woning wat volgens de APV verboden is binnen de bebouwde kom van onze gemeente (alleen toegestaan op aangegeven parkeer plaatsen) 

	 het probleem is bij de school 
	 het probleem is bij de school 

	 het staat goed vol, soms ook op de stoep. En als ik een auto parkeer dan moet ik steeds verder lopen. 
	 het staat goed vol, soms ook op de stoep. En als ik een auto parkeer dan moet ik steeds verder lopen. 

	 Het was voor mij erg onduidelijk wat de straten zijn waar ik mag parkeren. Hierdoor heb ik een boete ontvangen. 
	 Het was voor mij erg onduidelijk wat de straten zijn waar ik mag parkeren. Hierdoor heb ik een boete ontvangen. 

	 Hoewel wij in een rustige woonwijk wonen, zijn er veel problemen met mensen die er parkeren zodat ze snel bij het station/kantoren/winkels van het Alexandrium zijn. Men rijdt te hard, parkeert waar men niet mag parkeren, en zorgen ervoor dat de bewoners 3 straten verderop moeten parkeren. 
	 Hoewel wij in een rustige woonwijk wonen, zijn er veel problemen met mensen die er parkeren zodat ze snel bij het station/kantoren/winkels van het Alexandrium zijn. Men rijdt te hard, parkeert waar men niet mag parkeren, en zorgen ervoor dat de bewoners 3 straten verderop moeten parkeren. 

	 Hoge bomen geven overlast, veel vuil en stof en vogelpoep. Ook gaat de straat kapot door de wortels. 
	 Hoge bomen geven overlast, veel vuil en stof en vogelpoep. Ook gaat de straat kapot door de wortels. 


	 Hoge busjes/auto's direct voor mijn woning geparkeerd zodat mijn zicht wordt beperkt. Dubbel geparkeerde auto's vlak voor de deur. 
	 Hoge busjes/auto's direct voor mijn woning geparkeerd zodat mijn zicht wordt beperkt. Dubbel geparkeerde auto's vlak voor de deur. 
	 Hoge busjes/auto's direct voor mijn woning geparkeerd zodat mijn zicht wordt beperkt. Dubbel geparkeerde auto's vlak voor de deur. 

	 Huisgenoot rijdt voor Trevvel Parkeren is vaak een ramp,soms 100-den meters verderop parkeren 
	 Huisgenoot rijdt voor Trevvel Parkeren is vaak een ramp,soms 100-den meters verderop parkeren 

	 Ieder huis heeft op eigen grond 2 parkeerplaatsen, dit  voldoende. Er zijn echter veel bezoekers die de auto langs de weg in de straat parkeren waardoor de doorgang niet meer overzichtelijk is. Helaas vinden ze de parkeerplaats aan het einde van de straat te ver lopen. Deze staat vaak leeg. 
	 Ieder huis heeft op eigen grond 2 parkeerplaatsen, dit  voldoende. Er zijn echter veel bezoekers die de auto langs de weg in de straat parkeren waardoor de doorgang niet meer overzichtelijk is. Helaas vinden ze de parkeerplaats aan het einde van de straat te ver lopen. Deze staat vaak leeg. 

	 iedere bewoner dient de eigen auto's (2 stuks) op eigen terrein te parkeren. Dat is verplicht gesteld door de gemeente bij de verkoop van de kavels. Helaas houden meerdere bewoners hier zich niet aan. Het gevolg is dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan met fietsers die om de geparkeerde auto's heen moeten. De weg is er niet op ingericht. het zou goed zijn als de gemeente hierop zou gaan handhaven. 
	 iedere bewoner dient de eigen auto's (2 stuks) op eigen terrein te parkeren. Dat is verplicht gesteld door de gemeente bij de verkoop van de kavels. Helaas houden meerdere bewoners hier zich niet aan. Het gevolg is dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan met fietsers die om de geparkeerde auto's heen moeten. De weg is er niet op ingericht. het zou goed zijn als de gemeente hierop zou gaan handhaven. 

	 Iedere dag 2 vrachtwagens voor de deut en auto’s parkeren waar het niet de bedoeling is. 
	 Iedere dag 2 vrachtwagens voor de deut en auto’s parkeren waar het niet de bedoeling is. 

	 Iedere dag auto’s op de stoep, in de straat en vaak direct voor mijn deur. Er wordt nooit gehandhaafd. 
	 Iedere dag auto’s op de stoep, in de straat en vaak direct voor mijn deur. Er wordt nooit gehandhaafd. 

	 iedereen parkeert maar op de stoep. Oost-Europese auto's altijd - en vrachtauto's die in de weekenden de wijk volparkeren 
	 iedereen parkeert maar op de stoep. Oost-Europese auto's altijd - en vrachtauto's die in de weekenden de wijk volparkeren 

	 iemand staat met z'n auto half over de weg omdat de elektriciteitsdraad uit z'n tuin komt om de auto op te laden. Je kunt er maar net langs. 
	 iemand staat met z'n auto half over de weg omdat de elektriciteitsdraad uit z'n tuin komt om de auto op te laden. Je kunt er maar net langs. 

	 Ik ben verplicht om in de ( te dure) garage te staan. 
	 Ik ben verplicht om in de ( te dure) garage te staan. 

	 ik ervaar geen parkeerproblemen daar ik een  invalideplaats heb . maar er is wel een vooral  in de avond en weekenden 
	 ik ervaar geen parkeerproblemen daar ik een  invalideplaats heb . maar er is wel een vooral  in de avond en weekenden 

	 Ik ervaar parkeeroverlast op de Meent. Bezoekers/klanten van het Trefpunt parkeren hun auto bij de laden- en lossenzone. Veel auto's komen en gaan. Vaak tot 00.00 omdat het Trefpunt dan pas sluit. 23.00 lijkt mij beter. 
	 Ik ervaar parkeeroverlast op de Meent. Bezoekers/klanten van het Trefpunt parkeren hun auto bij de laden- en lossenzone. Veel auto's komen en gaan. Vaak tot 00.00 omdat het Trefpunt dan pas sluit. 23.00 lijkt mij beter. 

	 Ik heb een abonnement voor parkeren in de gemeentelijke parkeergarage. In de straat is bijna nooit plaats. 
	 Ik heb een abonnement voor parkeren in de gemeentelijke parkeergarage. In de straat is bijna nooit plaats. 

	 Ik heb een carport gehuurd voor een auto en de tweede auto soms voor de deur (als mogelijk) vaker op andere straat. Weekenden zijn niet mogelijk om op straat en extra parkeer vakken je auto te parkeren. 
	 Ik heb een carport gehuurd voor een auto en de tweede auto soms voor de deur (als mogelijk) vaker op andere straat. Weekenden zijn niet mogelijk om op straat en extra parkeer vakken je auto te parkeren. 

	 Ik heb een eigen afgesloten parkeerplek bij mijn appartement. 
	 Ik heb een eigen afgesloten parkeerplek bij mijn appartement. 

	 Ik heb een eigen carport maar er is veel te weinig parkeerplaats in de straat. Helemaal nu er 2 parkeerplekken minder zijn. Deze zijn nu electrische oplaadpunte 
	 Ik heb een eigen carport maar er is veel te weinig parkeerplaats in de straat. Helemaal nu er 2 parkeerplekken minder zijn. Deze zijn nu electrische oplaadpunte 

	 Ik heb een eigen garage onder mijn huis 
	 Ik heb een eigen garage onder mijn huis 

	 Ik heb een eigen parkeerplaats Maar er staan elke dag wel bezoekers op onze parkeerplaats waarbij duidelijk staat aangegeven alleen vaste plekken bewoners en eigenaren. Politie doet nooit iets trouwens die zie je hier nooit !! Bovendien staan er elke dag wel auto geparkeerd op de stoep cq inrit naar de parkeerplaats soms met draaiende motor erg vervelend !!!! 
	 Ik heb een eigen parkeerplaats Maar er staan elke dag wel bezoekers op onze parkeerplaats waarbij duidelijk staat aangegeven alleen vaste plekken bewoners en eigenaren. Politie doet nooit iets trouwens die zie je hier nooit !! Bovendien staan er elke dag wel auto geparkeerd op de stoep cq inrit naar de parkeerplaats soms met draaiende motor erg vervelend !!!! 

	 Ik heb een ondergrondse parkeerplaats, maar soms moet je weleens in- en uitladen en dan staat alles werkelijk overvol vanwege bezoekers aan het Maastheater. Ook mijn eigen bezoek ervaart parkeerproblemen in de straat. 
	 Ik heb een ondergrondse parkeerplaats, maar soms moet je weleens in- en uitladen en dan staat alles werkelijk overvol vanwege bezoekers aan het Maastheater. Ook mijn eigen bezoek ervaart parkeerproblemen in de straat. 

	 ik heb een parkeerplaats in een garage bij mijn woning   voor bezoek is het vinden van een parkeerplaats op straat vaak lastig 
	 ik heb een parkeerplaats in een garage bij mijn woning   voor bezoek is het vinden van een parkeerplaats op straat vaak lastig 


	 ik heb geen auto 
	 ik heb geen auto 
	 ik heb geen auto 

	 ik heb geen auto 
	 ik heb geen auto 

	 ik heb geen auto 
	 ik heb geen auto 

	 ik heb geen auto maar als er visite komt na 17.00 uur is parkeren uitgesloten Probleem is er zijn mensen met 2 of zelfs 3 auto,s een zelfs 4 auto,s 
	 ik heb geen auto maar als er visite komt na 17.00 uur is parkeren uitgesloten Probleem is er zijn mensen met 2 of zelfs 3 auto,s een zelfs 4 auto,s 

	 ik heb geen auto maar als mijn kinderen of vrienden komen dan kunnen zij bijna nooit de auto bij mij in de straat kwijt want dan staat alles vol van bezoekers bij plaswijck. 
	 ik heb geen auto maar als mijn kinderen of vrienden komen dan kunnen zij bijna nooit de auto bij mij in de straat kwijt want dan staat alles vol van bezoekers bij plaswijck. 

	 Ik heb geen auto, beter ik ben anti auto. Ik vind dat er in onze straat ( Laan) te hard gereden wordt.Dus wat mij betreft moet er nauwkeuriger gekeken worden naar de 30km limiet. Hoop dat dit te realisren is.Voorts: er zijn te weing fiets parkeer plekken, maak een paar parkeerplekken vrij voor de fiets en jullie strallen een ongelovelijk positief signaal uit naar eco verantwoorden in onze buurt. 
	 Ik heb geen auto, beter ik ben anti auto. Ik vind dat er in onze straat ( Laan) te hard gereden wordt.Dus wat mij betreft moet er nauwkeuriger gekeken worden naar de 30km limiet. Hoop dat dit te realisren is.Voorts: er zijn te weing fiets parkeer plekken, maak een paar parkeerplekken vrij voor de fiets en jullie strallen een ongelovelijk positief signaal uit naar eco verantwoorden in onze buurt. 

	 Ik heb geen auto, maar mijn buren wel en zij kunnen als ze thuiskomen van hun werk hun auto niet voor de deur kwijt. Zodra er een plek vrij komt staan diverse auto's in de rij om de plaats in te nemen. Daarnaast rijden er continue auto's door de straat om een parkeerplek te vinden, soms met levensgevaarlijke snelheden in een nauwe straat, wat het ook gevaarlijk maakt voor voetgangers. 
	 Ik heb geen auto, maar mijn buren wel en zij kunnen als ze thuiskomen van hun werk hun auto niet voor de deur kwijt. Zodra er een plek vrij komt staan diverse auto's in de rij om de plaats in te nemen. Daarnaast rijden er continue auto's door de straat om een parkeerplek te vinden, soms met levensgevaarlijke snelheden in een nauwe straat, wat het ook gevaarlijk maakt voor voetgangers. 

	 ik heb gelukkig een plek in de parkeergarage maar op straat parkeren is erg moeilijk vooral vanwege bezoekers Plaswijkpark. De buurt is totaal ongeschikt om zoveel parkeerders op te vangen. En de gemeente weigert om met een strukturele oplossing te komen. 
	 ik heb gelukkig een plek in de parkeergarage maar op straat parkeren is erg moeilijk vooral vanwege bezoekers Plaswijkpark. De buurt is totaal ongeschikt om zoveel parkeerders op te vangen. En de gemeente weigert om met een strukturele oplossing te komen. 

	 Ik heb hierover eerder contact opgenomen met een van uw medewerkers. Er zijn sowieso te weinig parkeerplekken in Oud-Charlois en daarnaast worden veel auto's op de doorgaande weg geparkeerd (Verboomstraat). Hierdoor moeten de stadsbussen van RET (lijn 70) en de gewone auto's bijzondere manoevreus maken en het zorgt voor veel ontstopping. 
	 Ik heb hierover eerder contact opgenomen met een van uw medewerkers. Er zijn sowieso te weinig parkeerplekken in Oud-Charlois en daarnaast worden veel auto's op de doorgaande weg geparkeerd (Verboomstraat). Hierdoor moeten de stadsbussen van RET (lijn 70) en de gewone auto's bijzondere manoevreus maken en het zorgt voor veel ontstopping. 

	 ik heb inrit van eigen garage. in de straat wel parkeerproblemen. Geen trottoirs, een parkeerplaats voor ± 11 auto's die niet in de volle lengte op de parkeerplaats passen (te ondiep), dus "schuin"staan geparkeerd 
	 ik heb inrit van eigen garage. in de straat wel parkeerproblemen. Geen trottoirs, een parkeerplaats voor ± 11 auto's die niet in de volle lengte op de parkeerplaats passen (te ondiep), dus "schuin"staan geparkeerd 

	 ik heb voor onze auto een carport, maar de straat is altijd vol voor parkeren 
	 ik heb voor onze auto een carport, maar de straat is altijd vol voor parkeren 

	 Ik heb zelf geen auto [wat dat betreft dis antwoord 'nee'] maar ervaar 24/7 = full time overlast doordat omwonenden hun auto voor een deel op het voor voetgangers bestemd trottoir parkeren 
	 Ik heb zelf geen auto [wat dat betreft dis antwoord 'nee'] maar ervaar 24/7 = full time overlast doordat omwonenden hun auto voor een deel op het voor voetgangers bestemd trottoir parkeren 

	 ik heb zelf geen auto maar de straat is dusdanig smal dat er aan 1 zijde na 17.00u half  op de stoep geparkeerd kan worden. Hierdoor is het vooral voor mensen die slecht ter been zijn of met een kinderwagen of rollator lopen moeilijk er langs te lopen zonder de auto's te raken of hal in de heggen te belanden 
	 ik heb zelf geen auto maar de straat is dusdanig smal dat er aan 1 zijde na 17.00u half  op de stoep geparkeerd kan worden. Hierdoor is het vooral voor mensen die slecht ter been zijn of met een kinderwagen of rollator lopen moeilijk er langs te lopen zonder de auto's te raken of hal in de heggen te belanden 

	 Ik heb zelf wel een eigen oprit, maar verder is de straat buiten kantoortijden vaak helemaal vol dus voor visite is er vaak geen plek in de buurt. 
	 Ik heb zelf wel een eigen oprit, maar verder is de straat buiten kantoortijden vaak helemaal vol dus voor visite is er vaak geen plek in de buurt. 

	 Ik kan bijna nooit mijn auto in de straat kwijt omdat alle plekken vol zijn. Ook in de nabij gelegen straten is er 9 van de 10 keer geen plek. Veel mensen parkeren daardoor ook vaak op de stoep, op straat (waardoor de doorgang erg smal wordt) en in bochten. 
	 Ik kan bijna nooit mijn auto in de straat kwijt omdat alle plekken vol zijn. Ook in de nabij gelegen straten is er 9 van de 10 keer geen plek. Veel mensen parkeren daardoor ook vaak op de stoep, op straat (waardoor de doorgang erg smal wordt) en in bochten. 

	 Ik kan eigenlijk nooit mijn auto kwijt in het weekend is het nog het ergst. Dan moet ik hem wel 3 a vier straten verderop zetten. Heel irritant als je met boodschappen of zo thuis komt. 
	 Ik kan eigenlijk nooit mijn auto kwijt in het weekend is het nog het ergst. Dan moet ik hem wel 3 a vier straten verderop zetten. Heel irritant als je met boodschappen of zo thuis komt. 

	 Ik kan mijn auto altijd wel kwijt maar het parkeer gedrag van andere automobilisten is soms heel erg. Grote vrachtauto's in een klsine straat Auto's op de stoep 
	 Ik kan mijn auto altijd wel kwijt maar het parkeer gedrag van andere automobilisten is soms heel erg. Grote vrachtauto's in een klsine straat Auto's op de stoep 


	 Ik kan mijn auto meestal niet in de straat kwijt, en soms niet in de wijk 
	 Ik kan mijn auto meestal niet in de straat kwijt, en soms niet in de wijk 
	 Ik kan mijn auto meestal niet in de straat kwijt, en soms niet in de wijk 

	 Ik kan mijn auto niet altijd in de straat kwijt omdat alle parkeerplaatsen naast de flat al vol zijn. Achter is er nog wel ruimte maar dan staat de auto minder in het zicht. Er hangen nog wel eens jongeren rond. 
	 Ik kan mijn auto niet altijd in de straat kwijt omdat alle parkeerplaatsen naast de flat al vol zijn. Achter is er nog wel ruimte maar dan staat de auto minder in het zicht. Er hangen nog wel eens jongeren rond. 

	 Ik kan mijn auto nooit kwijt als ik van werk kom. Dan staan er al 4 grote voertuigen die 2 parkeerplaatsen in nemen. Deze worden ook nooit beboet!!!!! Laatste tijd ook meer poolse bulgaarse litouwse kentekens die weken hun auto laten staan!!!!!!!! 
	 Ik kan mijn auto nooit kwijt als ik van werk kom. Dan staan er al 4 grote voertuigen die 2 parkeerplaatsen in nemen. Deze worden ook nooit beboet!!!!! Laatste tijd ook meer poolse bulgaarse litouwse kentekens die weken hun auto laten staan!!!!!!!! 

	 Ik kan mijn auto soms niet kwijt omdat enkele buren het nodig vinden om met twee auto's drie (vaste) plekken te bezetten. 
	 Ik kan mijn auto soms niet kwijt omdat enkele buren het nodig vinden om met twee auto's drie (vaste) plekken te bezetten. 

	 Ik kan mijn auto vaak niet eens in mijn parkeergebied kwijt zonder hem op een invalideplek of stoep te zetten. 
	 Ik kan mijn auto vaak niet eens in mijn parkeergebied kwijt zonder hem op een invalideplek of stoep te zetten. 

	 Ik kan mijn fiets vaak niet kwijt 
	 Ik kan mijn fiets vaak niet kwijt 

	 Ik kan mijn/onze auto niet in de straat kwijt, maar wel nog in de zone als ik/wij 's avonds laat/later thuis komen.Overlast? 
	 Ik kan mijn/onze auto niet in de straat kwijt, maar wel nog in de zone als ik/wij 's avonds laat/later thuis komen.Overlast? 

	 Ik kan prima parkeren op de plek voor m'n garage. Echter sommige mensen hebben tot wel vier auto's in één gezin. Dan staan auto's op de stoep en kun je soms nauwelijks door.de staart rijden. 
	 Ik kan prima parkeren op de plek voor m'n garage. Echter sommige mensen hebben tot wel vier auto's in één gezin. Dan staan auto's op de stoep en kun je soms nauwelijks door.de staart rijden. 

	 Ik kan vaak de auto niet in de straat of aangrenzende straten kwijt. Ook wordt er dan veel fout geparkeerd, bijvoorbeeld op het trottoir. 
	 Ik kan vaak de auto niet in de straat of aangrenzende straten kwijt. Ook wordt er dan veel fout geparkeerd, bijvoorbeeld op het trottoir. 

	 Ik kan, als ik een auto leen, deze meestal niet in de straat kwijt. Met verhuizen erg lastig. 
	 Ik kan, als ik een auto leen, deze meestal niet in de straat kwijt. Met verhuizen erg lastig. 

	 ik kom na 18;00 uur thuis dan is het overal vol ik moet paar keer rondjes maken om plek te kunnen vinden 
	 ik kom na 18;00 uur thuis dan is het overal vol ik moet paar keer rondjes maken om plek te kunnen vinden 

	 Ik kom niet in aanmerking voor een parkeervergunning in de straat. 
	 Ik kom niet in aanmerking voor een parkeervergunning in de straat. 

	 Ik krijg geen parkeervergunning en de q-park onder mijn apartement is duur 
	 Ik krijg geen parkeervergunning en de q-park onder mijn apartement is duur 

	 Ik maak gebruik van mijn eigen carport en anderen parkeren dan hun auto dubbel 
	 Ik maak gebruik van mijn eigen carport en anderen parkeren dan hun auto dubbel 

	 Ik mag niet als bewoner boor mijn deur pakeeren  maar in de wijk er achter.en daar is het ovet vol 
	 Ik mag niet als bewoner boor mijn deur pakeeren  maar in de wijk er achter.en daar is het ovet vol 

	 Ik parkeer mijn auto altijd op onze eigen "oprijlaan", dit is het gedeelte voor onze woning naast de schuur. Het gebeurt regelmatig dat er tussen 2 woningen in, in de rijrichting van de straat, door anderen wordt geparkeerd, half weg, half stoep (of zelfs geheel op de stoep!). Hierdoor wordt het met name voor mijn vrouw i.v.m. gezondheidsredenen, moeilijk onze parkeerplaats te verlaten. 
	 Ik parkeer mijn auto altijd op onze eigen "oprijlaan", dit is het gedeelte voor onze woning naast de schuur. Het gebeurt regelmatig dat er tussen 2 woningen in, in de rijrichting van de straat, door anderen wordt geparkeerd, half weg, half stoep (of zelfs geheel op de stoep!). Hierdoor wordt het met name voor mijn vrouw i.v.m. gezondheidsredenen, moeilijk onze parkeerplaats te verlaten. 

	 Ik parkeer mijn auto op eigen tuinpad. De meeste andere bewoners ook. Sommigen niet, die parkeren, onnodig, op de openbare weg. Ook auto's uit andere straten staan soms op de Rotterdamse Rijweg. 
	 Ik parkeer mijn auto op eigen tuinpad. De meeste andere bewoners ook. Sommigen niet, die parkeren, onnodig, op de openbare weg. Ook auto's uit andere straten staan soms op de Rotterdamse Rijweg. 

	 Ik woon aan de Librijesteeg, een straat die aan weerszijden afgezet is met gele banden op de stoepranden. Desondanks staan er dagelijks tientallen auto's, voornamelijk mensen die op nummer 4, de SZW van de gemeente Rotterdam moeten zijn. Hierdoor wordt constant het in- en uitrijden van de er tegenover gelegen parkeergarage bemoeilijkt. Ook op het voetgangers gebied, dat deel uitmaakt van de Librijesteeg, wordt zeer regelmatig geparkeerd. 
	 Ik woon aan de Librijesteeg, een straat die aan weerszijden afgezet is met gele banden op de stoepranden. Desondanks staan er dagelijks tientallen auto's, voornamelijk mensen die op nummer 4, de SZW van de gemeente Rotterdam moeten zijn. Hierdoor wordt constant het in- en uitrijden van de er tegenover gelegen parkeergarage bemoeilijkt. Ook op het voetgangers gebied, dat deel uitmaakt van de Librijesteeg, wordt zeer regelmatig geparkeerd. 

	 Ik woon aan een parkeerterrein (Plantagelaan ) dat 's avonds en 's nachts tot in de kleine uurtjes wordt gebruikt als party terrein. Luide autoradio's, gillende en hard pratende  jongeren. In de morgen veel afval in de vorm van leeg gegeten snack bakjes, slagroomspuit vullingen, papier e.d. 
	 Ik woon aan een parkeerterrein (Plantagelaan ) dat 's avonds en 's nachts tot in de kleine uurtjes wordt gebruikt als party terrein. Luide autoradio's, gillende en hard pratende  jongeren. In de morgen veel afval in de vorm van leeg gegeten snack bakjes, slagroomspuit vullingen, papier e.d. 


	 Ik woon aan het Marcel Duchampplein in Nesselande waar 2 basisscholen, een kinderopvang, een buitenschoolse-opvang, een hockeyclub en stichting Jeugd en Gezin zit. Er is een zeer grote parkeerplaats, maar die is voor een groot deel de hele dag bezet. De grootste overlast is tijdens het begin en einde van de schooltijd, dan staan er auto's overal geparkeerd waar het niet is toegestaan: op het voetpad, het fietspad, naast de parkeervakken en zelfs wordt de in/uitgang van de afgesloten parkeerplaats voor de 
	 Ik woon aan het Marcel Duchampplein in Nesselande waar 2 basisscholen, een kinderopvang, een buitenschoolse-opvang, een hockeyclub en stichting Jeugd en Gezin zit. Er is een zeer grote parkeerplaats, maar die is voor een groot deel de hele dag bezet. De grootste overlast is tijdens het begin en einde van de schooltijd, dan staan er auto's overal geparkeerd waar het niet is toegestaan: op het voetpad, het fietspad, naast de parkeervakken en zelfs wordt de in/uitgang van de afgesloten parkeerplaats voor de 
	 Ik woon aan het Marcel Duchampplein in Nesselande waar 2 basisscholen, een kinderopvang, een buitenschoolse-opvang, een hockeyclub en stichting Jeugd en Gezin zit. Er is een zeer grote parkeerplaats, maar die is voor een groot deel de hele dag bezet. De grootste overlast is tijdens het begin en einde van de schooltijd, dan staan er auto's overal geparkeerd waar het niet is toegestaan: op het voetpad, het fietspad, naast de parkeervakken en zelfs wordt de in/uitgang van de afgesloten parkeerplaats voor de 

	 Ik woon in de regio van het Plaswijckpark!!! Problemen zijn dus bekend. Op hoogtijdagen kan ik de auto niet voor de deur cq in de nabije buurt kwijt. Ook vervelend voor hoogbejaarde gasten!! 
	 Ik woon in de regio van het Plaswijckpark!!! Problemen zijn dus bekend. Op hoogtijdagen kan ik de auto niet voor de deur cq in de nabije buurt kwijt. Ook vervelend voor hoogbejaarde gasten!! 

	 ik woon in een dorp dus weinig problemen. ik heb reuma en ben afhankelijk van mijn auto en heb wel problemen in rotterdam zelf. betaald parkeren wordt niet betaald door mijn baas (gemeente rotterdam) en vraag me soms af waarom ik werk want het kost zoveel geld 
	 ik woon in een dorp dus weinig problemen. ik heb reuma en ben afhankelijk van mijn auto en heb wel problemen in rotterdam zelf. betaald parkeren wordt niet betaald door mijn baas (gemeente rotterdam) en vraag me soms af waarom ik werk want het kost zoveel geld 

	 Ik woon in een flat met een hele dure (voor mij niet te betalen) parkeergarage. Daardoor mag ik geen parkeervergunning kopen om mijn auto voor de deur op straat te parkeren. Voor mij is dit een groot probleem. 
	 Ik woon in een flat met een hele dure (voor mij niet te betalen) parkeergarage. Daardoor mag ik geen parkeervergunning kopen om mijn auto voor de deur op straat te parkeren. Voor mij is dit een groot probleem. 

	 Ik woon in een smalle straat en slaapkamer grenst direct aan de straat. Toch is het toegestaan om aan beide zijde te parkeren. Het staat hier altijd bomvol. Er is voor niks anders ruimte en je kunt er soms lopend of met fiets bijna niet langs. En dan nog de stankoverlast, uitlaatgassen en herrie!. Het is echt teveel 
	 Ik woon in een smalle straat en slaapkamer grenst direct aan de straat. Toch is het toegestaan om aan beide zijde te parkeren. Het staat hier altijd bomvol. Er is voor niks anders ruimte en je kunt er soms lopend of met fiets bijna niet langs. En dan nog de stankoverlast, uitlaatgassen en herrie!. Het is echt teveel 

	 Ik woon in een straat met winkels, en mag hier niet parkeren. daardoor  is het in de omliggende straten altijd druk. 
	 Ik woon in een straat met winkels, en mag hier niet parkeren. daardoor  is het in de omliggende straten altijd druk. 

	 Ik woon in het centrum Hillegersberg. Veel winkels en restaurants veel mensen die parkeren zeker in het weekend en ‘s avonds. 
	 Ik woon in het centrum Hillegersberg. Veel winkels en restaurants veel mensen die parkeren zeker in het weekend en ‘s avonds. 

	 Ik woon naast metro Slinge...Is te klein, vaak vol. 
	 Ik woon naast metro Slinge...Is te klein, vaak vol. 

	 ik woon op katendrecht (parkeerzone 350) omdat ik een parkeeropstelplaats in de tuin heb krijg ik geen parkeervergunning voor mijn eerste auto. dat betekent ook dat ik overal in de wijk moet betalen voor parkeren (bij de supermarkt/ de huisarts/ 2 x per jaar als ik een feestje heb thuis en dan de auto op straat parkeer omdat de tuin vol is als mijn auto er staat. 
	 ik woon op katendrecht (parkeerzone 350) omdat ik een parkeeropstelplaats in de tuin heb krijg ik geen parkeervergunning voor mijn eerste auto. dat betekent ook dat ik overal in de wijk moet betalen voor parkeren (bij de supermarkt/ de huisarts/ 2 x per jaar als ik een feestje heb thuis en dan de auto op straat parkeer omdat de tuin vol is als mijn auto er staat. 

	 Ik woon zelf aan de buiten kant van de wijk aan de dr. J.J. Oudsingel en kan niet voor de deur parkeren  door het politieburau OOST met aan beiden kanten een parkeerverbod en moet daarom mijn auto in de zijstraat de Stuivingastraat parkeren. Niet  alleen ik maar ook de bewoners in de zijstraat ervaren parkeeroverlast door dat door de weeks men daar de auto's parkeren om naar hun werk te gaan en als de parkeervakken vol zijn enkele keren  de auto's op diversen plekken plaatsen waarbij de straat op enkele p
	 Ik woon zelf aan de buiten kant van de wijk aan de dr. J.J. Oudsingel en kan niet voor de deur parkeren  door het politieburau OOST met aan beiden kanten een parkeerverbod en moet daarom mijn auto in de zijstraat de Stuivingastraat parkeren. Niet  alleen ik maar ook de bewoners in de zijstraat ervaren parkeeroverlast door dat door de weeks men daar de auto's parkeren om naar hun werk te gaan en als de parkeervakken vol zijn enkele keren  de auto's op diversen plekken plaatsen waarbij de straat op enkele p


	 Ik zelf heb geen parkeerprobleem, parkeren voor 2 auto's op eigen grond. Echter recht voor mijn huis is een openbare parkeerplaats en 9 vd 10 auto's die daar parkeren gebruiken mijn oprit om te keren en de straat te verlaten (nl doodlopend). En dit vind ik ongewenst. en dit geeft (parkeer)overlast! 
	 Ik zelf heb geen parkeerprobleem, parkeren voor 2 auto's op eigen grond. Echter recht voor mijn huis is een openbare parkeerplaats en 9 vd 10 auto's die daar parkeren gebruiken mijn oprit om te keren en de straat te verlaten (nl doodlopend). En dit vind ik ongewenst. en dit geeft (parkeer)overlast! 
	 Ik zelf heb geen parkeerprobleem, parkeren voor 2 auto's op eigen grond. Echter recht voor mijn huis is een openbare parkeerplaats en 9 vd 10 auto's die daar parkeren gebruiken mijn oprit om te keren en de straat te verlaten (nl doodlopend). En dit vind ik ongewenst. en dit geeft (parkeer)overlast! 

	 ik zelf woon aan de evenaar / stavangererf in een carport woning dus heb ik het geluk op altijd een plek maar zie overal auto staan waar ze niet horen te staan en dit komt om dat er duidelijk onvold plek is voor alle auto's om en rond stavanger / evenaar .ik zelf heb hier geen last van want begrijp dat je auto ergens moet staan maar echt netjes staat het niet . en door de de bomen veel hars produceren wil men als er wel een plekje is zijn auto ook liever niet in de parkeervakken zetten . 
	 ik zelf woon aan de evenaar / stavangererf in een carport woning dus heb ik het geluk op altijd een plek maar zie overal auto staan waar ze niet horen te staan en dit komt om dat er duidelijk onvold plek is voor alle auto's om en rond stavanger / evenaar .ik zelf heb hier geen last van want begrijp dat je auto ergens moet staan maar echt netjes staat het niet . en door de de bomen veel hars produceren wil men als er wel een plekje is zijn auto ook liever niet in de parkeervakken zetten . 

	 ik zit vlak bij ahoy en spartaan 20 
	 ik zit vlak bij ahoy en spartaan 20 

	 Illegaal parkeren op Handelsplein in voetgangersgebied voor Entrepotgebouw , geen handhaving . Gebied heeft beperkte toegang ivm ontbreken troittor. Openstelling normaal tussen 07:00 - 12:00 maar geen handhaving 
	 Illegaal parkeren op Handelsplein in voetgangersgebied voor Entrepotgebouw , geen handhaving . Gebied heeft beperkte toegang ivm ontbreken troittor. Openstelling normaal tussen 07:00 - 12:00 maar geen handhaving 

	 in de avonduren parkeren bedrijven hun bedrijfsauto in de straat en als scholen activiteieten hebben en koopavond 
	 in de avonduren parkeren bedrijven hun bedrijfsauto in de straat en als scholen activiteieten hebben en koopavond 

	 In de Cypruslaan wordt zo vaak geparkeerd op de los- en laadstrook. Vaak moeten vrachtwagens wachten tot er ruimte is, vaak is er amper voldoende ruimte om te manoeuvreren. Op de Corsicalaan vóór de Miamitower wordt vaak op de brede stoep geparkeerd, ook als er links en rechts nog reguliere parkeerplaatsen zijn. 
	 In de Cypruslaan wordt zo vaak geparkeerd op de los- en laadstrook. Vaak moeten vrachtwagens wachten tot er ruimte is, vaak is er amper voldoende ruimte om te manoeuvreren. Op de Corsicalaan vóór de Miamitower wordt vaak op de brede stoep geparkeerd, ook als er links en rechts nog reguliere parkeerplaatsen zijn. 

	 in de houtlaan wordt elke dag geparkeerd in passeerzone's waar het verboden is te parkeren ivm de smalle straat. Ook bedrijfsauto's staan hele dagen en nachten fout geparkeerd, er wordt onvoldoende gehandhaafd. 
	 in de houtlaan wordt elke dag geparkeerd in passeerzone's waar het verboden is te parkeren ivm de smalle straat. Ook bedrijfsauto's staan hele dagen en nachten fout geparkeerd, er wordt onvoldoende gehandhaafd. 

	 in de ochtend bij het naar school brengen en bij avonden in de Castagnet zijn er parkeerproblemen 
	 in de ochtend bij het naar school brengen en bij avonden in de Castagnet zijn er parkeerproblemen 

	 In de parkeervakken onder bomen wordt vaak niet geparkeerd omdat er veel vogelpoep op de auto komt. 
	 In de parkeervakken onder bomen wordt vaak niet geparkeerd omdat er veel vogelpoep op de auto komt. 

	 In de straat is te weinig parkeerruimte. IK heb hier  geen last van, omdat ik een prive parkeerplaats heb. 
	 In de straat is te weinig parkeerruimte. IK heb hier  geen last van, omdat ik een prive parkeerplaats heb. 

	 in de straat kan ik de auto zelden of nooit kwijt omdat alles vol is en sedert een paar maanden is de parkeerdruk zo groot geworden dat vaak de direct aangrenzende straten ook niet meer lukt. Dat zal enerzijds ermee van doen hebben dat er wat bewoners met auto's bij zijn gekomen, maar anderszijds ook door de ingevoerde laadzone en zone met maximum parkeertijd in aangrenzende starten die er voor zorgen dat wie niet weet hoe lang hij/zij wil blijven staan opschuift naar de aangrenzende plaatsen zonder beper
	 in de straat kan ik de auto zelden of nooit kwijt omdat alles vol is en sedert een paar maanden is de parkeerdruk zo groot geworden dat vaak de direct aangrenzende straten ook niet meer lukt. Dat zal enerzijds ermee van doen hebben dat er wat bewoners met auto's bij zijn gekomen, maar anderszijds ook door de ingevoerde laadzone en zone met maximum parkeertijd in aangrenzende starten die er voor zorgen dat wie niet weet hoe lang hij/zij wil blijven staan opschuift naar de aangrenzende plaatsen zonder beper

	 In de straat parallel aan ons staan bomen en die auto's worden anders onder gepoept waardoor die in mijn straat neer gezet worden en die plekken dus heel vaak vol zijn 
	 In de straat parallel aan ons staan bomen en die auto's worden anders onder gepoept waardoor die in mijn straat neer gezet worden en die plekken dus heel vaak vol zijn 

	 In de straat waar ik woon (Veerlaan op Katendrecht) is soms te druk en kan ik mijn auto in een straal van 200m niet kwijt. dit komt voornamelijk doordat er een theatervoorstelling is in walhalla. hier heb ik dan ook vrede mee aangezien het niet vaak gebeurt. Waar ik wel echt van baal is dubbelparkeerders. zeker in de atjehstraat tussen de lombokstraat en timorstraat. daar en nog op wat andere plekke opkatendrecht is de markering nauwlijks zichtbaar door het gebruik van zwarte stenen ipv witte. zo is het v
	 In de straat waar ik woon (Veerlaan op Katendrecht) is soms te druk en kan ik mijn auto in een straal van 200m niet kwijt. dit komt voornamelijk doordat er een theatervoorstelling is in walhalla. hier heb ik dan ook vrede mee aangezien het niet vaak gebeurt. Waar ik wel echt van baal is dubbelparkeerders. zeker in de atjehstraat tussen de lombokstraat en timorstraat. daar en nog op wat andere plekke opkatendrecht is de markering nauwlijks zichtbaar door het gebruik van zwarte stenen ipv witte. zo is het v


	minder duidelijk wat het vak is. ik denk dat in een drukke stad hiervoor best vaker boeten mogen worden gegeven. 
	minder duidelijk wat het vak is. ik denk dat in een drukke stad hiervoor best vaker boeten mogen worden gegeven. 
	minder duidelijk wat het vak is. ik denk dat in een drukke stad hiervoor best vaker boeten mogen worden gegeven. 

	 In de wijk De ESCH wordt steeds meer geparkeerd door gebruikers van het openbaar Vervoer, lijn 21 en 24. Daar is de wijk niet op berekend. 
	 In de wijk De ESCH wordt steeds meer geparkeerd door gebruikers van het openbaar Vervoer, lijn 21 en 24. Daar is de wijk niet op berekend. 

	 in de zomer worden  parkeerplaatsen vaak ingenomen door buitenlandse gasten van het Student hotel 
	 in de zomer worden  parkeerplaatsen vaak ingenomen door buitenlandse gasten van het Student hotel 

	 In de zomermaanden (mei t/m September en dan vooral gedurende de weekenden worden de straten rond mijn huis gebruikt als parkeerterrein voor Pretpark Plaswijckpark.... vele auto's parkeren in de wijk daar Plaswijckpark zelf niet voldoende (lees: geen) parkeercapaciteit op Eigen terrein heeft. 
	 In de zomermaanden (mei t/m September en dan vooral gedurende de weekenden worden de straten rond mijn huis gebruikt als parkeerterrein voor Pretpark Plaswijckpark.... vele auto's parkeren in de wijk daar Plaswijckpark zelf niet voldoende (lees: geen) parkeercapaciteit op Eigen terrein heeft. 

	 In het Liskwartier moet je betalen tot 18:00u, in Bergpolder moet je betalen tot 23:00 uur, dit betekent parkeeroverlast omdat iedereen in Liskwartier zijn/haar auto parkeert.  Daarbij komt dat veel mensen 2 auto's hebben, na 18:30u kan ik mijn auto niet meer op de singel parkeren 
	 In het Liskwartier moet je betalen tot 18:00u, in Bergpolder moet je betalen tot 23:00 uur, dit betekent parkeeroverlast omdat iedereen in Liskwartier zijn/haar auto parkeert.  Daarbij komt dat veel mensen 2 auto's hebben, na 18:30u kan ik mijn auto niet meer op de singel parkeren 

	 In mijn gedeelte van de straat mag niet geparkeerd worden, is doodlopende straat. Er is een grote parkeerplaats op ongeveer 25 meter afstand, zit alleen een sloot tussen waar een brug overheen is. 
	 In mijn gedeelte van de straat mag niet geparkeerd worden, is doodlopende straat. Er is een grote parkeerplaats op ongeveer 25 meter afstand, zit alleen een sloot tussen waar een brug overheen is. 

	 In mijn straat is het vrij parkeren en daardoor staat alles vol, ook op straathoeken en bij invalidenoversteekvoorzieningen. Er wordt door toezichthouders veel te weinig hierop gelet. 
	 In mijn straat is het vrij parkeren en daardoor staat alles vol, ook op straathoeken en bij invalidenoversteekvoorzieningen. Er wordt door toezichthouders veel te weinig hierop gelet. 

	 In mijn straat kan ik op de eigen parkeerplaats voor het keukenraam parkeren. Die plaats wordt gerespecteerd en blij vrij. De straat is zo sma, dat bij de herinrichting gekozen is 2 parkeerplaatsen weg te laten, zodat de buurman en wij achteruit de parkeerplaats kunnen verlaten. Parkeerplaatsen hebben een p in het wegdek. Toch gaan overburen op de lastige plek staan, ook al is er ruimte op de algemene parkeerplaats. Daardoor kunnen wij er bijna niet uit. Mijn man heeft op die manier al een botsing gemaakt
	 In mijn straat kan ik op de eigen parkeerplaats voor het keukenraam parkeren. Die plaats wordt gerespecteerd en blij vrij. De straat is zo sma, dat bij de herinrichting gekozen is 2 parkeerplaatsen weg te laten, zodat de buurman en wij achteruit de parkeerplaats kunnen verlaten. Parkeerplaatsen hebben een p in het wegdek. Toch gaan overburen op de lastige plek staan, ook al is er ruimte op de algemene parkeerplaats. Daardoor kunnen wij er bijna niet uit. Mijn man heeft op die manier al een botsing gemaakt

	 In nabijgelegen Kamerlingh Onnesweg wordt, ondanks bord 'Verboden te parkeren' aan één zijde van de weg, aan die kant toch veelvuldig geparkeerd, wat tot stremming en soms gevaarlijke situaties leidt. Er wordt vrijwel niet gehandhaafd. 
	 In nabijgelegen Kamerlingh Onnesweg wordt, ondanks bord 'Verboden te parkeren' aan één zijde van de weg, aan die kant toch veelvuldig geparkeerd, wat tot stremming en soms gevaarlijke situaties leidt. Er wordt vrijwel niet gehandhaafd. 

	 in onze straat mag niet geparkeerd worden 
	 in onze straat mag niet geparkeerd worden 

	 In onze straat parkeren mensen van overkant ook hier. Omdat overkant heeft geen eigen straat dus ze komen hier ook parkeren. gevolg parkeerplaatsen vol 
	 In onze straat parkeren mensen van overkant ook hier. Omdat overkant heeft geen eigen straat dus ze komen hier ook parkeren. gevolg parkeerplaatsen vol 

	 In onze straat wordt aan één zijde (vanaf 1994) gedoogd dat auto's met twee wielen op de stoep parkeren. De stoep is daardoor niet meer functioneel gebruikers met een rolstoel, kinderwagen of rollator. Aan de stoep waar structureel fout geparkeerd wordt bevinden zich geen voordeuren, dus is het denkbaar er parkeervakken te maken met instandhouding van enkele rijen stoeptegels. 
	 In onze straat wordt aan één zijde (vanaf 1994) gedoogd dat auto's met twee wielen op de stoep parkeren. De stoep is daardoor niet meer functioneel gebruikers met een rolstoel, kinderwagen of rollator. Aan de stoep waar structureel fout geparkeerd wordt bevinden zich geen voordeuren, dus is het denkbaar er parkeervakken te maken met instandhouding van enkele rijen stoeptegels. 

	 In straat zijn ze Al weken bezig met rioleringswerkzaamheden. Hierdoor kan je niet parkeren in de straat. 
	 In straat zijn ze Al weken bezig met rioleringswerkzaamheden. Hierdoor kan je niet parkeren in de straat. 

	 in van der Hilstdwarsstraat staan aan de linker zijde vaak auto's geparkeerd -- het is onduidelijk of dat mag of niet, heel soms krijg je daar ook boetes ... de gemeente zal die moeten verhelderen of boetes terug betalen. 
	 in van der Hilstdwarsstraat staan aan de linker zijde vaak auto's geparkeerd -- het is onduidelijk of dat mag of niet, heel soms krijg je daar ook boetes ... de gemeente zal die moeten verhelderen of boetes terug betalen. 

	 In verband met de parkeerproblemen in onze straat hebben wij in onze parkeergarage maar extra parkeerplaatsen gehuurd van medebewoners die geen auto hebben. Vervolgens merken wij dat er regelmatig vóór de uitgang van de parkeergarage geparkeerd wordt en wij er niet meer in of uit kunnen of met veel moeite. 
	 In verband met de parkeerproblemen in onze straat hebben wij in onze parkeergarage maar extra parkeerplaatsen gehuurd van medebewoners die geen auto hebben. Vervolgens merken wij dat er regelmatig vóór de uitgang van de parkeergarage geparkeerd wordt en wij er niet meer in of uit kunnen of met veel moeite. 


	 In Vreewijk is gratis parkeren, vele bezoekers en mensen die bij Zuidplein werken/ bezoeken dumpen hun auto`s in de straat. 
	 In Vreewijk is gratis parkeren, vele bezoekers en mensen die bij Zuidplein werken/ bezoeken dumpen hun auto`s in de straat. 
	 In Vreewijk is gratis parkeren, vele bezoekers en mensen die bij Zuidplein werken/ bezoeken dumpen hun auto`s in de straat. 

	 inbraak in auto's. Twee auto's parkeren naast elkaar en op deze manier verrichten zij hun inbraak. Doordat ik in een flat woon kan ik de parkeerplaats overzie. Diverse keren gemeld bij politie 
	 inbraak in auto's. Twee auto's parkeren naast elkaar en op deze manier verrichten zij hun inbraak. Doordat ik in een flat woon kan ik de parkeerplaats overzie. Diverse keren gemeld bij politie 

	 inde eerste Scheepvaartstraat te Hoek van Holland wordt dagelijks verkeerd geparkeerd en helaas handhaving is nergens te bekennen. 
	 inde eerste Scheepvaartstraat te Hoek van Holland wordt dagelijks verkeerd geparkeerd en helaas handhaving is nergens te bekennen. 

	 ingeslagen ruitjes 
	 ingeslagen ruitjes 

	 ivm parkeerverbod in de hele buurt zijn er geregeld ernstige parkeerproblemen 
	 ivm parkeerverbod in de hele buurt zijn er geregeld ernstige parkeerproblemen 

	 Ja er zit een school en hockeyveld en mensen gooien dan de auto niet op die parkeerplaats maar pakken die parkeerplaatsen van ons in 
	 Ja er zit een school en hockeyveld en mensen gooien dan de auto niet op die parkeerplaats maar pakken die parkeerplaatsen van ons in 

	 Ja, als de winkels open zijn mag ik niet parkeren in mijn eigen straat. En de winkels zijn steeds vaker en langer open. Winkelend publiek parkeert hier ook. 
	 Ja, als de winkels open zijn mag ik niet parkeren in mijn eigen straat. En de winkels zijn steeds vaker en langer open. Winkelend publiek parkeert hier ook. 

	 ja, auto's die op de stoep geparkeerd staan 
	 ja, auto's die op de stoep geparkeerd staan 

	 Ja, er is alleen maar betaald parkeren in de straat. voor vrij parkeren zal ik aan de andere kant van de dijk een plaats moeten zoeken bij een tweetal  flats en een verzorgingsflat. Een parkeervergunning als bewoner wordt niet verstrekt omdat er een ondergrondse parkeermogelijkheid is. Hier kan ik echter alleen tegen een zeer duur abonnement parkeren en deze parkeergelegenheid is dan nog niet eens bewaakt. Dit heeft mij al eens 4 wielen gekost. 
	 Ja, er is alleen maar betaald parkeren in de straat. voor vrij parkeren zal ik aan de andere kant van de dijk een plaats moeten zoeken bij een tweetal  flats en een verzorgingsflat. Een parkeervergunning als bewoner wordt niet verstrekt omdat er een ondergrondse parkeermogelijkheid is. Hier kan ik echter alleen tegen een zeer duur abonnement parkeren en deze parkeergelegenheid is dan nog niet eens bewaakt. Dit heeft mij al eens 4 wielen gekost. 

	 Ja, er zijn veel te veel auto's, kinderen hebben weinig plek om te spelen, er wordt op straathoeken geparkeerd, waardoor kruispunten onoverzichtelijk zijn en je niet veilig kunt oversteken. Als je aan een rolstoel gebonden bent, ben je helemaal het haasje. Tegen fout parkeren wordt niet opgetreden. 
	 Ja, er zijn veel te veel auto's, kinderen hebben weinig plek om te spelen, er wordt op straathoeken geparkeerd, waardoor kruispunten onoverzichtelijk zijn en je niet veilig kunt oversteken. Als je aan een rolstoel gebonden bent, ben je helemaal het haasje. Tegen fout parkeren wordt niet opgetreden. 

	 Ja, veel bezoekers die hier jun auto parkeren terwijl men beter met het OV kan 
	 Ja, veel bezoekers die hier jun auto parkeren terwijl men beter met het OV kan 

	 Jazeker er zijn bijna geen parkeerplaatsen meer nog 25 plaatsen voor de hele straat er zijn  75% is verdwenen Velen plaatsen de auto nu op de stoep zodat de stoep niet toegankelijk is 
	 Jazeker er zijn bijna geen parkeerplaatsen meer nog 25 plaatsen voor de hele straat er zijn  75% is verdwenen Velen plaatsen de auto nu op de stoep zodat de stoep niet toegankelijk is 

	 jongeren die op de kade parkeren en een hoop herrie en rommel maken. 
	 jongeren die op de kade parkeren en een hoop herrie en rommel maken. 

	 Kan auto vrijwel altijd parkeren. Vervelend is wel dat er redelijk vaak bedrijfsbusjes staan geparkeerd. 
	 Kan auto vrijwel altijd parkeren. Vervelend is wel dat er redelijk vaak bedrijfsbusjes staan geparkeerd. 

	 Kan auto wel altijd kwijt, maar omdat de weg smal is, bestaat er gevaar voor beschadiging als aan beide zijden geparkeerd wordt 
	 Kan auto wel altijd kwijt, maar omdat de weg smal is, bestaat er gevaar voor beschadiging als aan beide zijden geparkeerd wordt 

	 Kan eigen auto niet kwijt maar er wordt vaak op hoeken geparkeerd, op de stoep. Dubbel geparkeerd, lopende motoren bij stilstand, afval uit geparkeerde auto's gegooid. 
	 Kan eigen auto niet kwijt maar er wordt vaak op hoeken geparkeerd, op de stoep. Dubbel geparkeerd, lopende motoren bij stilstand, afval uit geparkeerde auto's gegooid. 

	 Klanten van Car center Plus en garage Westdijk parkeren massaal op de stoep. 
	 Klanten van Car center Plus en garage Westdijk parkeren massaal op de stoep. 

	 Kleine vrachtwagens die in de straat geparkeerd worden van diverse bedrijven. Deze nemen meer dan 1 plek in beslag per vrachtwagen en ontnemen het uitzicht. 
	 Kleine vrachtwagens die in de straat geparkeerd worden van diverse bedrijven. Deze nemen meer dan 1 plek in beslag per vrachtwagen en ontnemen het uitzicht. 

	 Laadplaats bezet 
	 Laadplaats bezet 

	 laatste jaren last van sloop/bouw containers 1op 1,5 parkeerplaats! Staan sinds kort weer 2 verkeerd geplaatst Nieuwebewoners hebben meestal allebei een auto 
	 laatste jaren last van sloop/bouw containers 1op 1,5 parkeerplaats! Staan sinds kort weer 2 verkeerd geplaatst Nieuwebewoners hebben meestal allebei een auto 

	 Langdurig buitengebruik gestelde parkeervakken door werkzaamheden.  Parkeerdrukte. Wachtende motorvoertuigen voor vrij parkeervak. Rondrijdende motorviertuigen voor vrij parkeervak beschikbaar is. 
	 Langdurig buitengebruik gestelde parkeervakken door werkzaamheden.  Parkeerdrukte. Wachtende motorvoertuigen voor vrij parkeervak. Rondrijdende motorviertuigen voor vrij parkeervak beschikbaar is. 

	 Langdurig parkeren campers en vreemde autos 
	 Langdurig parkeren campers en vreemde autos 


	 langdurige aanleg van een nieuwe wijk en vernieuwing riolering zorgen voor veel parkeeroverlast (en geluidsoverlast). Verwacht structurele parkeerdruk als nieuwe wijk bewoond is straks. 
	 langdurige aanleg van een nieuwe wijk en vernieuwing riolering zorgen voor veel parkeeroverlast (en geluidsoverlast). Verwacht structurele parkeerdruk als nieuwe wijk bewoond is straks. 
	 langdurige aanleg van een nieuwe wijk en vernieuwing riolering zorgen voor veel parkeeroverlast (en geluidsoverlast). Verwacht structurele parkeerdruk als nieuwe wijk bewoond is straks. 

	 langparkeerders ( winkeliers ) en winkelend publiek omdat wij de eerste straat zijn waar er niet betaald hoeft te worden. Als dank worden er dan winkelwagentjes en afval in de straat achtergelaten. 
	 langparkeerders ( winkeliers ) en winkelend publiek omdat wij de eerste straat zijn waar er niet betaald hoeft te worden. Als dank worden er dan winkelwagentjes en afval in de straat achtergelaten. 

	 langsparkeervakken voor twee auto's waar één auto in het midden staat, 
	 langsparkeervakken voor twee auto's waar één auto in het midden staat, 

	 Meer dan 50 % van parkeerplaatsen is onder bomen gesitueerd waardoor auto's enorm vervuilen door vogelpoep , luizenppep  en sfval uit eikenbomen earrdoor zelfs deuken ontstaan door neervallende eikels. 
	 Meer dan 50 % van parkeerplaatsen is onder bomen gesitueerd waardoor auto's enorm vervuilen door vogelpoep , luizenppep  en sfval uit eikenbomen earrdoor zelfs deuken ontstaan door neervallende eikels. 

	 meer invalidenparkeerplaatsen dan aanwonende invaliden, alle parkeerplaatsen zijn veel te kort en voldoen niet aan de landelijke NEN-eisen voor langsparkeren, waardoor er schade ontstaat. 
	 meer invalidenparkeerplaatsen dan aanwonende invaliden, alle parkeerplaatsen zijn veel te kort en voldoen niet aan de landelijke NEN-eisen voor langsparkeren, waardoor er schade ontstaat. 

	 Meerdere malen auto aangetroffen met kleine schades.  AH klanten 
	 Meerdere malen auto aangetroffen met kleine schades.  AH klanten 

	 meest hinderlijk vind ik de snelle parkeerders die even naar de coffeeshop gaan. Echter, niet zozeer dat ze naar de coffeeshop gaan maar omdat ze vaak hun motor laten draaien. Dit gebeurt vooral als mensen met z'n tweeen zijn en een van hen gaat naar de coffeeshop. 
	 meest hinderlijk vind ik de snelle parkeerders die even naar de coffeeshop gaan. Echter, niet zozeer dat ze naar de coffeeshop gaan maar omdat ze vaak hun motor laten draaien. Dit gebeurt vooral als mensen met z'n tweeen zijn en een van hen gaat naar de coffeeshop. 

	 Meestal zijn alle parkeerplekken in de straat bezet. Bezoek kan meestal niet voor de deur parkeren. Wijzelf zetten onze auto altijd op onze oprit, we hebben hiervoor de voortuin opgeofferd 
	 Meestal zijn alle parkeerplekken in de straat bezet. Bezoek kan meestal niet voor de deur parkeren. Wijzelf zetten onze auto altijd op onze oprit, we hebben hiervoor de voortuin opgeofferd 

	 Meeste gezinnen hebben twee, en sommige zelfs drie, auto's. Hoewel dit qua plaatsen nog te doen is wil iedereen zijn auto's voor de deur. Dit betekent dat je, als bezitter van 1 auto, regelmatig zeer ver weg moet parkeren. 
	 Meeste gezinnen hebben twee, en sommige zelfs drie, auto's. Hoewel dit qua plaatsen nog te doen is wil iedereen zijn auto's voor de deur. Dit betekent dat je, als bezitter van 1 auto, regelmatig zeer ver weg moet parkeren. 

	 Men de auto’s niet goed parkeren. Er zijn geen duidelijk aangegeven parkeervakken met belijning.  Er scooters op de straat gezet worden om een parkeerplaats voor een auto te reserveren. 
	 Men de auto’s niet goed parkeren. Er zijn geen duidelijk aangegeven parkeervakken met belijning.  Er scooters op de straat gezet worden om een parkeerplaats voor een auto te reserveren. 

	 Men parkeert (deels) op de stoep. 
	 Men parkeert (deels) op de stoep. 

	 Men parkeert de auto wel eens in de doorgang vanaf huisnummer 20 ev; Men parkeert de auto niet altijd in de parkeervakken als die vrij zijn; 
	 Men parkeert de auto wel eens in de doorgang vanaf huisnummer 20 ev; Men parkeert de auto niet altijd in de parkeervakken als die vrij zijn; 

	 Men parkeert op de stoep Men is niet vriendelijk tegen elkaar, door het parkeerprobleem. Voetgangers moeten de straat op, omdat ze om één voertuig heen moeten lopen/Rijden. 
	 Men parkeert op de stoep Men is niet vriendelijk tegen elkaar, door het parkeerprobleem. Voetgangers moeten de straat op, omdat ze om één voertuig heen moeten lopen/Rijden. 

	 Men parkeert vaak slecht. De parkeervakken worden genegeerd. 
	 Men parkeert vaak slecht. De parkeervakken worden genegeerd. 

	 Men staat zo geparkeerd dat je er niet fatsoenlijk langs kan. 
	 Men staat zo geparkeerd dat je er niet fatsoenlijk langs kan. 

	 Men zet de auto's maar ergens neer, dus niet in de parkeervakken. 
	 Men zet de auto's maar ergens neer, dus niet in de parkeervakken. 

	 Men zet de auto's op stoepen/oversteekplaatsen ed 
	 Men zet de auto's op stoepen/oversteekplaatsen ed 

	 mensen die deels buiten vakken parkeren waardoor een ander vak niet bruikbaar is, misbruik van invalidenplek; ofwel deze plek niet gebruiken, ofwel de auto die er hoort tijdelijk op een open plek zetten om deze vrij te houden voor iemand anders 
	 mensen die deels buiten vakken parkeren waardoor een ander vak niet bruikbaar is, misbruik van invalidenplek; ofwel deze plek niet gebruiken, ofwel de auto die er hoort tijdelijk op een open plek zetten om deze vrij te houden voor iemand anders 

	 Mensen die expres niet juist parkeren volgens gebruikelijk voorschrift. Twee wielen op trottoir; flink gat tussen auto's laten; Kinderen die zo maar op je auto hangen, Leeftijd van 10 tot 17 jaar, geen opvoeding genoten blijkbaar, anders was wel gezegd dat kleding en ander soort metaal dragend, krassen achter laten op de zeer gevoelige tegenwoordige lak op de auto's. We betalen goud geld voor hetzelfde stukje grond waar iedereen al wegenbelasting voor betaald, dus toezicht hierop is op z'n minst geplaatst
	 Mensen die expres niet juist parkeren volgens gebruikelijk voorschrift. Twee wielen op trottoir; flink gat tussen auto's laten; Kinderen die zo maar op je auto hangen, Leeftijd van 10 tot 17 jaar, geen opvoeding genoten blijkbaar, anders was wel gezegd dat kleding en ander soort metaal dragend, krassen achter laten op de zeer gevoelige tegenwoordige lak op de auto's. We betalen goud geld voor hetzelfde stukje grond waar iedereen al wegenbelasting voor betaald, dus toezicht hierop is op z'n minst geplaatst


	afzien van de parkeervergunning en extra parkeerheffingen in de steden. Voort wat, hoort wat. 
	afzien van de parkeervergunning en extra parkeerheffingen in de steden. Voort wat, hoort wat. 
	afzien van de parkeervergunning en extra parkeerheffingen in de steden. Voort wat, hoort wat. 

	 Mensen die gaan winkelen in de buurt en hier parkeren, of van bezoekers aan het verzorgingshuis tegenover. 
	 Mensen die gaan winkelen in de buurt en hier parkeren, of van bezoekers aan het verzorgingshuis tegenover. 

	 Mensen die hun auto gewoon buiten de parkeervakken in het park zetten. 
	 Mensen die hun auto gewoon buiten de parkeervakken in het park zetten. 

	 Mensen die hun auto in het midden van twee plaatsen zetten of motoren die autoparkeerplaatsen innemen. 
	 Mensen die hun auto in het midden van twee plaatsen zetten of motoren die autoparkeerplaatsen innemen. 

	 Mensen die hun auto op de stoep parkeren ondanks herhaalde verzoeken dat niet te doen. 
	 Mensen die hun auto op de stoep parkeren ondanks herhaalde verzoeken dat niet te doen. 

	 Mensen die niet binnen de witte vlakken parkeren. 
	 Mensen die niet binnen de witte vlakken parkeren. 

	 Mensen die niet goed parkeren waardoor je moeilijk weg kunt of moeilijk kunt inparkeren 
	 Mensen die niet goed parkeren waardoor je moeilijk weg kunt of moeilijk kunt inparkeren 

	 Mensen die niet in een vak parkeren waardoor 2 plekken bezet worden gehouden door 1 auto. 
	 Mensen die niet in een vak parkeren waardoor 2 plekken bezet worden gehouden door 1 auto. 

	 Mensen die op de stoep in onze straat parkeren 
	 Mensen die op de stoep in onze straat parkeren 

	 mensen gebruiken hun tuin (in beschermd stadsgezicht!) als parkeerplaats. 
	 mensen gebruiken hun tuin (in beschermd stadsgezicht!) als parkeerplaats. 

	 mensen in de wijk zetten hun auto op de stoep, parkeren dubbel of parkeren langs de straat waar dat niet mag. 
	 mensen in de wijk zetten hun auto op de stoep, parkeren dubbel of parkeren langs de straat waar dat niet mag. 

	 Mensen met lange busje en zijn aanhanger 
	 Mensen met lange busje en zijn aanhanger 

	 Mensen parkeren hun aanhanger met een meterslange BOOT  in onze straat. Ook zien we regelmatig een paardentrailer geparkeerd. Het is hier geen haven!!! Het is hier geen manage! Het is een woonwijk! 
	 Mensen parkeren hun aanhanger met een meterslange BOOT  in onze straat. Ook zien we regelmatig een paardentrailer geparkeerd. Het is hier geen haven!!! Het is hier geen manage! Het is een woonwijk! 

	 Mensen parkeren niet in één vak, maar over de streep waardoor het aantal beschikbare plekken afneemt. Ook staan er regelmatig campers in de zijstraat langer dan 3 dagen op één plek. Er is er zelfs één regelmatig “bewoond”, terwijl de parkeersticker achter de voorruit aangeeft dat het om iemand uit de binnenstad gaat. 
	 Mensen parkeren niet in één vak, maar over de streep waardoor het aantal beschikbare plekken afneemt. Ook staan er regelmatig campers in de zijstraat langer dan 3 dagen op één plek. Er is er zelfs één regelmatig “bewoond”, terwijl de parkeersticker achter de voorruit aangeeft dat het om iemand uit de binnenstad gaat. 

	 Mensen parkeren voor mijn garage. 
	 Mensen parkeren voor mijn garage. 

	 mensen rijden tegen het verkeer in of blokkeren de straat 
	 mensen rijden tegen het verkeer in of blokkeren de straat 

	 Mensen staan op de stoep geparkeerd 
	 Mensen staan op de stoep geparkeerd 

	 mensen staan op de stoep geparkeerd, men kan niet makkelijk langs met fiets of kinderwagen 
	 mensen staan op de stoep geparkeerd, men kan niet makkelijk langs met fiets of kinderwagen 

	 Mensen uit andere straat parkeren vaak in onze straat . 
	 Mensen uit andere straat parkeren vaak in onze straat . 

	 Mensen van buiten de wijk parkeren hun auto in onze straat en hebben een ov abonnement waarmee ze naar hun eigen wijk gaan om betaald parkeren te ontlopen,waardoor de bewoners in onze straat geen parkeerplek kunnen vinden. 
	 Mensen van buiten de wijk parkeren hun auto in onze straat en hebben een ov abonnement waarmee ze naar hun eigen wijk gaan om betaald parkeren te ontlopen,waardoor de bewoners in onze straat geen parkeerplek kunnen vinden. 

	 Mensen worden steeds slordiger met parkeren waardoor in en uitparkeren voor een ander wordt bemoeilijkt. Auto`s staan scheef of een halve meter vanaf de stoep en er wordt vaak niet gekeken of de auto in een vak staat. 
	 Mensen worden steeds slordiger met parkeren waardoor in en uitparkeren voor een ander wordt bemoeilijkt. Auto`s staan scheef of een halve meter vanaf de stoep en er wordt vaak niet gekeken of de auto in een vak staat. 

	 Mensen zetten hun fiets tegen lantaarnpalen en bomen, waardoor de kans zeer groot is dat bij winderig weer de fiets tegen de auto aan valt. Ik zie dit ook regelmatig. 
	 Mensen zetten hun fiets tegen lantaarnpalen en bomen, waardoor de kans zeer groot is dat bij winderig weer de fiets tegen de auto aan valt. Ik zie dit ook regelmatig. 

	 Merk dat het de laatste maanden met name tijdens kantoortijden erg druk is geworden. Zodat het dan niet mogelijk is om de auto te parkeren op de Gedempte Zalmhaven. Uitwijken naar een andere straat in Scheepvaartkwartier is dan noodzakelijk. Tevens is er 's-nachts, met name in het weekend, op de Gedempte Zalmhaven overlast van scheurende auto's, hard optrekken, toeteren en lege slagroompatronen die de auto gegooid worden en op de parkeerplaatsen worden achter gelaten. 
	 Merk dat het de laatste maanden met name tijdens kantoortijden erg druk is geworden. Zodat het dan niet mogelijk is om de auto te parkeren op de Gedempte Zalmhaven. Uitwijken naar een andere straat in Scheepvaartkwartier is dan noodzakelijk. Tevens is er 's-nachts, met name in het weekend, op de Gedempte Zalmhaven overlast van scheurende auto's, hard optrekken, toeteren en lege slagroompatronen die de auto gegooid worden en op de parkeerplaatsen worden achter gelaten. 


	 Met de komst van de Lidl en de parkeergarage is niet duidelijk aangegeven, is er extra parkeerdruk in de straten. 
	 Met de komst van de Lidl en de parkeergarage is niet duidelijk aangegeven, is er extra parkeerdruk in de straten. 
	 Met de komst van de Lidl en de parkeergarage is niet duidelijk aangegeven, is er extra parkeerdruk in de straten. 

	 met name op de uitgangsavonden (vrijdag/zaterdag/zondag) en her en der op bijzondere dagen 
	 met name op de uitgangsavonden (vrijdag/zaterdag/zondag) en her en der op bijzondere dagen 

	 Met name tijdens aan en uit gaan van nabije school. 
	 Met name tijdens aan en uit gaan van nabije school. 

	 met name van de clubs op de Westersingel in het weekend. 
	 met name van de clubs op de Westersingel in het weekend. 

	 Midden- en oost Europese trucks die de hele straat vullen om boodschappen te doen... 
	 Midden- en oost Europese trucks die de hele straat vullen om boodschappen te doen... 

	 Mijn (nieuwe) auto is al een paar keer licht beschadigd door snelle parkeerders die nog even de tram willen halen. 
	 Mijn (nieuwe) auto is al een paar keer licht beschadigd door snelle parkeerders die nog even de tram willen halen. 

	 Mijn bezoek eveneens 
	 Mijn bezoek eveneens 

	 Mijn bezoek kan de auto niet kwijt 
	 Mijn bezoek kan de auto niet kwijt 

	 Mijn bezoek kan hun auto bijna nooit in de straat kwijt omdat alle parkeerplaatsen al vol zijn. Auto's staan vaak ook schuin op de stoep of gewoon op de weg 
	 Mijn bezoek kan hun auto bijna nooit in de straat kwijt omdat alle parkeerplaatsen al vol zijn. Auto's staan vaak ook schuin op de stoep of gewoon op de weg 

	 Mijn bezoek kan moeilijk parkeerplaats vinden 
	 Mijn bezoek kan moeilijk parkeerplaats vinden 

	 Mijn bezoek kan vaak moeilijk parkeren, zeker als er een cruise schip voor de kade ligt. 
	 Mijn bezoek kan vaak moeilijk parkeren, zeker als er een cruise schip voor de kade ligt. 

	 Mijn bezoek moet voor de deur betalen, maar net erna en net ervoor niet of tot minder laat 
	 Mijn bezoek moet voor de deur betalen, maar net erna en net ervoor niet of tot minder laat 

	 Mijn buurman goeie vriend kan ze wagen nooit kwijt als hij van ze werk komt terwijl hij gewoon netjes betaald dat vind ik niet kunnen 
	 Mijn buurman goeie vriend kan ze wagen nooit kwijt als hij van ze werk komt terwijl hij gewoon netjes betaald dat vind ik niet kunnen 

	 mijn eigen pakeerplaats moeilijk te berijken op regenachtige koop zondagen of evenementen. het blokeren van onze pakeerplaats net zolang dat we de slagboom open doen zelf kan je er dan ook niet op, en het wegslepen moeten we zelf betalen ! 
	 mijn eigen pakeerplaats moeilijk te berijken op regenachtige koop zondagen of evenementen. het blokeren van onze pakeerplaats net zolang dat we de slagboom open doen zelf kan je er dan ook niet op, en het wegslepen moeten we zelf betalen ! 

	 Mijn gasten kunnen hun auto overdag niet kwijt, vanwege het Turkse consulaat in mijn straat en ‘s avonds niet omdat het een uitgaansgebied is nl de Schiedamse Vest. 
	 Mijn gasten kunnen hun auto overdag niet kwijt, vanwege het Turkse consulaat in mijn straat en ‘s avonds niet omdat het een uitgaansgebied is nl de Schiedamse Vest. 

	 Mijn probleem is van tijdelijke aard, aangezien de Essenburgsingel voor mijn huis open is gewerkt. Dit zorgt voor een tekort aan parkeerplekken, en mensen willen wel eens 's avonds hun auto op straat parkeren, buiten de parkeervakken. Niks al te ergs al met al, maar toch. 
	 Mijn probleem is van tijdelijke aard, aangezien de Essenburgsingel voor mijn huis open is gewerkt. Dit zorgt voor een tekort aan parkeerplekken, en mensen willen wel eens 's avonds hun auto op straat parkeren, buiten de parkeervakken. Niks al te ergs al met al, maar toch. 

	 Mijn straat, Schapendreef, ligt tegenover het Kralingse Bos en wanneer er festivals plaatsvinden parkeren bezoekers bij ons in de straat waardoor de bewoners die een parkeervergunnning betalen hun auto niet kwijt kunnen. Tevens wordt de parkeerplaats door hangjongeren met auto's tussen 23 uur en de volgende ochtend misbruikt als chill- en drugsdeal afspraken plek. Alle troep wordt uit de raampjes op straat gegooid. Meer handhaving en toezicht tijdens nachtelijke uren is nodig! 
	 Mijn straat, Schapendreef, ligt tegenover het Kralingse Bos en wanneer er festivals plaatsvinden parkeren bezoekers bij ons in de straat waardoor de bewoners die een parkeervergunnning betalen hun auto niet kwijt kunnen. Tevens wordt de parkeerplaats door hangjongeren met auto's tussen 23 uur en de volgende ochtend misbruikt als chill- en drugsdeal afspraken plek. Alle troep wordt uit de raampjes op straat gegooid. Meer handhaving en toezicht tijdens nachtelijke uren is nodig! 

	 moet stevig afschrijven op de eigen parkeergarage, terwijl bewoners aan de straat vrijwel gratis kunnen parkeren, voor parkeerplaats bij kantoor moet ik ook weer stevig betalen. 
	 moet stevig afschrijven op de eigen parkeergarage, terwijl bewoners aan de straat vrijwel gratis kunnen parkeren, voor parkeerplaats bij kantoor moet ik ook weer stevig betalen. 

	 momenteel geen auto, maar altijd alles vol en parkeerplaatsen worden gebruikt voor containers en er zijn veel dubbelparkeerders bezoek kan vaak auto niet kwijt 
	 momenteel geen auto, maar altijd alles vol en parkeerplaatsen worden gebruikt voor containers en er zijn veel dubbelparkeerders bezoek kan vaak auto niet kwijt 

	 Momenteel is het Ramadan en ik woon nabij de Essalam Moskee. In de avond/nacht is het druk door moskeebezoekers, die een parkeerplek zoeken. Indien straatbewoners in die tijd hun auto willen parkeren, hebben ze pech. Dit is soms ook het geval van Feijenoord zijn thuiswedstrijden speelt. 
	 Momenteel is het Ramadan en ik woon nabij de Essalam Moskee. In de avond/nacht is het druk door moskeebezoekers, die een parkeerplek zoeken. Indien straatbewoners in die tijd hun auto willen parkeren, hebben ze pech. Dit is soms ook het geval van Feijenoord zijn thuiswedstrijden speelt. 

	 na 19 uur geen parkeerplekken meer. Dan moet ik naar een geheel andere straat (3-5 min lopen) 
	 na 19 uur geen parkeerplekken meer. Dan moet ik naar een geheel andere straat (3-5 min lopen) 

	 na 6 uur is het een probleempje 
	 na 6 uur is het een probleempje 


	 Naast het pleintje van de Verhulstlaan bevind zich de International school of Rotterdam. In de ochtend en in de middag uren halen veel ouders hun kinderen op. Op dit moment maken heel veel ouders veel gebruik van de parkeerplaatsen op de Verhulstlaan. 
	 Naast het pleintje van de Verhulstlaan bevind zich de International school of Rotterdam. In de ochtend en in de middag uren halen veel ouders hun kinderen op. Op dit moment maken heel veel ouders veel gebruik van de parkeerplaatsen op de Verhulstlaan. 
	 Naast het pleintje van de Verhulstlaan bevind zich de International school of Rotterdam. In de ochtend en in de middag uren halen veel ouders hun kinderen op. Op dit moment maken heel veel ouders veel gebruik van de parkeerplaatsen op de Verhulstlaan. 

	 NB er is maar een antwoord mogelijk. Zelf kunnen we de auto meestal wel kwijt, maar er zijn veel sluikparkeerders. Sinds de Maaskade is ingestort is er minder parkeerruimte. Soms wordt er erg asociaal geparkeerd. 
	 NB er is maar een antwoord mogelijk. Zelf kunnen we de auto meestal wel kwijt, maar er zijn veel sluikparkeerders. Sinds de Maaskade is ingestort is er minder parkeerruimte. Soms wordt er erg asociaal geparkeerd. 

	 Niet genoeg ruimte voor fietsen. Die moeten ook parkeren. 
	 Niet genoeg ruimte voor fietsen. Die moeten ook parkeren. 

	 Niet kunnen parkeren in de straat vind ik niet zo erg, dan zet ik de auto iets verder op. Zelden moet ik de auto helemaal aan het eind van de straat (zeg 500 meter van huis) parkeren. Ligt vooral aan het tijdstip wanneer ik thuis ben.  Maar auto's die geparkeerd staan pal voor de deur, op de parkeerplaatsen voor elektrische auto's met stationair draaiende motor valt onder de categorie overlast. Erg vervelend, komt vooral in de winter voor. 
	 Niet kunnen parkeren in de straat vind ik niet zo erg, dan zet ik de auto iets verder op. Zelden moet ik de auto helemaal aan het eind van de straat (zeg 500 meter van huis) parkeren. Ligt vooral aan het tijdstip wanneer ik thuis ben.  Maar auto's die geparkeerd staan pal voor de deur, op de parkeerplaatsen voor elektrische auto's met stationair draaiende motor valt onder de categorie overlast. Erg vervelend, komt vooral in de winter voor. 

	 Niet vaak maar elders in de buurt is meestal wel plek. Er staan wel véél tevel fietsen in de straat, veelal los neergezet. die vallen vaak om. Ook tegen geparkeerde autos. Daarom zet ik mijn auto liever ergens anders. Er zouden fietsenstallingen/beugels moeten komen. in de Honingbijstraat waar ze geen overlast veroorzaken. 
	 Niet vaak maar elders in de buurt is meestal wel plek. Er staan wel véél tevel fietsen in de straat, veelal los neergezet. die vallen vaak om. Ook tegen geparkeerde autos. Daarom zet ik mijn auto liever ergens anders. Er zouden fietsenstallingen/beugels moeten komen. in de Honingbijstraat waar ze geen overlast veroorzaken. 

	 Niet voor mijzelf (heb eigen parkeerplek)  maar gasten kunnen soms moeilijk parkeren buiten 
	 Niet voor mijzelf (heb eigen parkeerplek)  maar gasten kunnen soms moeilijk parkeren buiten 

	 Niet voor onszelf. We hebben zelf 2 parkeerplaatsen. Wel kunnen bezoekers vaak hun auto niet kwijt. Er zijn 4 parkeervakken per straat voor bezoekers op de Marie Overeijnderweg. Er zijn borden geplaatst dat het niet is toegestaan buiten de vakken op de straat te parkeren. Normaal gesproken mag dat gewoon. Waarom dat hier niet is toegestaan begrijp ik niet. Bovendien zijn de borden zo geplaatst aan begin en eind van de weg, dat je ze makkelijk over het hoofd ziet en dus een boete riskeert. Ook gebeurt het 
	 Niet voor onszelf. We hebben zelf 2 parkeerplaatsen. Wel kunnen bezoekers vaak hun auto niet kwijt. Er zijn 4 parkeervakken per straat voor bezoekers op de Marie Overeijnderweg. Er zijn borden geplaatst dat het niet is toegestaan buiten de vakken op de straat te parkeren. Normaal gesproken mag dat gewoon. Waarom dat hier niet is toegestaan begrijp ik niet. Bovendien zijn de borden zo geplaatst aan begin en eind van de weg, dat je ze makkelijk over het hoofd ziet en dus een boete riskeert. Ook gebeurt het 

	 Niet-hybride of elektrische auto's die gewoon bij laadpalen parkeren; bezitters van megagrote hybride SUVs die onnodig twee laadplekken tegelijk in beslag nemen; met parkeerders uitpuilende straat op zondagen (wanneer geen parkeergeld behoeft te worden betaald). Parkeergarage aan Gaffelstraat beschikt niet over stopcontact, zodat accus's niet kunnen worden bijgeladen. 
	 Niet-hybride of elektrische auto's die gewoon bij laadpalen parkeren; bezitters van megagrote hybride SUVs die onnodig twee laadplekken tegelijk in beslag nemen; met parkeerders uitpuilende straat op zondagen (wanneer geen parkeergeld behoeft te worden betaald). Parkeergarage aan Gaffelstraat beschikt niet over stopcontact, zodat accus's niet kunnen worden bijgeladen. 

	 Nooit plaats 
	 Nooit plaats 

	 Nooit plek na 17:00 uur en iedereen zet de auto op de stoep. Na dit 1 keer zelf te doen kreeg ik meteen een boete.... kansloos gewoon 
	 Nooit plek na 17:00 uur en iedereen zet de auto op de stoep. Na dit 1 keer zelf te doen kreeg ik meteen een boete.... kansloos gewoon 

	 o.a. voor de uitrit parkeren zodat we er niet uitkunnen 
	 o.a. voor de uitrit parkeren zodat we er niet uitkunnen 

	 Omdat de laan smal is, zijn er personen die niet in de laan wonen die de auto zo ondoordacht parkeren waardoor de vuilniswagen er niet door kan en wij als bewoners ook  Moeite hebben de laan in of uit te komen. Dit is ook levensgevaarlijk ingeval een ambulance bij een bewoner moet komen. 
	 Omdat de laan smal is, zijn er personen die niet in de laan wonen die de auto zo ondoordacht parkeren waardoor de vuilniswagen er niet door kan en wij als bewoners ook  Moeite hebben de laan in of uit te komen. Dit is ook levensgevaarlijk ingeval een ambulance bij een bewoner moet komen. 

	 Omdat de oprit gedeeltelijk wordt geblokkeerd en er aan de overkant auto's staan geparkeerd. 
	 Omdat de oprit gedeeltelijk wordt geblokkeerd en er aan de overkant auto's staan geparkeerd. 


	 Omdat de parkeerplaatsen in de buurt vol staan wordt er vaak ook dubbel geparkeerd en kunnen anderen niet erdoor, bv de bus 66 niet wat getoeter oplevert. 
	 Omdat de parkeerplaatsen in de buurt vol staan wordt er vaak ook dubbel geparkeerd en kunnen anderen niet erdoor, bv de bus 66 niet wat getoeter oplevert. 
	 Omdat de parkeerplaatsen in de buurt vol staan wordt er vaak ook dubbel geparkeerd en kunnen anderen niet erdoor, bv de bus 66 niet wat getoeter oplevert. 

	 omdat een buurtbewoner zijn auto altijd in een hoek parkeert (niet in het vak), waardoor andere plaatsen geblokkeerd worden. 
	 omdat een buurtbewoner zijn auto altijd in een hoek parkeert (niet in het vak), waardoor andere plaatsen geblokkeerd worden. 

	 Omdat er een autoverkoper in de straat zit dus er meer auto,s staan dan nodig is. 
	 Omdat er een autoverkoper in de straat zit dus er meer auto,s staan dan nodig is. 

	 Omdat het na 18u gratis parkeren is, staan er heel veel busjes van aannemers geparkeerd. Er is na 20u bijna nooit meer parkeerplaatsen te vinden. Dat is heel heel hinderlijk, want ik betaal voor een vergunning en die aannemers die na 18u komen parkeren niet.  Als ik avonddienst heb en 's nachts thuis kom, kan ik mijn auto vaak nergens meer parkeren. Ik moet mijn auto dan soms een kwartier verder weg zetten en midden in de nacht naar huis lopen. Dat is als vrouw alleen niet altijd even prettig. 
	 Omdat het na 18u gratis parkeren is, staan er heel veel busjes van aannemers geparkeerd. Er is na 20u bijna nooit meer parkeerplaatsen te vinden. Dat is heel heel hinderlijk, want ik betaal voor een vergunning en die aannemers die na 18u komen parkeren niet.  Als ik avonddienst heb en 's nachts thuis kom, kan ik mijn auto vaak nergens meer parkeren. Ik moet mijn auto dan soms een kwartier verder weg zetten en midden in de nacht naar huis lopen. Dat is als vrouw alleen niet altijd even prettig. 

	 Omdat hier regelmatig ook a) veel te grote autos parkeren die meer dan een parkeerplaatsbezetten (campeer-busjes, Pick-ups) en b) ook alle gasten van hotel baan die met hun auto komen hier parkeren. 
	 Omdat hier regelmatig ook a) veel te grote autos parkeren die meer dan een parkeerplaatsbezetten (campeer-busjes, Pick-ups) en b) ook alle gasten van hotel baan die met hun auto komen hier parkeren. 

	 Omdat huisgezinnen soms 3 auto,s bezitten, die in de straat geparkeerd worden. 
	 Omdat huisgezinnen soms 3 auto,s bezitten, die in de straat geparkeerd worden. 

	 Omdat ik in een woontoren met parkeergarage woon krijgen we geen vergunning voor een auto op straat. Daardoor zijn we genoodzaakt om voor zeer forse bedragen een parkeerplek in de garage te huren. 
	 Omdat ik in een woontoren met parkeergarage woon krijgen we geen vergunning voor een auto op straat. Daardoor zijn we genoodzaakt om voor zeer forse bedragen een parkeerplek in de garage te huren. 

	 Omdat in het verleden, toen er hier veel werd gebouwd en daarom veel werkverkeer activiteiten plaatsvonden, alsmede parkeren kantoorpersoneel van de Kralingse zoom, is een parkeerverbod ingesteld. Ambtenaren onder elkaar, zeg maar. Nu moet ik mijn auto ver weg zetten op een smal weggetje, met al diverse schades tot gevolg. 
	 Omdat in het verleden, toen er hier veel werd gebouwd en daarom veel werkverkeer activiteiten plaatsvonden, alsmede parkeren kantoorpersoneel van de Kralingse zoom, is een parkeerverbod ingesteld. Ambtenaren onder elkaar, zeg maar. Nu moet ik mijn auto ver weg zetten op een smal weggetje, met al diverse schades tot gevolg. 

	 Omdat in sommige aangrenzende straten te weinig parkeerplaatsen zijn is er overloop vandaaruit. Daardoor ontstaat ook in onze straat een parkeerprobleem. Verder worden steeds vaker parkeerplaatsen bezet door middelgrote bedrijfsvoertuigen die meerdere plaatsen tegelijk in beslag nemen. Ook dat leidt tot parkeerproblemen. 
	 Omdat in sommige aangrenzende straten te weinig parkeerplaatsen zijn is er overloop vandaaruit. Daardoor ontstaat ook in onze straat een parkeerprobleem. Verder worden steeds vaker parkeerplaatsen bezet door middelgrote bedrijfsvoertuigen die meerdere plaatsen tegelijk in beslag nemen. Ook dat leidt tot parkeerproblemen. 

	 Omdat mensen welke staan ingeschreven op de pastoriedijk hem voor de makkelijkheid maar beneden in de madroelstraat. en dan zijn er ook nog mensen die hebben een op rit en dan moeten er nog 2 auto´s voor de deur staan en als ze dan weg gaan dan zetten ze de auto dan op het plekje zodat we zelf netjes voor de deur kunnen staan. En dan hebben we ook nog alle mensen tegenwoordig met een bus van het werk. deze parkeren we dan ook maar in de straat. Want ja stel dat je ver moet lopen. Maar dat betekent wel dat
	 Omdat mensen welke staan ingeschreven op de pastoriedijk hem voor de makkelijkheid maar beneden in de madroelstraat. en dan zijn er ook nog mensen die hebben een op rit en dan moeten er nog 2 auto´s voor de deur staan en als ze dan weg gaan dan zetten ze de auto dan op het plekje zodat we zelf netjes voor de deur kunnen staan. En dan hebben we ook nog alle mensen tegenwoordig met een bus van het werk. deze parkeren we dan ook maar in de straat. Want ja stel dat je ver moet lopen. Maar dat betekent wel dat

	 Omdat mijn huurappartementencomplex een inpandige garage heeft, kan ik geen parkeervergunning via de gemeente aanvragen. Ik ben dus verplicht om van de verhuurder van het complex een parkeerplaats te huren en moet hiervoor 100 euro per maand betalen. De mensen die een parkeervergunning aanvragen via de gemeente, betalen hier slechts 15 euro per maand voor. Dit voelt zo ongelijkwaardig en discriminerend. 
	 Omdat mijn huurappartementencomplex een inpandige garage heeft, kan ik geen parkeervergunning via de gemeente aanvragen. Ik ben dus verplicht om van de verhuurder van het complex een parkeerplaats te huren en moet hiervoor 100 euro per maand betalen. De mensen die een parkeervergunning aanvragen via de gemeente, betalen hier slechts 15 euro per maand voor. Dit voelt zo ongelijkwaardig en discriminerend. 

	 Omdat niet iedereen goed in de vakken parkeert is er veel verlies aan goede parkeerplaatsen. 
	 Omdat niet iedereen goed in de vakken parkeert is er veel verlies aan goede parkeerplaatsen. 

	 Ommoord te veel auto's met te weinig parkeerplaatsen 
	 Ommoord te veel auto's met te weinig parkeerplaatsen 

	 Onaangekondigde werkzaamheden zonder bekende einddatum die zeker 10 parkeerplaatsen opslokken. (Al twee maal dit jaar). Veel vrachtauto's en bestelauto's die de straat blokkeren omdat die niet meer is ingericht voor de 24-uurs economie (veel te smal). 
	 Onaangekondigde werkzaamheden zonder bekende einddatum die zeker 10 parkeerplaatsen opslokken. (Al twee maal dit jaar). Veel vrachtauto's en bestelauto's die de straat blokkeren omdat die niet meer is ingericht voor de 24-uurs economie (veel te smal). 


	 Onbevoegden parkeren dagelijks zonder te betalen op vergunninghouderplaatsen in de van Ghentstraat. Dit is winkelend- en uitgaanspubliek (ook in de nachtelijke uren wat weer voor geluidsoverlast zorgt doordat ze langere tijd bij de auto blijven staan voor vertrek). Ook staan er veelvuldig auto's in de van Ghentstraat te wachten met draaiende motor om iemand op te halen of uit het zicht te kunnen staan (achter de Foorlocker) voor verachte redenen. 
	 Onbevoegden parkeren dagelijks zonder te betalen op vergunninghouderplaatsen in de van Ghentstraat. Dit is winkelend- en uitgaanspubliek (ook in de nachtelijke uren wat weer voor geluidsoverlast zorgt doordat ze langere tijd bij de auto blijven staan voor vertrek). Ook staan er veelvuldig auto's in de van Ghentstraat te wachten met draaiende motor om iemand op te halen of uit het zicht te kunnen staan (achter de Foorlocker) voor verachte redenen. 
	 Onbevoegden parkeren dagelijks zonder te betalen op vergunninghouderplaatsen in de van Ghentstraat. Dit is winkelend- en uitgaanspubliek (ook in de nachtelijke uren wat weer voor geluidsoverlast zorgt doordat ze langere tijd bij de auto blijven staan voor vertrek). Ook staan er veelvuldig auto's in de van Ghentstraat te wachten met draaiende motor om iemand op te halen of uit het zicht te kunnen staan (achter de Foorlocker) voor verachte redenen. 

	 Ondanks dat er zat parkeerplaatsen zijn, parkeren bewoners/bezoekers hun auto's dubbel in bochten. Daardoor kunnen grotere wagens niet langs zoals de vuilniswagens e.d. 
	 Ondanks dat er zat parkeerplaatsen zijn, parkeren bewoners/bezoekers hun auto's dubbel in bochten. Daardoor kunnen grotere wagens niet langs zoals de vuilniswagens e.d. 

	 Ondanks dat ik zelf gene auto heb, zie ik dat er wild geparkeerd wordt 
	 Ondanks dat ik zelf gene auto heb, zie ik dat er wild geparkeerd wordt 

	 Onlangs stond een vrachtauto zodanig op een illegale plek geparkeerd dat ik ander verkeer niet zag aankomen en er bijna een botsing ontstond. 
	 Onlangs stond een vrachtauto zodanig op een illegale plek geparkeerd dat ik ander verkeer niet zag aankomen en er bijna een botsing ontstond. 

	 Onmogelijk te parkeren binnen kantoortijden. Allemaal mensen voor de metro die hem hier parkeren 
	 Onmogelijk te parkeren binnen kantoortijden. Allemaal mensen voor de metro die hem hier parkeren 

	 onveilig parkeergedrag t.o.v. de voetgangersoversteekplaats 
	 onveilig parkeergedrag t.o.v. de voetgangersoversteekplaats 

	 Onvoordelig geparkeerde auto's waardoor er veel ruimte over is, maar niet groot genoeg om de auto te parkeren. 
	 Onvoordelig geparkeerde auto's waardoor er veel ruimte over is, maar niet groot genoeg om de auto te parkeren. 

	 Onze garage die wij konden huren wat opgenomen was in koopovereenkomst is komen te vervallen en twentsestraat geen mogelijkheid altijd vollllllllllllllllllllll 
	 Onze garage die wij konden huren wat opgenomen was in koopovereenkomst is komen te vervallen en twentsestraat geen mogelijkheid altijd vollllllllllllllllllllll 

	 Onze parkeervergunning wordt afgenomen omdat  in ons woonblok parkeerplekken te koop/te huur zijn. Wij parkeren liever op straat. 
	 Onze parkeervergunning wordt afgenomen omdat  in ons woonblok parkeerplekken te koop/te huur zijn. Wij parkeren liever op straat. 

	 Onze straat is een onderdeel van een parkeerplaats van een winkelgebied. Wordt steeds drukker en het lossen van vrachtwagen voor de plaatselijke super is niet goed ingericht 
	 Onze straat is een onderdeel van een parkeerplaats van een winkelgebied. Wordt steeds drukker en het lossen van vrachtwagen voor de plaatselijke super is niet goed ingericht 

	 Onze werk auto mag niet in de straat geparkeerd worde  ivm grootte 
	 Onze werk auto mag niet in de straat geparkeerd worde  ivm grootte 

	 Ook in de omliggende straten is er dan geen plaats 
	 Ook in de omliggende straten is er dan geen plaats 

	 ook worden vaak grotere bedrijfswagens geparkeerd  erzijn meer wagens dan parkeervakken, op het trottoir of in de bocht van de straat 
	 ook worden vaak grotere bedrijfswagens geparkeerd  erzijn meer wagens dan parkeervakken, op het trottoir of in de bocht van de straat 

	 op Crispijnstraat hoek Karol Doormanstraat staan veel autos van mensen die snel iets in de winkels en /of in de  restaurant willen halen. Ook wordt de toegang tot de garage geblokkeerd op Crispijstraat 
	 op Crispijnstraat hoek Karol Doormanstraat staan veel autos van mensen die snel iets in de winkels en /of in de  restaurant willen halen. Ook wordt de toegang tot de garage geblokkeerd op Crispijstraat 

	 Op de bewonersparkeerplaats van de Dadeltuin staan veel auto's geparkeerd van mensen die er niet mogen staan, ondanks de borden aan het begin. O.a. veel. medewerkers van het gemeentekantoor aan de Herenwaard. Wij, ook een paar bewoners van de Kruidentuin, hebben daarvoor een pasje, wat we zichtbaar in de auto hebben liggen. 
	 Op de bewonersparkeerplaats van de Dadeltuin staan veel auto's geparkeerd van mensen die er niet mogen staan, ondanks de borden aan het begin. O.a. veel. medewerkers van het gemeentekantoor aan de Herenwaard. Wij, ook een paar bewoners van de Kruidentuin, hebben daarvoor een pasje, wat we zichtbaar in de auto hebben liggen. 

	 Op de Burg. Baumannlaan is het grootste probleem dat er veel lange busjes staan waardoor er geen overzicht is bij het uitrijden vanuit een kleinere personenauto. De straat is een drukke doorgangsweg en is al erg lastig om in- en uit te parkeren maar door het beperkte zicht is het gevaarlijk. 
	 Op de Burg. Baumannlaan is het grootste probleem dat er veel lange busjes staan waardoor er geen overzicht is bij het uitrijden vanuit een kleinere personenauto. De straat is een drukke doorgangsweg en is al erg lastig om in- en uit te parkeren maar door het beperkte zicht is het gevaarlijk. 

	 op de dag is er weinig parkeerdruk, maar in de avonduren parkeren alle polen en oostblokkers uit de direct omgeveing bij ons in de straat waardooor er voor ons nog maar weinig over zij  en ook blijven dit soort auto.s soms meedere weken staan.  ook is er een hoge parkeer druk als feyenoord moet spelen en\of er een feest wordt gegeven in huis van de wijk irene. e.d 
	 op de dag is er weinig parkeerdruk, maar in de avonduren parkeren alle polen en oostblokkers uit de direct omgeveing bij ons in de straat waardooor er voor ons nog maar weinig over zij  en ook blijven dit soort auto.s soms meedere weken staan.  ook is er een hoge parkeer druk als feyenoord moet spelen en\of er een feest wordt gegeven in huis van de wijk irene. e.d 

	 Op de dag prima alleen na 19.00 uur af en toe een drama 
	 Op de dag prima alleen na 19.00 uur af en toe een drama 

	 Op de oprit van de gezamenlijke oprit staan vaak auto's uit de buurt geparkeerd. Er staan ook vaak auto's dubbel geparkeerd of in het midden van de straat stilgezet. Hierdoor moet 
	 Op de oprit van de gezamenlijke oprit staan vaak auto's uit de buurt geparkeerd. Er staan ook vaak auto's dubbel geparkeerd of in het midden van de straat stilgezet. Hierdoor moet 


	ik omrijden om bij de toegang van de garage op de Multatulistraat te komen. Het zal geen prioriteit hebben voor de politie maar als bewoner ervaar ik het iedere dag als hinder. 
	ik omrijden om bij de toegang van de garage op de Multatulistraat te komen. Het zal geen prioriteit hebben voor de politie maar als bewoner ervaar ik het iedere dag als hinder. 
	ik omrijden om bij de toegang van de garage op de Multatulistraat te komen. Het zal geen prioriteit hebben voor de politie maar als bewoner ervaar ik het iedere dag als hinder. 

	 Op de parkeerplaats staan zeer regelmatig auto's van overlast gevende personen niet uit de buurt, die tot in de late uren bier drinken, drugs gebruiken, slagroompatronen in ballonnen laten leeglopen, herrie maken en urineren. Dit geeft parkeerproblemen voor de bewoners. 
	 Op de parkeerplaats staan zeer regelmatig auto's van overlast gevende personen niet uit de buurt, die tot in de late uren bier drinken, drugs gebruiken, slagroompatronen in ballonnen laten leeglopen, herrie maken en urineren. Dit geeft parkeerproblemen voor de bewoners. 

	 op de parkeerplaatsen bij de willemsbrug parkeren in de avond "getinte" knullen, naw Marokkaanse of Turkse achtergrond. luidruchtig, ze handelen in iets? soms ook"getinte meisjes etc. 
	 op de parkeerplaatsen bij de willemsbrug parkeren in de avond "getinte" knullen, naw Marokkaanse of Turkse achtergrond. luidruchtig, ze handelen in iets? soms ook"getinte meisjes etc. 

	 Op de rivierkade parkerende en zware overlast gevende hangjongeren en wildkampeerders 
	 Op de rivierkade parkerende en zware overlast gevende hangjongeren en wildkampeerders 

	 Op de stoep    toedicht bij de voordeur   straat wordt te smal voor bv brandweer en ziekenauto 
	 Op de stoep    toedicht bij de voordeur   straat wordt te smal voor bv brandweer en ziekenauto 

	 Op de stoep geparkeerde auo’s, veel laden en lossen, straatverkeer westpleinblokkeert de houtlaan rond 17 uur to 19.00. Kan de staat niet in. Wij hebben zelf twee parkeerplaatsen in een garage via een autolift. 
	 Op de stoep geparkeerde auo’s, veel laden en lossen, straatverkeer westpleinblokkeert de houtlaan rond 17 uur to 19.00. Kan de staat niet in. Wij hebben zelf twee parkeerplaatsen in een garage via een autolift. 

	 op de stoep parkeren of tegen het verkeer in rijden en zo parkeren 
	 op de stoep parkeren of tegen het verkeer in rijden en zo parkeren 

	 op de stoep parkeren, op de straat dubbel parkeren 
	 op de stoep parkeren, op de straat dubbel parkeren 

	 Op de stoep parkeren. Onbevoegd op invalideparkeerplaatsen parkeren. Dubbel parkeren en langdurig parkeren op laad-en losplaatsen. 
	 Op de stoep parkeren. Onbevoegd op invalideparkeerplaatsen parkeren. Dubbel parkeren en langdurig parkeren op laad-en losplaatsen. 

	 op de stoep, langs het trotoir parkeren afritjes voor invaliden.maar stads toezicht zie je weinig. ja door het winkelcentrum. 
	 op de stoep, langs het trotoir parkeren afritjes voor invaliden.maar stads toezicht zie je weinig. ja door het winkelcentrum. 

	 Op de stoep, voor mijn uitrit, geen parkeerplaatsen voor bezoek op normale afstand van mijn woning 
	 Op de stoep, voor mijn uitrit, geen parkeerplaatsen voor bezoek op normale afstand van mijn woning 

	 Op de Willem Buytewechstraat wordt vaak slecht geparkeerd, zoals auto's (vooral busjes) die uitsteken op de weg omdat ze te groot zijn voor parkeerplekken, busjes die naast de uitrit geparkeerd staan van het parkeerdek van de Puntegale waardoor zicht op de weg onmogelijk wordt, en mensen parkeren op plekken die geen parkeerplekken zijn (zoals de uitrit/oprit parkeerdek Puntegale). 
	 Op de Willem Buytewechstraat wordt vaak slecht geparkeerd, zoals auto's (vooral busjes) die uitsteken op de weg omdat ze te groot zijn voor parkeerplekken, busjes die naast de uitrit geparkeerd staan van het parkeerdek van de Puntegale waardoor zicht op de weg onmogelijk wordt, en mensen parkeren op plekken die geen parkeerplekken zijn (zoals de uitrit/oprit parkeerdek Puntegale). 

	 Op dit moment wat parkeerproblemen. Wegens renovatie van de flats worden veel parkeerplaatsen overdag ingenomen door de auto's van de bouwvakkers, containers met bouwmateriaal, containers met afval, hijskranen, enz. 
	 Op dit moment wat parkeerproblemen. Wegens renovatie van de flats worden veel parkeerplaatsen overdag ingenomen door de auto's van de bouwvakkers, containers met bouwmateriaal, containers met afval, hijskranen, enz. 

	 Op door de weekse dag op de dag zijn er geen problemen omdat het betaald parkeren is , in de avond uren en weekend totaal een ramp, oorzaak er wonen meer mensen in huizen als een normaal gezin ( poolse arbeiders ) in de avond uren ook veel bedrijf auto's en over de zaterdag avond en zondag maar niet te spreken, in de wijde omtrek is het echt zoeken naar een plekje 
	 Op door de weekse dag op de dag zijn er geen problemen omdat het betaald parkeren is , in de avond uren en weekend totaal een ramp, oorzaak er wonen meer mensen in huizen als een normaal gezin ( poolse arbeiders ) in de avond uren ook veel bedrijf auto's en over de zaterdag avond en zondag maar niet te spreken, in de wijde omtrek is het echt zoeken naar een plekje 

	 Op drukke dagen in de dierentuin is er 's middags geen plek meer te vinden en wordt het betaald parkeren in een andere wijk of dag aanpassen. Gelukkig komt dit maar een paar keer per jaar voor. 
	 Op drukke dagen in de dierentuin is er 's middags geen plek meer te vinden en wordt het betaald parkeren in een andere wijk of dag aanpassen. Gelukkig komt dit maar een paar keer per jaar voor. 

	 Op het doodlopend gedeelte van de St Jacobsplaats: jongeren komen met een of meerdere auto's, bezetten plaatsen met open of dichte portieren, (hard) praten ook ruziën, naar (harde)muziek luisteren, gebruiken en of dealen, drinken etc.. en laten hun afval (glas, blik etc) op de grond liggen of in de bosjes als ze weggaan. Het gaat hier om  onnodige parkeerplaatsen bezetten en overlast veroorzaken voor de bewoners en gasten van bewoners. Zij gedragen zich nogal onbeschoft. 
	 Op het doodlopend gedeelte van de St Jacobsplaats: jongeren komen met een of meerdere auto's, bezetten plaatsen met open of dichte portieren, (hard) praten ook ruziën, naar (harde)muziek luisteren, gebruiken en of dealen, drinken etc.. en laten hun afval (glas, blik etc) op de grond liggen of in de bosjes als ze weggaan. Het gaat hier om  onnodige parkeerplaatsen bezetten en overlast veroorzaken voor de bewoners en gasten van bewoners. Zij gedragen zich nogal onbeschoft. 


	 op hoogtij dagen in het Kralingsebos (festival of mooi weer) 
	 op hoogtij dagen in het Kralingsebos (festival of mooi weer) 
	 op hoogtij dagen in het Kralingsebos (festival of mooi weer) 

	 Op markt dagen en in het weekend. 
	 Op markt dagen en in het weekend. 

	 Op momenten met betaald parkeren zijn er plekken in overvloed en kan de straat veel groener. Op momenten zonder betaald parkeren vanaf 18.00 en zondag is het hier een gekkenhuis. Met ook veel vrachtbusjes. Mijn voorkeur: langer en elke dag betaald parkeren. En duurder. Overtollige parkeerplaatsen vergroenen en inzetten voor fietsen. 
	 Op momenten met betaald parkeren zijn er plekken in overvloed en kan de straat veel groener. Op momenten zonder betaald parkeren vanaf 18.00 en zondag is het hier een gekkenhuis. Met ook veel vrachtbusjes. Mijn voorkeur: langer en elke dag betaald parkeren. En duurder. Overtollige parkeerplaatsen vergroenen en inzetten voor fietsen. 

	 Op ons NoorderEiland is gratis parkeren. Op marktdagen staan er vrachtwagens van de markt (dit mag volgens de wet niet). Er staan ook regelmatig auto's voor drie of vierdagen en in het weekend met buitenlandse nummerborden (oa Duitse en Belgische). Zij verblijven in het centrum en parkeren hier (gratis) hun auto 
	 Op ons NoorderEiland is gratis parkeren. Op marktdagen staan er vrachtwagens van de markt (dit mag volgens de wet niet). Er staan ook regelmatig auto's voor drie of vierdagen en in het weekend met buitenlandse nummerborden (oa Duitse en Belgische). Zij verblijven in het centrum en parkeren hier (gratis) hun auto 

	 Op onze oprit kunnen we eigen auto's kwijt, maar in de straat zijn geen parkeerplaatsen. Dit moet een straat verderop wat voor bezoek onhandig is. 
	 Op onze oprit kunnen we eigen auto's kwijt, maar in de straat zijn geen parkeerplaatsen. Dit moet een straat verderop wat voor bezoek onhandig is. 

	 Op speeldagen feyenoord, tijdens braderieen op beijerlandselaan maar vooral door moskee bezoekers (met accent op ramadan) 
	 Op speeldagen feyenoord, tijdens braderieen op beijerlandselaan maar vooral door moskee bezoekers (met accent op ramadan) 

	 Op stoep geparkeerde auto s 
	 Op stoep geparkeerde auto s 

	 Op trottoir parkeren. 
	 Op trottoir parkeren. 

	 op woensdag is het hier markt dus een zootje en al heb ik dan geen auto, veilig oversteken kan op deze dag niet. 
	 op woensdag is het hier markt dus een zootje en al heb ik dan geen auto, veilig oversteken kan op deze dag niet. 

	 Op zondag is parkeren rond ons huis (hoek Statenweg / Boisotstraat) heel lastig i.v.m. de opening van Albert Heijn, waardoor mensen uit de wijde omgeving parkeerplek zoeken.. 
	 Op zondag is parkeren rond ons huis (hoek Statenweg / Boisotstraat) heel lastig i.v.m. de opening van Albert Heijn, waardoor mensen uit de wijde omgeving parkeerplek zoeken.. 

	 Ouders die hun kinderen komen halen en brengen naar de BSO plus wij verwachten nog veel meer problemen als straks de crèche van Zazou voor 30 ! kinderen inde leeftijd van 0 tot 4  hier wordt geopend. 
	 Ouders die hun kinderen komen halen en brengen naar de BSO plus wij verwachten nog veel meer problemen als straks de crèche van Zazou voor 30 ! kinderen inde leeftijd van 0 tot 4  hier wordt geopend. 

	 Ouders die hun kinderen naar school brengen en dan hun auto op iedere beschikbare ruimte parkeren. Ook als ze daar anderen hinderen want 'het is maar 5 minuten' 
	 Ouders die hun kinderen naar school brengen en dan hun auto op iedere beschikbare ruimte parkeren. Ook als ze daar anderen hinderen want 'het is maar 5 minuten' 

	 overal dubbel parkerende busjes en taxi 
	 overal dubbel parkerende busjes en taxi 

	 Overburen hebben 3 auto's dit geeft soms overlast 
	 Overburen hebben 3 auto's dit geeft soms overlast 

	 Overdag geen probleem, maar 's avonds na ca. 22:00 wordt het al bijna onmogelijk een plek te vinden. En rond middennacht helemaal niet. Er rest dan weinig anders de auto onfatsoenlijk en ongeoorloofd ergens kwijt te raken. 
	 Overdag geen probleem, maar 's avonds na ca. 22:00 wordt het al bijna onmogelijk een plek te vinden. En rond middennacht helemaal niet. Er rest dan weinig anders de auto onfatsoenlijk en ongeoorloofd ergens kwijt te raken. 

	 Overdag is het altijd vol (vanwege de kantoren) en daarom lastig om een parkeerplaats in de buurt van mijn appartement te vinden en vaak ligt er ook gebroken glas of vuil op de parkeerplaats. 
	 Overdag is het altijd vol (vanwege de kantoren) en daarom lastig om een parkeerplaats in de buurt van mijn appartement te vinden en vaak ligt er ook gebroken glas of vuil op de parkeerplaats. 

	 Overdag is het vol, 's avonds meestal wel plek (voor betaald parkeren) 
	 Overdag is het vol, 's avonds meestal wel plek (voor betaald parkeren) 

	 Overdag kan ik mijn auto niet altijd kwijt. 
	 Overdag kan ik mijn auto niet altijd kwijt. 

	 Overlast door (deels) op de stoep parkeren of op verkeerde plaatsen 
	 Overlast door (deels) op de stoep parkeren of op verkeerde plaatsen 

	 Overlast door mensen die in de Oosterhof/Alexandrium werkzaam zijn en door mensen die gaan shoppen in de Oosterhof/Alexandrium. Overlast van forenzen(mensen die van buiten Rotterdam komen en in deze straat/buurt hun auto parkeren, de metro nemen om te gaan werken in gebieden waar wel parkeergeld betaald moet worden. OVERLAST IS HEEL HOOG!!!!!!!!! n 
	 Overlast door mensen die in de Oosterhof/Alexandrium werkzaam zijn en door mensen die gaan shoppen in de Oosterhof/Alexandrium. Overlast van forenzen(mensen die van buiten Rotterdam komen en in deze straat/buurt hun auto parkeren, de metro nemen om te gaan werken in gebieden waar wel parkeergeld betaald moet worden. OVERLAST IS HEEL HOOG!!!!!!!!! n 

	 Overlast op zondag tussen 10 en 12 door druk bezochte Poolse katholieken kerk 
	 Overlast op zondag tussen 10 en 12 door druk bezochte Poolse katholieken kerk 

	 Overlast van bezoekers van de coffeeshop in onze straat (Joost van Geelstraat) die op de stoep parkeren, de motor laten draaien, en alle plekken bezetten. 
	 Overlast van bezoekers van de coffeeshop in onze straat (Joost van Geelstraat) die op de stoep parkeren, de motor laten draaien, en alle plekken bezetten. 

	 overlast van coffeshopbezoekers 
	 overlast van coffeshopbezoekers 


	 overlast van de grote hoeveelheid auto's in mijn wijk 
	 overlast van de grote hoeveelheid auto's in mijn wijk 
	 overlast van de grote hoeveelheid auto's in mijn wijk 

	 Overlast van de supermarkt door parkerende auto's en het laten staan van lege winkelwagentjes in de straat en voor de deur. 
	 Overlast van de supermarkt door parkerende auto's en het laten staan van lege winkelwagentjes in de straat en voor de deur. 

	 Overlast van parkeerders die kinderen naar school brengen en die regelmatig op stoepen ,voor de uitgang van het parkeerplein van mij als bewoner en  alle parkeerplaatsen  bij het hockeyveld bezet houden. Ook staat er regelmatig een auto voor de ingang van onze flat ( waar het ten strengste verboden is te parkeren) van een bezoeker van het kinderdagverblijf.Obstakel dus voor hulpdiensten. 
	 Overlast van parkeerders die kinderen naar school brengen en die regelmatig op stoepen ,voor de uitgang van het parkeerplein van mij als bewoner en  alle parkeerplaatsen  bij het hockeyveld bezet houden. Ook staat er regelmatig een auto voor de ingang van onze flat ( waar het ten strengste verboden is te parkeren) van een bezoeker van het kinderdagverblijf.Obstakel dus voor hulpdiensten. 

	 Overlast van parkeren van plaswijckpark bezoekers, langdurig geparkeerde auto's in de straat van mensen die een recreatiehuisje hebben op de eilanden. Soms staan auto's echt weken de boel te blokkeren. Vooral in de lente en zomer is hier veel last van in de wijk 
	 Overlast van parkeren van plaswijckpark bezoekers, langdurig geparkeerde auto's in de straat van mensen die een recreatiehuisje hebben op de eilanden. Soms staan auto's echt weken de boel te blokkeren. Vooral in de lente en zomer is hier veel last van in de wijk 

	 overvolle garage 
	 overvolle garage 

	 Overvolle plekke waardoor mensen op straat parkeren om even naar de winkel te gaan. Resulteert in een hoop getoeter 
	 Overvolle plekke waardoor mensen op straat parkeren om even naar de winkel te gaan. Resulteert in een hoop getoeter 

	 paar keer schade aan mijn auto bij parkeren op straat (2x gebroken ruit, 1x afgetrapte zijspiegel) 
	 paar keer schade aan mijn auto bij parkeren op straat (2x gebroken ruit, 1x afgetrapte zijspiegel) 

	 Parkeeroverlast door leveranciers die de groenstrook gebruiken voor laden en lossen, waardoor deze strook kapot gereden wordt. 
	 Parkeeroverlast door leveranciers die de groenstrook gebruiken voor laden en lossen, waardoor deze strook kapot gereden wordt. 

	 Parkeeroverlast van bepaalde groepen hangjongeren die tot laat naast de auto blijven hangen/blowen/lachgas gebruiken/drinken/harde muziek luisteren. 
	 Parkeeroverlast van bepaalde groepen hangjongeren die tot laat naast de auto blijven hangen/blowen/lachgas gebruiken/drinken/harde muziek luisteren. 

	 Parkeeroverlast van bezoekers stadion de Kuip bij thuiswedstrijden van Feijenoord 
	 Parkeeroverlast van bezoekers stadion de Kuip bij thuiswedstrijden van Feijenoord 

	 Parkeeroverlast van bezoekers van het Maasstad ziekenhuis en van voorenzen die hier parkeren 
	 Parkeeroverlast van bezoekers van het Maasstad ziekenhuis en van voorenzen die hier parkeren 

	 Parkeeroverlast van bezoekers van Plaswijck en bewoners vanhuisjes op de Bergse Achterplas. 
	 Parkeeroverlast van bezoekers van Plaswijck en bewoners vanhuisjes op de Bergse Achterplas. 

	 Parkeeroverlast: Ouders van schoolgaande kinderen, die hun auto dubbel of op de stoep parkeren. Voor veel ouderen in ons complex die dan eventueel kunnen parkeren op de Laan van Avant-Garde met zijn boodschappen lopend naar huis moeten. Bij speciale gelegenheden is het echt een ramp om te parkeren! 
	 Parkeeroverlast: Ouders van schoolgaande kinderen, die hun auto dubbel of op de stoep parkeren. Voor veel ouderen in ons complex die dan eventueel kunnen parkeren op de Laan van Avant-Garde met zijn boodschappen lopend naar huis moeten. Bij speciale gelegenheden is het echt een ramp om te parkeren! 

	 Parkeerplaatsen voor elektrische blijven leeg terwijl de rest vol staat. Totaal geen toegevoegde in mijn wijk. 
	 Parkeerplaatsen voor elektrische blijven leeg terwijl de rest vol staat. Totaal geen toegevoegde in mijn wijk. 

	 Parkeerplaatsen worden bezet door ontwijkers van parkeermeters in winkelstraten oud-Hillegersberg 
	 Parkeerplaatsen worden bezet door ontwijkers van parkeermeters in winkelstraten oud-Hillegersberg 

	 Parkeerplaatsen zijn in het weekend overvol, door bezoekers van de tegenoverliggende Lidl. Bezoekers parkeren ook op de stoep, op de weg, wat dan ook. 
	 Parkeerplaatsen zijn in het weekend overvol, door bezoekers van de tegenoverliggende Lidl. Bezoekers parkeren ook op de stoep, op de weg, wat dan ook. 

	 parkeerplaatsen zijn regelmatig allemaal vol. Waar ik mij wel eens aan stoor is dat het bekend is dat parkeerruimte schaars is en dat containers die gebruikt worden voor afval van verbouwingen e.d. soms maanden 1-2 parkeerplekken in nemen. 
	 parkeerplaatsen zijn regelmatig allemaal vol. Waar ik mij wel eens aan stoor is dat het bekend is dat parkeerruimte schaars is en dat containers die gebruikt worden voor afval van verbouwingen e.d. soms maanden 1-2 parkeerplekken in nemen. 

	 Parkeerplekken lange tijd in beslag door aanhangers en auto's waar aan gesleuteld wordt door de naburige garagehouder... (Garage Bosland) 
	 Parkeerplekken lange tijd in beslag door aanhangers en auto's waar aan gesleuteld wordt door de naburige garagehouder... (Garage Bosland) 

	 Parkeerproblemen door toename winkels met grote bezoekersaantallen en geen rekening houden met creëren van meer parkeerplekken. Ook worden er teveel bussen, vrachtwagens e.d. in de wijk geparkeerd terwijl daar een verbod op is. Handhaving schiet tekort. 
	 Parkeerproblemen door toename winkels met grote bezoekersaantallen en geen rekening houden met creëren van meer parkeerplekken. Ook worden er teveel bussen, vrachtwagens e.d. in de wijk geparkeerd terwijl daar een verbod op is. Handhaving schiet tekort. 


	 Parkeerterrein is vaak vol door bezoekers Romeynshof, door mensen die parkeren bij het metrostation en mensen die aan de andere kant van metrobaan wonen, maar zo minder ver Ommoord hoeven in te rijden. 
	 Parkeerterrein is vaak vol door bezoekers Romeynshof, door mensen die parkeren bij het metrostation en mensen die aan de andere kant van metrobaan wonen, maar zo minder ver Ommoord hoeven in te rijden. 
	 Parkeerterrein is vaak vol door bezoekers Romeynshof, door mensen die parkeren bij het metrostation en mensen die aan de andere kant van metrobaan wonen, maar zo minder ver Ommoord hoeven in te rijden. 

	 parkeervakken zijn nog uit de 80er jaren en zijn veel te smal veel mensen hebben 2 of meer wagens die ook nog eens veel groter zijn als vroeger er is dus vaak geen plaats meer als je uit je werk komt er zijn mensen die de wagens op hoeken of zelf op het gras zetten  jammer genoeg wordt daar niet meer tegen op getreden 
	 parkeervakken zijn nog uit de 80er jaren en zijn veel te smal veel mensen hebben 2 of meer wagens die ook nog eens veel groter zijn als vroeger er is dus vaak geen plaats meer als je uit je werk komt er zijn mensen die de wagens op hoeken of zelf op het gras zetten  jammer genoeg wordt daar niet meer tegen op getreden 

	 Parkeren (half) op de stoep, teveel auto’s, laden en lossen midden op de weg. 
	 Parkeren (half) op de stoep, teveel auto’s, laden en lossen midden op de weg. 

	 Parkeren autos op de daar niet voor bestemde plaatsen waardoor mensen er niet langs kunnen 
	 Parkeren autos op de daar niet voor bestemde plaatsen waardoor mensen er niet langs kunnen 

	 Parkeren bij plekken die de toegang voor de brandweer etc. zijn. 
	 Parkeren bij plekken die de toegang voor de brandweer etc. zijn. 

	 parkeren buiten de parkeervakken 
	 parkeren buiten de parkeervakken 

	 Parkeren buiten de parkeervakken en dan vooral op een plek die problemen zou kunnen geven voor brandweer, ambulances en/of andere hulpverleners als er zich iets bijzonders zou voordoen. 
	 Parkeren buiten de parkeervakken en dan vooral op een plek die problemen zou kunnen geven voor brandweer, ambulances en/of andere hulpverleners als er zich iets bijzonders zou voordoen. 

	 Parkeren buiten vakken ivm horeca 
	 Parkeren buiten vakken ivm horeca 

	 Parkeren gebeurt vaak niet door de bewoners van de buurt maar door toeristen. 
	 Parkeren gebeurt vaak niet door de bewoners van de buurt maar door toeristen. 

	 Parkeren in de bocht, en er zijn geen parkeervakken  dus te grote ruimtes tussen de auto’s 
	 Parkeren in de bocht, en er zijn geen parkeervakken  dus te grote ruimtes tussen de auto’s 

	 Parkeren in het groen (wat volgens mij niet mag) wat voor kale plekken in het gras zorgt. 
	 Parkeren in het groen (wat volgens mij niet mag) wat voor kale plekken in het gras zorgt. 

	 Parkeren is soms moeilijk als er een voetbalwedstrijd is in de Kuip. Dit is waarschijnlijk opgelost als de nieuwe kuip in gebruik wordt genomen. Op de Beukendaal wordt door menige automobilist veel te hard gereden ondanks de niet afdoende verkeersdrempels die er in liggen. Ik ervaar dit als meer overlast dan het parkeren. 
	 Parkeren is soms moeilijk als er een voetbalwedstrijd is in de Kuip. Dit is waarschijnlijk opgelost als de nieuwe kuip in gebruik wordt genomen. Op de Beukendaal wordt door menige automobilist veel te hard gereden ondanks de niet afdoende verkeersdrempels die er in liggen. Ik ervaar dit als meer overlast dan het parkeren. 

	 Parkeren met twee wielen op de stoep is voor mij  deur toegestaan  met als gevolg dat men auto's ook op de hoek -midden op straat- parkeert, en / of aan beide zijden van de straat. De Roteb kan er soms  niet langs; ik houd mijn hart vast over hulpdiensten. 
	 Parkeren met twee wielen op de stoep is voor mij  deur toegestaan  met als gevolg dat men auto's ook op de hoek -midden op straat- parkeert, en / of aan beide zijden van de straat. De Roteb kan er soms  niet langs; ik houd mijn hart vast over hulpdiensten. 

	 Parkeren naast de parkeerplaats en dus op de weg waardoor de doorgaande weg gedeeltelijk geblokkeerd wordt 
	 Parkeren naast de parkeerplaats en dus op de weg waardoor de doorgaande weg gedeeltelijk geblokkeerd wordt 

	 Parkeren op de hoeken van de straat, waardoor de bochten gevaarlijk te nemen zijn omdat het uitzicht wordt belemmerd voor de fietsers die naderen van 2 kanten. 
	 Parkeren op de hoeken van de straat, waardoor de bochten gevaarlijk te nemen zijn omdat het uitzicht wordt belemmerd voor de fietsers die naderen van 2 kanten. 

	 Parkeren op de hoeken vd straat, te ruim uit de kant, te ruim parkeren, maar helaas is er GEEN controle hierop, zeker niet het hoekprobleem waardoor de hulpdiensten de straat niet in kunnen 
	 Parkeren op de hoeken vd straat, te ruim uit de kant, te ruim parkeren, maar helaas is er GEEN controle hierop, zeker niet het hoekprobleem waardoor de hulpdiensten de straat niet in kunnen 

	 Parkeren op de stoep Dubbel parkeren (op fietspad) 
	 Parkeren op de stoep Dubbel parkeren (op fietspad) 

	 Parkeren op de stoep  Veelvuldig  Politie doet niets rijd er langs 
	 Parkeren op de stoep  Veelvuldig  Politie doet niets rijd er langs 

	 parkeren op de stoep 
	 parkeren op de stoep 

	 Parkeren op de stoep 
	 Parkeren op de stoep 

	 Parkeren op de stoep of dubbel parkeren 
	 Parkeren op de stoep of dubbel parkeren 

	 Parkeren op de stoep of tegen verkeer in rijden of te hard. Of zo parkeren dat andere auto's niet weg kunnen.Of dat ze via mijn auto inparkeren omdat de vakken eigenlijk te klein zijn.  Of dat ze gewoon niet file-parkeren kunnen 
	 Parkeren op de stoep of tegen verkeer in rijden of te hard. Of zo parkeren dat andere auto's niet weg kunnen.Of dat ze via mijn auto inparkeren omdat de vakken eigenlijk te klein zijn.  Of dat ze gewoon niet file-parkeren kunnen 

	 parkeren op de stoep waardoor wij nauwelijks met de auto van ons garagepad af kunnen. 
	 parkeren op de stoep waardoor wij nauwelijks met de auto van ons garagepad af kunnen. 

	 parkeren op de stoep, draaiende motoren, dubbel parkeren 
	 parkeren op de stoep, draaiende motoren, dubbel parkeren 


	 Parkeren op de stoep, terwijl er zat plaats is. Gek genoeg zijn dit vaak dure grote auto's waarvan de eigenaar echt wel geld heeft voor parkeergeld. Dat gezegd ben ik geen voorstander van parkeergeld. 
	 Parkeren op de stoep, terwijl er zat plaats is. Gek genoeg zijn dit vaak dure grote auto's waarvan de eigenaar echt wel geld heeft voor parkeergeld. Dat gezegd ben ik geen voorstander van parkeergeld. 
	 Parkeren op de stoep, terwijl er zat plaats is. Gek genoeg zijn dit vaak dure grote auto's waarvan de eigenaar echt wel geld heeft voor parkeergeld. Dat gezegd ben ik geen voorstander van parkeergeld. 

	 Parkeren op de straat/stoep ondanks dat er nog parkeerplaatsen vrij zijn in de vakken. Blijkbaar is het teveel moeite voor mensen om een paar meter extra te lopen. 
	 Parkeren op de straat/stoep ondanks dat er nog parkeerplaatsen vrij zijn in de vakken. Blijkbaar is het teveel moeite voor mensen om een paar meter extra te lopen. 

	 Parkeren op het trottoir 
	 Parkeren op het trottoir 

	 Parkeren op het trottoir en (lang) parkeerders door niet bewoners 
	 Parkeren op het trottoir en (lang) parkeerders door niet bewoners 

	 parkeren op het trottoir of op de rand naast de rijbaan 
	 parkeren op het trottoir of op de rand naast de rijbaan 

	 Parkeren op plaatsen waar het niet mag zoals in bochten. Ook mijn buurman zijn kinderen parkeren hier soms vier auto's terwijl ze verder op wonen waar betaald parkeren is. Ivm coffeeshop wordt er ook dubbel geparkeerd. Te veel auto's te weinig plaats 
	 Parkeren op plaatsen waar het niet mag zoals in bochten. Ook mijn buurman zijn kinderen parkeren hier soms vier auto's terwijl ze verder op wonen waar betaald parkeren is. Ivm coffeeshop wordt er ook dubbel geparkeerd. Te veel auto's te weinig plaats 

	 parkeren op stoep 
	 parkeren op stoep 

	 parkeren op stoepen of dubbelparkeren voor mijn doelgroepparkeerplaats 
	 parkeren op stoepen of dubbelparkeren voor mijn doelgroepparkeerplaats 

	 parkeren op straathoeken lijkt normaal te worden. 
	 parkeren op straathoeken lijkt normaal te worden. 

	 Parkeren van een (leen)auto kan eigenlijk vrijwel nooit op straat (alleen in parkeergarage). Daarnaast zijn de ontzettend hoge parkeerkosten van de parkeergarages in de buurt een grote drempel om een auto aan te schaffen. Wellicht is de bedoeling van de hoge parkeerkosten het ontmoedigen van autogebruik (dat lukt dan goed - onze parkeergarage is vrijwel helemaal leeg). Het gevolg is misschien wel dat mensen met kinderen wegtrekken uit deze buurt. 
	 Parkeren van een (leen)auto kan eigenlijk vrijwel nooit op straat (alleen in parkeergarage). Daarnaast zijn de ontzettend hoge parkeerkosten van de parkeergarages in de buurt een grote drempel om een auto aan te schaffen. Wellicht is de bedoeling van de hoge parkeerkosten het ontmoedigen van autogebruik (dat lukt dan goed - onze parkeergarage is vrijwel helemaal leeg). Het gevolg is misschien wel dat mensen met kinderen wegtrekken uit deze buurt. 

	 Parkeren voor bezoekers lastig als er cruiseschepen aan de Wilhelminakade liggen 
	 Parkeren voor bezoekers lastig als er cruiseschepen aan de Wilhelminakade liggen 

	 Parkeren voor mijn bezoek is vaak lastig in het centrum. 
	 Parkeren voor mijn bezoek is vaak lastig in het centrum. 

	 parkeren voor uitrit 
	 parkeren voor uitrit 

	 parkeren zaterdag avond en vrijdagavond door dat uitgaanspubliek dan massaal komt parkeren! 
	 parkeren zaterdag avond en vrijdagavond door dat uitgaanspubliek dan massaal komt parkeren! 

	 Parkerende vrachtauto’s van buiten de buurt. Trekhaken die in je auto geparkeerd worden door de slordig parkerende medemens. Ouders bij het brengen en ophalen van hun kinderen van de school aan de overkant van de straat 
	 Parkerende vrachtauto’s van buiten de buurt. Trekhaken die in je auto geparkeerd worden door de slordig parkerende medemens. Ouders bij het brengen en ophalen van hun kinderen van de school aan de overkant van de straat 

	 Personeel van gemeente en rechtbank parkeert op Noordereiland om zo hun excessieve kilometer vergoeding te kunnen cashen, terwijl de gemeente door wil oplossen met het heffen van parkeergeld voor bewoners in plaats van het eigen HR beleid aan te passen. 
	 Personeel van gemeente en rechtbank parkeert op Noordereiland om zo hun excessieve kilometer vergoeding te kunnen cashen, terwijl de gemeente door wil oplossen met het heffen van parkeergeld voor bewoners in plaats van het eigen HR beleid aan te passen. 

	 persoonlijk geen probleem! Wij hebben als enige in de straat een elektrische auto, dus altijd plek. Overige bewoners veel problemen met parkeren (te weinig plaatsen), waardoor veel auto's op stoep staan geparkeerd 
	 persoonlijk geen probleem! Wij hebben als enige in de straat een elektrische auto, dus altijd plek. Overige bewoners veel problemen met parkeren (te weinig plaatsen), waardoor veel auto's op stoep staan geparkeerd 

	 Persoonlijk van mening dat er teveel auto's staan, daardoor is de stoep aan de Sint-Mariastraat erg smal. Verder staan er regelmatig auto's stationair te draaien. 
	 Persoonlijk van mening dat er teveel auto's staan, daardoor is de stoep aan de Sint-Mariastraat erg smal. Verder staan er regelmatig auto's stationair te draaien. 

	 Pieken van overlast bij mooi weer en als de scholen starten of uitgaan of als er een evenement is vd scholen of sportvelden 
	 Pieken van overlast bij mooi weer en als de scholen starten of uitgaan of als er een evenement is vd scholen of sportvelden 

	 Plaswijckpark overlast 
	 Plaswijckpark overlast 

	 Priveplaats in parkeergarage. Echter wel problemen in geval van bezoek qua beschikbaarheid. Dat zal toenemen naarmate meer bovengrondse plaatsen verdwijnen door  nieuwbouw en dus de regeling ivm bezoekersparkeren geen soelaas meer biedt 
	 Priveplaats in parkeergarage. Echter wel problemen in geval van bezoek qua beschikbaarheid. Dat zal toenemen naarmate meer bovengrondse plaatsen verdwijnen door  nieuwbouw en dus de regeling ivm bezoekersparkeren geen soelaas meer biedt 

	 Regelmatig is er in de straat geen parkeerplek te vinden vooral ook door werkzaamheden als renovatie en verbouwingen 
	 Regelmatig is er in de straat geen parkeerplek te vinden vooral ook door werkzaamheden als renovatie en verbouwingen 


	 Regelmatig staan er busjes en kleine vrachtwagens op de parkeerplaatsen welke bedoeld zijn voor personenauto's. Ook worden aanhangers op onze parkeerplaatsen geplaatst. De gemeente doet hier NIETS aan!!! 
	 Regelmatig staan er busjes en kleine vrachtwagens op de parkeerplaatsen welke bedoeld zijn voor personenauto's. Ook worden aanhangers op onze parkeerplaatsen geplaatst. De gemeente doet hier NIETS aan!!! 
	 Regelmatig staan er busjes en kleine vrachtwagens op de parkeerplaatsen welke bedoeld zijn voor personenauto's. Ook worden aanhangers op onze parkeerplaatsen geplaatst. De gemeente doet hier NIETS aan!!! 

	 Regelmatig werkbussen die meer dan een parkeervak in beslag nemen Veel drugskoeriers op plekken voor elektrisch opladen 
	 Regelmatig werkbussen die meer dan een parkeervak in beslag nemen Veel drugskoeriers op plekken voor elektrisch opladen 

	 Rijbaan erg smal wordt. Rij gedeelte moet breder worden. 
	 Rijbaan erg smal wordt. Rij gedeelte moet breder worden. 

	 Rijden en parkeren op het trottoir 
	 Rijden en parkeren op het trottoir 

	 Rijen auto's die voor de parkeergarage aan de St, Jacobsplaats wachten op een vrije plek. De rij strekt zich soms uit tot op de Galerij. Hierdoor kunnen fietsers en brommers er niet langs, Dit gebeurt vooral op zaterdag en zondagmiddag.  Vertrekkende auto's die vanaf het parkeerterrein of de parkeergarage St Jacobsplaats komen en vanaf de Galerij de Haagseveer op willen rijden, blokkeren de Galerij en de doorgang voor fietsers. Die rijden bij gebrek aan een alternatief over de stoep. Er spelen meerdere pr
	 Rijen auto's die voor de parkeergarage aan de St, Jacobsplaats wachten op een vrije plek. De rij strekt zich soms uit tot op de Galerij. Hierdoor kunnen fietsers en brommers er niet langs, Dit gebeurt vooral op zaterdag en zondagmiddag.  Vertrekkende auto's die vanaf het parkeerterrein of de parkeergarage St Jacobsplaats komen en vanaf de Galerij de Haagseveer op willen rijden, blokkeren de Galerij en de doorgang voor fietsers. Die rijden bij gebrek aan een alternatief over de stoep. Er spelen meerdere pr

	 Rommel die de geparkeerde op straat wordt achtergelaten zoals blikjes, flesjes en sigarettenpeuken. 
	 Rommel die de geparkeerde op straat wordt achtergelaten zoals blikjes, flesjes en sigarettenpeuken. 

	 Roobrughof is een hof met een groot plein waar geen verkeer kan komen. Echter op het fietspad van de Koestraat staan/rijden doorlopend auto's geparkeerd, ondanks dat het duidelijk is aangegeven dat deze straat een fietspad is. Bovendien zijn er paaltjes die helaas na gebruik door.....??.... niet omlaag worden gezet!! 
	 Roobrughof is een hof met een groot plein waar geen verkeer kan komen. Echter op het fietspad van de Koestraat staan/rijden doorlopend auto's geparkeerd, ondanks dat het duidelijk is aangegeven dat deze straat een fietspad is. Bovendien zijn er paaltjes die helaas na gebruik door.....??.... niet omlaag worden gezet!! 

	 Rotzooi op straat (restanten van junkfood maaltijden,blikjes, tissues, wildplassen. Asociaal rijgedrag. Daarnaast parkeren auto's in de bochten en worden daar nooit voor beboet, terwijl dit leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Goede handhaving is nodig.maar dit gebeurt te weinig/niet . Dit kan door simpel een gele markering aan te brengen en te handhaven. Sommige auto worden gewoon op de stoep geparkeerd en ook daar wordt niet gehandhaafd (althans ik zie nooit dat er bekeurd is). Overigen
	 Rotzooi op straat (restanten van junkfood maaltijden,blikjes, tissues, wildplassen. Asociaal rijgedrag. Daarnaast parkeren auto's in de bochten en worden daar nooit voor beboet, terwijl dit leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Goede handhaving is nodig.maar dit gebeurt te weinig/niet . Dit kan door simpel een gele markering aan te brengen en te handhaven. Sommige auto worden gewoon op de stoep geparkeerd en ook daar wordt niet gehandhaafd (althans ik zie nooit dat er bekeurd is). Overigen

	 S avonds laat vaak geen plek meer. Over het algemeen voldoende parkeerruimte. 
	 S avonds laat vaak geen plek meer. Over het algemeen voldoende parkeerruimte. 

	 S'avonds staat alles vol, auto's op de stoep. In de avond is er geen betaald parkeren, dan komen de buitenlanders met grote aurto's parkeren. Ik weet ook dat die mensen ook ergens hun auto kwijt moeten, maar het wordt nu wel erg vol. 
	 S'avonds staat alles vol, auto's op de stoep. In de avond is er geen betaald parkeren, dan komen de buitenlanders met grote aurto's parkeren. Ik weet ook dat die mensen ook ergens hun auto kwijt moeten, maar het wordt nu wel erg vol. 

	 Schade aan auto (2x spiegel kapotgereden) 
	 Schade aan auto (2x spiegel kapotgereden) 

	 Schade aan auto omdat fietshekjes (nietjes) te dicht op parkeerplaatsen staan. Oude Noorden / Jacob Catsstraat 
	 Schade aan auto omdat fietshekjes (nietjes) te dicht op parkeerplaatsen staan. Oude Noorden / Jacob Catsstraat 

	 Schade aan deuren 
	 Schade aan deuren 

	 Schade aan voertuig 
	 Schade aan voertuig 

	 schade en troep om en rond de auto voornamelijk door bezoek poolse supermarkt. Tevens wordt er tot zeker 23 uur savonds enorm hard gereden in de straat. 
	 schade en troep om en rond de auto voornamelijk door bezoek poolse supermarkt. Tevens wordt er tot zeker 23 uur savonds enorm hard gereden in de straat. 

	 Scholen. Ouders parkeren en op ouderavonden staat alles vol. In het verleden waren parkeerplaatsen opgeofferd aan een niet meer gebruikte bushalte en parkeerde een 
	 Scholen. Ouders parkeren en op ouderavonden staat alles vol. In het verleden waren parkeerplaatsen opgeofferd aan een niet meer gebruikte bushalte en parkeerde een 


	autobedrijf diverse auto's op de parkeerplaatsen voor de bewoners. Dat is met veel moeite door ondergetekende zelf opgelost met de deelgemeente (moeizaam) en het autobedrijf. 
	autobedrijf diverse auto's op de parkeerplaatsen voor de bewoners. Dat is met veel moeite door ondergetekende zelf opgelost met de deelgemeente (moeizaam) en het autobedrijf. 
	autobedrijf diverse auto's op de parkeerplaatsen voor de bewoners. Dat is met veel moeite door ondergetekende zelf opgelost met de deelgemeente (moeizaam) en het autobedrijf. 

	 school en supermarkt aan de overkant 
	 school en supermarkt aan de overkant 

	 sinds de herinrichting van de kade, waarbij de architect er heilig van overtuigd was dat hetzelfde aantal parkeerplekken terugkwam, is dat in de werkelijkheid niet het geval.   Bewoners zijn de dupe van de utopische gedachte van de architect en de wijze waarop de gemeente daarin is meegegaan! 
	 sinds de herinrichting van de kade, waarbij de architect er heilig van overtuigd was dat hetzelfde aantal parkeerplekken terugkwam, is dat in de werkelijkheid niet het geval.   Bewoners zijn de dupe van de utopische gedachte van de architect en de wijze waarop de gemeente daarin is meegegaan! 

	 Sinds de komst van een restaurant wordt de parkeerruimte beperkt in de avonduren. 
	 Sinds de komst van een restaurant wordt de parkeerruimte beperkt in de avonduren. 

	 Sinds nieuwe riolering zijn er best veel plaatsen verdwenen, en wegens veel bouwwerkzaamheden in de buurt zijn delen lange tijd afgesloten of staan er bouwketen, containers, etc. 
	 Sinds nieuwe riolering zijn er best veel plaatsen verdwenen, en wegens veel bouwwerkzaamheden in de buurt zijn delen lange tijd afgesloten of staan er bouwketen, containers, etc. 

	 slecht geparkeerd auto's auto's niet uit de wijk voor lange tijd geparkeerd 
	 slecht geparkeerd auto's auto's niet uit de wijk voor lange tijd geparkeerd 

	 Slecht geparkeerde auto's waardoor doorgang belemmerd wordt. Herrie omdat sommige mensen de parkeerplekken op de kade als chill (of is het gil) zone gebruiken. 
	 Slecht geparkeerde auto's waardoor doorgang belemmerd wordt. Herrie omdat sommige mensen de parkeerplekken op de kade als chill (of is het gil) zone gebruiken. 

	 Slecht parkeren van anderen waardoor minder plaats 
	 Slecht parkeren van anderen waardoor minder plaats 

	 Slordig geparkeerde auto's. 
	 Slordig geparkeerde auto's. 

	 smalle doorgang voor verkeer in straten die niet berekend zijn op aan beide zijden parkeren. En tevens weinig ruimte op trottoir ivm met gedeeltelijk op stoep geparkeerde auto's. 
	 smalle doorgang voor verkeer in straten die niet berekend zijn op aan beide zijden parkeren. En tevens weinig ruimte op trottoir ivm met gedeeltelijk op stoep geparkeerde auto's. 

	 Smalle straat. 
	 Smalle straat. 

	 Sommige mensen parkeren niet goed in de vakken waardoor parkeer ruimte verloren gaat. 
	 Sommige mensen parkeren niet goed in de vakken waardoor parkeer ruimte verloren gaat. 

	 soms bij feestjes van het restaurant dat voorheen Wijn of Water was, dan staat de hele wijk bomvol auto's, zelfs op het gras en stoep geparkeerd. Erg vervelend. 
	 soms bij feestjes van het restaurant dat voorheen Wijn of Water was, dan staat de hele wijk bomvol auto's, zelfs op het gras en stoep geparkeerd. Erg vervelend. 

	 Soms dubbelgeparkeerd, soms passen auto's niet goed in de vakken (te groot) waardoor de parkeerplekken niet optimaal gebruikt kunnen worden. 
	 Soms dubbelgeparkeerd, soms passen auto's niet goed in de vakken (te groot) waardoor de parkeerplekken niet optimaal gebruikt kunnen worden. 

	 Soms geen plaats voor eigen bezoek. Doorrijdend verkeer rijdt te snel en laat parkeerders niet achteruitrijden. Heel onveilige situatie. Iedereen heeft haast. Gemeente maakt de straat geen 30km zone 
	 Soms geen plaats voor eigen bezoek. Doorrijdend verkeer rijdt te snel en laat parkeerders niet achteruitrijden. Heel onveilige situatie. Iedereen heeft haast. Gemeente maakt de straat geen 30km zone 

	 Soms is de parkeergarage in de zomer of bij mooi weer overvol en parkeren mensen soms hun auto op niet bestaande plekken 
	 Soms is de parkeergarage in de zomer of bij mooi weer overvol en parkeren mensen soms hun auto op niet bestaande plekken 

	 Soms met feestjes staan de parkeerplaatsen vol, dan moet ik het op de parkeerplaats zetten van een bejaarde tehuis bij ons 50 meter verder. Maar de grootste ergernis zijn de auto's die niet in hun parkeervak geparkeerd staan, maar er vaak minimaal twee nodig hebben. 
	 Soms met feestjes staan de parkeerplaatsen vol, dan moet ik het op de parkeerplaats zetten van een bejaarde tehuis bij ons 50 meter verder. Maar de grootste ergernis zijn de auto's die niet in hun parkeervak geparkeerd staan, maar er vaak minimaal twee nodig hebben. 

	 soms moet ik 's avonds een blok verderop parkeren, maar dat is op zich geen probleem. Langer dan 2 minuten lopen van huis is het nooit. Daarnaast is het enkele keren per jaar in het weekend heel erg druk, omdat we vlak naast het jeugdcomplex van Sparta (Bok de Korverweg) wonen. Als daar toernooien/talentendagen zijn parkeren veel bezoekers hun auto in de wijk. Ook dat is geen enorm probleem, want dan nog is op max. 2 minuten lopen nog wel een plekje te vinden. 
	 soms moet ik 's avonds een blok verderop parkeren, maar dat is op zich geen probleem. Langer dan 2 minuten lopen van huis is het nooit. Daarnaast is het enkele keren per jaar in het weekend heel erg druk, omdat we vlak naast het jeugdcomplex van Sparta (Bok de Korverweg) wonen. Als daar toernooien/talentendagen zijn parkeren veel bezoekers hun auto in de wijk. Ook dat is geen enorm probleem, want dan nog is op max. 2 minuten lopen nog wel een plekje te vinden. 

	 Soms staan er auto’s op de stoep geparkeerd. 
	 Soms staan er auto’s op de stoep geparkeerd. 

	 Soms staan er wel auto's in de weg, geparkeerd juist daar waar fietsers van de weg naar het trottoir zouden kunnen overgaan. 
	 Soms staan er wel auto's in de weg, geparkeerd juist daar waar fietsers van de weg naar het trottoir zouden kunnen overgaan. 

	 sportschool en zwembad 
	 sportschool en zwembad 


	 Staat onder de bomen waardoor de auto heeeel vies wordt. Ook zijn de vakken veel te smal 
	 Staat onder de bomen waardoor de auto heeeel vies wordt. Ook zijn de vakken veel te smal 
	 Staat onder de bomen waardoor de auto heeeel vies wordt. Ook zijn de vakken veel te smal 

	 stationair (warm) draaiende stilstaande auto's. in onze smalle straat blijft de damp lang hangen 
	 stationair (warm) draaiende stilstaande auto's. in onze smalle straat blijft de damp lang hangen 

	 Steeds hogere personenauto's (four-fours e.d.) en bestelbussen parkeren voor ramen in mijn voorkamer, blokkeren de lichtinval waardoor ik de lampen aan moet doen.  Deze auto's zijn meestal niet van buren in onze oude dorpsstraat. Ik zou de ruimte voor mijn huis graag willen kopen en blokkeren met bloembakken. 
	 Steeds hogere personenauto's (four-fours e.d.) en bestelbussen parkeren voor ramen in mijn voorkamer, blokkeren de lichtinval waardoor ik de lampen aan moet doen.  Deze auto's zijn meestal niet van buren in onze oude dorpsstraat. Ik zou de ruimte voor mijn huis graag willen kopen en blokkeren met bloembakken. 

	 Steeds meer bedrijfs auto,s 
	 Steeds meer bedrijfs auto,s 

	 Straat is erg smal met parkeerzones aan beide kanten. Ook parkeersteek is moeilijk te maken zonder een andere auto te raken 
	 Straat is erg smal met parkeerzones aan beide kanten. Ook parkeersteek is moeilijk te maken zonder een andere auto te raken 

	 structureel geparkeerde grote werk gerelateerde bussen voor mijn uitzicht.  maatje renault master zeg maar. En schade aan autos door aanrijdingen vanaf de straat. Eernmaal is de auto die ik in bruikleen had total loss gereden door een dronken bestuurder. En met mijn auto nog vier andere geparkeerde auto's. we hebben geen vergeoding ontvangen. Dit was twee en een half jaar gelden inmiddels al meerder malen weer autos met schade door aanrijdingen. met name vanaf de smalle bocht in de Willem Buyetwechstraat 
	 structureel geparkeerde grote werk gerelateerde bussen voor mijn uitzicht.  maatje renault master zeg maar. En schade aan autos door aanrijdingen vanaf de straat. Eernmaal is de auto die ik in bruikleen had total loss gereden door een dronken bestuurder. En met mijn auto nog vier andere geparkeerde auto's. we hebben geen vergeoding ontvangen. Dit was twee en een half jaar gelden inmiddels al meerder malen weer autos met schade door aanrijdingen. met name vanaf de smalle bocht in de Willem Buyetwechstraat 

	 Studenten die in een baldadige bui auto spiegels aftrappen of ketchup op auto spuiten 
	 Studenten die in een baldadige bui auto spiegels aftrappen of ketchup op auto spuiten 

	 Studenten en personeel van de Rotterdamse Business-school a.d. van Rijckevorselweg parkeren hun auto op de parkeerplaatsen van onze wijk en aan de toegangswegen zodat verkeer overlast ondervind hiervan. Erg irritiant. 
	 Studenten en personeel van de Rotterdamse Business-school a.d. van Rijckevorselweg parkeren hun auto op de parkeerplaatsen van onze wijk en aan de toegangswegen zodat verkeer overlast ondervind hiervan. Erg irritiant. 

	 Te  weinig fiets parkeer plekken. 
	 Te  weinig fiets parkeer plekken. 

	 Te druk 
	 Te druk 

	 Te grote auto(busjes) die de stoep voor voetgangers en zeker rolstoelers blokkeren. Hiervan is vaak sprake op marktdagen op het parkeerterrein voor de Meentgarage. De gemeente heeft jaren geleden beloofd dat de extra gecreeerde parkeerplaatsen tegen het talud van de spoortunnel zouden verdwijnen zodra de reconstructie van de Meent zou zijn afgerond. Wanneer verdwijnen die parkeerplaatsen?  Daarnaast laten de parkeerders veel rotzooi achter op de stoepen en tussen de auto's. 
	 Te grote auto(busjes) die de stoep voor voetgangers en zeker rolstoelers blokkeren. Hiervan is vaak sprake op marktdagen op het parkeerterrein voor de Meentgarage. De gemeente heeft jaren geleden beloofd dat de extra gecreeerde parkeerplaatsen tegen het talud van de spoortunnel zouden verdwijnen zodra de reconstructie van de Meent zou zijn afgerond. Wanneer verdwijnen die parkeerplaatsen?  Daarnaast laten de parkeerders veel rotzooi achter op de stoepen en tussen de auto's. 

	 Te grote bussen on de straat. Een personenauto die verkeerd staat in vak waardoor er 2 vakken bezet zijn 
	 Te grote bussen on de straat. Een personenauto die verkeerd staat in vak waardoor er 2 vakken bezet zijn 

	 Te smalle straat en verkeerd geparkeerde auto s zodat ik mijn carport niet goed in en uit kan. 
	 Te smalle straat en verkeerd geparkeerde auto s zodat ik mijn carport niet goed in en uit kan. 

	 te smalle weg voor bussen [iedere 15min.] en vrachtwagens + te smalle parkeervakken waardoor ze rakelings langs onze auto's rijden......dit is bij het laatste blok huizen van de Meeuwensingel in Rozenburg....er is een hele brede stoep.....verhoudingen zouden veel beter kunnen. 
	 te smalle weg voor bussen [iedere 15min.] en vrachtwagens + te smalle parkeervakken waardoor ze rakelings langs onze auto's rijden......dit is bij het laatste blok huizen van de Meeuwensingel in Rozenburg....er is een hele brede stoep.....verhoudingen zouden veel beter kunnen. 

	 Te veel auto's 
	 Te veel auto's 

	 te veel auto's, te druk, veel vrachtwagens 
	 te veel auto's, te druk, veel vrachtwagens 

	 Te veel auto’s. Lelijk 
	 Te veel auto’s. Lelijk 

	 Te veel groen is al verloren gegaan ten koste van parkeerplaatsen, elk stukje vrije ruimte wordt opgeofferd aan de auto. 
	 Te veel groen is al verloren gegaan ten koste van parkeerplaatsen, elk stukje vrije ruimte wordt opgeofferd aan de auto. 

	 te vol en te duur voor gasten, daarnaast kan verkeer niet goed af en aan rijden door de hoeveelheid geparkeerde autos of door te smalle straat...... Veel vrachtauto op de stoep of 
	 te vol en te duur voor gasten, daarnaast kan verkeer niet goed af en aan rijden door de hoeveelheid geparkeerde autos of door te smalle straat...... Veel vrachtauto op de stoep of 


	midden in de weg omdat ze niet kunnen laden of lossen bij de hotels of flats, verhuisverkeer kan niet parkeren dus blokkeert de weg.  Bouwverkeer blokkeert de weg. 
	midden in de weg omdat ze niet kunnen laden of lossen bij de hotels of flats, verhuisverkeer kan niet parkeren dus blokkeert de weg.  Bouwverkeer blokkeert de weg. 
	midden in de weg omdat ze niet kunnen laden of lossen bij de hotels of flats, verhuisverkeer kan niet parkeren dus blokkeert de weg.  Bouwverkeer blokkeert de weg. 

	 te volle straat en terwijl er kelders en opslag zijn te veel geplaatste fietsrekken  is  na dat er geveltuintjes geplaatst zijn rommelig en kan nergens door 
	 te volle straat en terwijl er kelders en opslag zijn te veel geplaatste fietsrekken  is  na dat er geveltuintjes geplaatst zijn rommelig en kan nergens door 

	 te weinig aansluiten van auto's bij het fileparkeren waardoor er met regelmaat minder auto's kunnen parkeren dan er ruimte is. Hoofdzakeljk omdat men niet aansluit bij gebrek aan vakverdeling, maar dit heeft soms ook het voordeel dat er meer auto's kunnen staan als men wel aansluit. De oplossing zit dus meer in gedrag. 
	 te weinig aansluiten van auto's bij het fileparkeren waardoor er met regelmaat minder auto's kunnen parkeren dan er ruimte is. Hoofdzakeljk omdat men niet aansluit bij gebrek aan vakverdeling, maar dit heeft soms ook het voordeel dat er meer auto's kunnen staan als men wel aansluit. De oplossing zit dus meer in gedrag. 

	 Te weinig openbare parkeerplaatsen 
	 Te weinig openbare parkeerplaatsen 

	 te weinig parkeermogelijkheden 
	 te weinig parkeermogelijkheden 

	 te weinig parkeerplaatsen voor alle bewoners; te weinig parkeerplaatsen voor bezoekers en leveranciers en aannemers; verkeershinder door verkeerd geparkeerde auto's 
	 te weinig parkeerplaatsen voor alle bewoners; te weinig parkeerplaatsen voor bezoekers en leveranciers en aannemers; verkeershinder door verkeerd geparkeerde auto's 

	 Te weinig parkeerplaatsen voor teveel bewoners 
	 Te weinig parkeerplaatsen voor teveel bewoners 

	 Te weinig plaatsen 
	 Te weinig plaatsen 

	 tegen autos urinerende cafe bezoekers uit witte de withstraat 
	 tegen autos urinerende cafe bezoekers uit witte de withstraat 

	 Tegendraads rijdend en zoekend verkeer. Inrijverboden negerend om maar zo snel mogelijk een niet vrije parkeerplaats te bemachtigen. 
	 Tegendraads rijdend en zoekend verkeer. Inrijverboden negerend om maar zo snel mogelijk een niet vrije parkeerplaats te bemachtigen. 

	 Tegenwoordig mag je zeker overal parkeren, links als rechts van de straat dus tegen het verkeer in. Volgens mij levens gevaarlijk tijdens het weg rijden. Politie kijkt tegenwoordig nergens meer naar, politie doet het ook. In mijn tijd van autorijles 1960 hoefde je het niet te proberen, voor je uitstapte stond er al een agent achter je voor een prent. Hopelijk hoor ik hier nog iets over.        M.V.G. Cor de Jong  van Lennepstraat 42 
	 Tegenwoordig mag je zeker overal parkeren, links als rechts van de straat dus tegen het verkeer in. Volgens mij levens gevaarlijk tijdens het weg rijden. Politie kijkt tegenwoordig nergens meer naar, politie doet het ook. In mijn tijd van autorijles 1960 hoefde je het niet te proberen, voor je uitstapte stond er al een agent achter je voor een prent. Hopelijk hoor ik hier nog iets over.        M.V.G. Cor de Jong  van Lennepstraat 42 

	 terwijl in de straat plaatsen onbezet zijn parkeren sommigen hun auto bij het appartement, ten gevolge waarvan aldaar een te kort ontstaat. 
	 terwijl in de straat plaatsen onbezet zijn parkeren sommigen hun auto bij het appartement, ten gevolge waarvan aldaar een te kort ontstaat. 

	 Teveel allochtonen. Die moeten gewoon opdonderen!!! 
	 Teveel allochtonen. Die moeten gewoon opdonderen!!! 

	 Tijden lang parkeren van een kamper in de straat 
	 Tijden lang parkeren van een kamper in de straat 

	 Tijdens avondcollege's van de Hogeschool Rotterdam (vestiging Rochussenstraat/Academieplein) is het schier onmogelijk je een plek te vinden. Dit terwijl er een parkeergarage in het gebouw zit waar studenten/docenten zouden kunnen parkeren. 
	 Tijdens avondcollege's van de Hogeschool Rotterdam (vestiging Rochussenstraat/Academieplein) is het schier onmogelijk je een plek te vinden. Dit terwijl er een parkeergarage in het gebouw zit waar studenten/docenten zouden kunnen parkeren. 

	 Tijdens de Ramadan is 's avonds dichtbij parkeren praktisch onmogelijk. 
	 Tijdens de Ramadan is 's avonds dichtbij parkeren praktisch onmogelijk. 

	 Tijdens de ramadan is parkeren een probleem De moskee is om de hoek 
	 Tijdens de ramadan is parkeren een probleem De moskee is om de hoek 

	 Tijdens evenementen in de kuip is er nergens plek om te parkeren. 
	 Tijdens evenementen in de kuip is er nergens plek om te parkeren. 

	 Tijdens Feijenoord 
	 Tijdens Feijenoord 

	 Tijdens festivals in het Kralingse Bos. Met het chio wordt Kralingen oost wel afgesloten :-( 
	 Tijdens festivals in het Kralingse Bos. Met het chio wordt Kralingen oost wel afgesloten :-( 

	 tijdens kantooruren staat mijn straat en de halve wijk vol (kantoren rond station Alexander) 
	 tijdens kantooruren staat mijn straat en de halve wijk vol (kantoren rond station Alexander) 

	 tijdens schoolvakanties en mooi weer kan ik vaak mijn auto niet dicht bij huis parkeren ivm bezoekers van Plaswijckpark 
	 tijdens schoolvakanties en mooi weer kan ik vaak mijn auto niet dicht bij huis parkeren ivm bezoekers van Plaswijckpark 

	 Tijdens voetbalwedstrijden in het Sparta stadion ervaar ik in de wijk problemen. De bezoekers parkeren hun auto tot diep in de wijk en niet altijd op een toegestane parkeerplaats. Hierdoor kunnen de bewoners en bezoekers van de bewoners hun auto niet kwijt. Bij de Van Nelle fabriek zijn er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar tijdens een wedstrijd. Ze zouden daar hun auto kunnen achterlaten. Buiten de wedstrijden wordt er geen parkeeroverlast of parkeerproblemen ervaren. 
	 Tijdens voetbalwedstrijden in het Sparta stadion ervaar ik in de wijk problemen. De bezoekers parkeren hun auto tot diep in de wijk en niet altijd op een toegestane parkeerplaats. Hierdoor kunnen de bewoners en bezoekers van de bewoners hun auto niet kwijt. Bij de Van Nelle fabriek zijn er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar tijdens een wedstrijd. Ze zouden daar hun auto kunnen achterlaten. Buiten de wedstrijden wordt er geen parkeeroverlast of parkeerproblemen ervaren. 

	 tijdens voetbalwedstrijden is parkeren haast onmogelijk 
	 tijdens voetbalwedstrijden is parkeren haast onmogelijk 


	 Tijdens voetbalwedstrijden of andere evenementen wordt ons prive-parkeerterrein door ons volkomen vreemden benut hetgeen geen drama zou zijn wanneer bij hun terugkeer ons muurtje [tegen talud] en deur en glaswerk voor de bergingen niet als openbaar toilet  weredn gebruikt zonder dat met zich schaamt de thuiskomende bewoner de piemel te laten zien en meisjes mogen in ons minicule groenperkje en dat stoort me wel heel erg. 
	 Tijdens voetbalwedstrijden of andere evenementen wordt ons prive-parkeerterrein door ons volkomen vreemden benut hetgeen geen drama zou zijn wanneer bij hun terugkeer ons muurtje [tegen talud] en deur en glaswerk voor de bergingen niet als openbaar toilet  weredn gebruikt zonder dat met zich schaamt de thuiskomende bewoner de piemel te laten zien en meisjes mogen in ons minicule groenperkje en dat stoort me wel heel erg. 
	 Tijdens voetbalwedstrijden of andere evenementen wordt ons prive-parkeerterrein door ons volkomen vreemden benut hetgeen geen drama zou zijn wanneer bij hun terugkeer ons muurtje [tegen talud] en deur en glaswerk voor de bergingen niet als openbaar toilet  weredn gebruikt zonder dat met zich schaamt de thuiskomende bewoner de piemel te laten zien en meisjes mogen in ons minicule groenperkje en dat stoort me wel heel erg. 

	 Toegewezen eigen parkeerplaats wordt door derden bezet 
	 Toegewezen eigen parkeerplaats wordt door derden bezet 

	 toen ik een auto had wel, nu ik er geen heb, zou ik dat niet weten 
	 toen ik een auto had wel, nu ik er geen heb, zou ik dat niet weten 

	 Toen ik nog wel een auto had, of wanneer ik mijn bezoekerspas gebruik merk ik dat het op zaterdag- of zondagmiddag vaak lastig was om een goede plek te vinden. Buiten deze tijden is het goed te doen.  Ik erger mij wel aan de Sixt vrachtwagens en busjes die het straatbeeld behoorlijk verzieken en ook nog eens veel ruimte innemen. 
	 Toen ik nog wel een auto had, of wanneer ik mijn bezoekerspas gebruik merk ik dat het op zaterdag- of zondagmiddag vaak lastig was om een goede plek te vinden. Buiten deze tijden is het goed te doen.  Ik erger mij wel aan de Sixt vrachtwagens en busjes die het straatbeeld behoorlijk verzieken en ook nog eens veel ruimte innemen. 

	 Tot laat in de nacht (2-3 uur) overlast onder en naast de Willemsbrug op het Noordereiland van parkerende jongeren die dan gaan chillen met luide muziek en na afloop zeer veel afval op de kade achterlatend. 
	 Tot laat in de nacht (2-3 uur) overlast onder en naast de Willemsbrug op het Noordereiland van parkerende jongeren die dan gaan chillen met luide muziek en na afloop zeer veel afval op de kade achterlatend. 

	 Trottoir is niet verhoogd. Op sommige plaatsen zet men de auto op het trottoir 
	 Trottoir is niet verhoogd. Op sommige plaatsen zet men de auto op het trottoir 

	 U-turn maken in het midden van de Straat. Double parkeren; Geen aandacht aan mede gebruikers; 80 - 100 km in het bebouwde kom; Crooswijk weg is inmiddels  gevaarlijk straat geworden ! 
	 U-turn maken in het midden van de Straat. Double parkeren; Geen aandacht aan mede gebruikers; 80 - 100 km in het bebouwde kom; Crooswijk weg is inmiddels  gevaarlijk straat geworden ! 

	 vaak autos die nooit verplaatsen lijkt wel en permanent plekken bezet houden zodoende 
	 vaak autos die nooit verplaatsen lijkt wel en permanent plekken bezet houden zodoende 

	 vaak is er geen parkeerplek voor bezoek en betaald parkeren is gewoon een melk koe voor de gemeente 
	 vaak is er geen parkeerplek voor bezoek en betaald parkeren is gewoon een melk koe voor de gemeente 

	 Vaak parkeren mensen op een dusdanige manier dat twee plekken door 1 auto worden bezet. 
	 Vaak parkeren mensen op een dusdanige manier dat twee plekken door 1 auto worden bezet. 

	 Vaak snachts wanneer ik uit mijn werk kom. Ik moet dan wel met de auto gaan omdat het openbaar vervoer dan niet meer rijdt. Was dat wel het geval dan zouden we maar 1auto in het gezin hebben. De te weinig parkeerplaatsen in de wijk worden veroorzaakt door de vele bedrijfwagens die er geparkeerd worden. 
	 Vaak snachts wanneer ik uit mijn werk kom. Ik moet dan wel met de auto gaan omdat het openbaar vervoer dan niet meer rijdt. Was dat wel het geval dan zouden we maar 1auto in het gezin hebben. De te weinig parkeerplaatsen in de wijk worden veroorzaakt door de vele bedrijfwagens die er geparkeerd worden. 

	 vaak staan auto's stationair te dampen onder mijn raam. 
	 vaak staan auto's stationair te dampen onder mijn raam. 

	 Vaak worden auto's gewoon op de weg of op de hoeken geparkeerd omdat er nergens meer een plaatsje te vinden is. Soms kom ik er nauwelijks door. 
	 Vaak worden auto's gewoon op de weg of op de hoeken geparkeerd omdat er nergens meer een plaatsje te vinden is. Soms kom ik er nauwelijks door. 

	 Vaak worden parkeerplaatsen in onze straat bezet door winkeliers uit het winkelcentrum, of hun klanten, maar met enig zoeken vinden wij een stukje verderop altijd wel een plekje, al is het niet voor de deur, maar dat hoeft ook niet. 
	 Vaak worden parkeerplaatsen in onze straat bezet door winkeliers uit het winkelcentrum, of hun klanten, maar met enig zoeken vinden wij een stukje verderop altijd wel een plekje, al is het niet voor de deur, maar dat hoeft ook niet. 

	 van de 5 parkeerplaatsen is er sinds kort nog maar EEN over. Nwe Binnenweg stukje van Speijkstraat  Mathernesserlaan. Hoe is het mogelijk??? 
	 van de 5 parkeerplaatsen is er sinds kort nog maar EEN over. Nwe Binnenweg stukje van Speijkstraat  Mathernesserlaan. Hoe is het mogelijk??? 

	 Van het bedrijf Sixt autoverhuur die gemiddeld tien busje/vrachtauto's op de Voermanweg en Grote Beer parkeren. Deze voertuigen nemen gemiddeld twee parkeerplaatsen per auto in beslag. 
	 Van het bedrijf Sixt autoverhuur die gemiddeld tien busje/vrachtauto's op de Voermanweg en Grote Beer parkeren. Deze voertuigen nemen gemiddeld twee parkeerplaatsen per auto in beslag. 

	 Van mij mogen zoveel mogelijk auto's de straat uit ik vind ze lelijk, ze stinken en ze ontnemen heel veel speelmogelijkheden voor kinderen en zorgen voor minder groen, nog afgezien van de milieu vervuiling. Ik hoop dat op termijn met auto's gebeurt wat er nu met roken gebeurt namelijk ze steeds verder terugdringen uit de leefomgeving 
	 Van mij mogen zoveel mogelijk auto's de straat uit ik vind ze lelijk, ze stinken en ze ontnemen heel veel speelmogelijkheden voor kinderen en zorgen voor minder groen, nog afgezien van de milieu vervuiling. Ik hoop dat op termijn met auto's gebeurt wat er nu met roken gebeurt namelijk ze steeds verder terugdringen uit de leefomgeving 

	 Van wegen bouwwerkzaamheden staan vuilcontainers op parkeerplaatsen. Er is al te weinig parkeerplaatsen  , wanneer parkeren gratis is komen anderen hier parkeren 
	 Van wegen bouwwerkzaamheden staan vuilcontainers op parkeerplaatsen. Er is al te weinig parkeerplaatsen  , wanneer parkeren gratis is komen anderen hier parkeren 


	waardoor er geen plek is. Heel vaak rond moeten rijden om uiteindelijk onze auto 3 of vier straten verder te kunnen parkeren 
	waardoor er geen plek is. Heel vaak rond moeten rijden om uiteindelijk onze auto 3 of vier straten verder te kunnen parkeren 
	waardoor er geen plek is. Heel vaak rond moeten rijden om uiteindelijk onze auto 3 of vier straten verder te kunnen parkeren 

	 Vanwege de school achter onze woning, is er veel parkeeroverlast. Vooral als kinderen gebracht of gehaald worden, worden auto's geparkeerd op plaatsen waar dit niet mag, bijvoorbeeld op de stoep, waardoor de stoep niet meer toegankelijk is. Ook als Feyenoord thuis speelt, is er nauwelijks meer een parkeerplaats te vinden. 
	 Vanwege de school achter onze woning, is er veel parkeeroverlast. Vooral als kinderen gebracht of gehaald worden, worden auto's geparkeerd op plaatsen waar dit niet mag, bijvoorbeeld op de stoep, waardoor de stoep niet meer toegankelijk is. Ook als Feyenoord thuis speelt, is er nauwelijks meer een parkeerplaats te vinden. 

	 Vanwege de school in de Graaf Florisstraat wordt er 's ochtends en 's middags veel dubbel/fout/op de stoep geparkeerd, waardoor de hele straat niet of slecht toegankelijk is. 
	 Vanwege de school in de Graaf Florisstraat wordt er 's ochtends en 's middags veel dubbel/fout/op de stoep geparkeerd, waardoor de hele straat niet of slecht toegankelijk is. 

	 vanwege het metrostation Capelsebrug, laadpalen electrische auto's, ondergrondse vuilcontainers die op een parkeerplek geplaatst worden 
	 vanwege het metrostation Capelsebrug, laadpalen electrische auto's, ondergrondse vuilcontainers die op een parkeerplek geplaatst worden 

	 Vanwege onderverhuur van div woningen komt de situatie voor 5 woon eenheden met 5 huurders en allemaal een auto 
	 Vanwege onderverhuur van div woningen komt de situatie voor 5 woon eenheden met 5 huurders en allemaal een auto 

	 veel auto,rijders die  op de stoep parkeren. Als je loopt met rollator, winkelwagen of met iemand in rolstoel geeft dat overlast. En handhaving of controle geen. 
	 veel auto,rijders die  op de stoep parkeren. Als je loopt met rollator, winkelwagen of met iemand in rolstoel geeft dat overlast. En handhaving of controle geen. 

	 Veel auto's die worden geparkeerd op de stoep. 
	 Veel auto's die worden geparkeerd op de stoep. 

	 Veel auto's met draaiende motor. Vooral in weekend en in de avonden ivm bezoek aan Coffeeshop. 
	 Veel auto's met draaiende motor. Vooral in weekend en in de avonden ivm bezoek aan Coffeeshop. 

	 Veel auto's parkeren op de fietspad in de binnenstad, ook vrachtauto's. Dat leid tot gevaarlijke situaties voor fietsers, omdat wij omheen moeten rijden. In straten waar een fietspad tussen de rijstrook en de parkeerplaatsen zit (bvb Nieuwe Binnenweg) wordt ook vaak vanuit parkerende rijtuigen de deur naast de fietspad geoepend zonder te kijken of er een fietser komt. Dat is ook heel gevaarlijk en leid vaak tot ongelukken. 
	 Veel auto's parkeren op de fietspad in de binnenstad, ook vrachtauto's. Dat leid tot gevaarlijke situaties voor fietsers, omdat wij omheen moeten rijden. In straten waar een fietspad tussen de rijstrook en de parkeerplaatsen zit (bvb Nieuwe Binnenweg) wordt ook vaak vanuit parkerende rijtuigen de deur naast de fietspad geoepend zonder te kijken of er een fietser komt. Dat is ook heel gevaarlijk en leid vaak tot ongelukken. 

	 Veel auto's staan op stoep ,altijd gebrek aan parkeerplaatsen, veel rondjes rijden eer men een plek heeft gevonden 
	 Veel auto's staan op stoep ,altijd gebrek aan parkeerplaatsen, veel rondjes rijden eer men een plek heeft gevonden 

	 veel auto's uit naastliggende buurten!!!! 
	 veel auto's uit naastliggende buurten!!!! 

	 Veel auto’s van niet bewoners worden hier geparkeerd 
	 Veel auto’s van niet bewoners worden hier geparkeerd 

	 veel auto`s op de stoep geparkeerd. 
	 veel auto`s op de stoep geparkeerd. 

	 Veel auto´s van mensen die naar het Maasstad Ziekenhuis moeten. Tevens veel overlast van werkverkeer: busjes/kleine vrachtwagens die raar parkeren half op de stoep staan en het zicht belemmeren, o.a. van magis 010 en de kringloopwinkel.Ook de busjes die de kinderen op komen halen die hier beneden in de opvang zitten staan overal en nergens. 
	 Veel auto´s van mensen die naar het Maasstad Ziekenhuis moeten. Tevens veel overlast van werkverkeer: busjes/kleine vrachtwagens die raar parkeren half op de stoep staan en het zicht belemmeren, o.a. van magis 010 en de kringloopwinkel.Ook de busjes die de kinderen op komen halen die hier beneden in de opvang zitten staan overal en nergens. 

	 Veel autoos van gemeente buiten geparkeerd op de baan. Tevens overlast bij school ophaal / brengtijden schiedamse vest/baan 
	 Veel autoos van gemeente buiten geparkeerd op de baan. Tevens overlast bij school ophaal / brengtijden schiedamse vest/baan 

	 veel buren hebben 2 of 3 auto's buren met oprit gebruiken die niet om auto op te parkeren onduidelijke parkeervaklijnen en ontbrekende lijnen zorgen er voor dat mensen 2 parkeervakken gebruiken voorc1 auto 
	 veel buren hebben 2 of 3 auto's buren met oprit gebruiken die niet om auto op te parkeren onduidelijke parkeervaklijnen en ontbrekende lijnen zorgen er voor dat mensen 2 parkeervakken gebruiken voorc1 auto 

	 Veel Car-Ports worden omgebouwd tot bergruimte of zelfs terras zodat deze parkeerplaatsen worden onttrokken aan de beschikbare parkeer ruimte. Diverse bewoners van naastgelegen straat parkeren veelvuldig in onze straat omdat zij dan dichter bij de "uitgang" van de wijk zijn. Voor hun eigen deur parkeren betekent 2 straten omrijden. Mijn straat heeft uitsluitend parkeervoorziening aan achterzijde van woning (voorzijde is voetgangersgebied). 
	 Veel Car-Ports worden omgebouwd tot bergruimte of zelfs terras zodat deze parkeerplaatsen worden onttrokken aan de beschikbare parkeer ruimte. Diverse bewoners van naastgelegen straat parkeren veelvuldig in onze straat omdat zij dan dichter bij de "uitgang" van de wijk zijn. Voor hun eigen deur parkeren betekent 2 straten omrijden. Mijn straat heeft uitsluitend parkeervoorziening aan achterzijde van woning (voorzijde is voetgangersgebied). 

	 veel dubbelparkeren door bezorgers en veel ronddrijden door auto's op zoek naar parkeerplek 
	 veel dubbelparkeren door bezorgers en veel ronddrijden door auto's op zoek naar parkeerplek 


	 Veel foutparkeerders van de Action, op hoeken gaan staan, blokkeren invalide oversteek enz 
	 Veel foutparkeerders van de Action, op hoeken gaan staan, blokkeren invalide oversteek enz 
	 Veel foutparkeerders van de Action, op hoeken gaan staan, blokkeren invalide oversteek enz 

	 Veel geparkeerde auto's in de wijk van ouders die hun kinderen van en naar een nabij gelegen school brengen. 
	 Veel geparkeerde auto's in de wijk van ouders die hun kinderen van en naar een nabij gelegen school brengen. 

	 Veel getoeter en ruzie 
	 Veel getoeter en ruzie 

	 Veel hinder van ouders die hun kind naar school (rotterdamse school vereniging aan de stuart millpad) brengen met de auto. Straat is hier te smal voor. Ouders parkeren op stoep etc 
	 Veel hinder van ouders die hun kind naar school (rotterdamse school vereniging aan de stuart millpad) brengen met de auto. Straat is hier te smal voor. Ouders parkeren op stoep etc 

	 Veel horeca en pathe theater alles staat vol na 19,00 uur, Tijdens wedstrijden en/of evenementen in de Kuip nog slechter 
	 Veel horeca en pathe theater alles staat vol na 19,00 uur, Tijdens wedstrijden en/of evenementen in de Kuip nog slechter 

	 Veel kort-parkeerders en (mede daardoor) regelmatig parkeerschades 
	 Veel kort-parkeerders en (mede daardoor) regelmatig parkeerschades 

	 veel langparkeerders van binnen de ring, omdat mijn straat geen betaald parkeren kent 
	 veel langparkeerders van binnen de ring, omdat mijn straat geen betaald parkeren kent 

	 Veel mensen komen er hun campers/ bestelbussen/ oldtimers zetten. Dusdanig veel dat bewoners er soms niet kunnen staan. 
	 Veel mensen komen er hun campers/ bestelbussen/ oldtimers zetten. Dusdanig veel dat bewoners er soms niet kunnen staan. 

	 Veel mensen van buiten de buurt gebruiken onze parkeerplaatsen om dan met de lijnen 21 en 24 verder te rijden naar het centrum. 
	 Veel mensen van buiten de buurt gebruiken onze parkeerplaatsen om dan met de lijnen 21 en 24 verder te rijden naar het centrum. 

	 Veel mensen van buiten de buurt nemen de metro (lijn E, halte Meijersplein), maar parkeren hun auto in de woonwijk. Ze zijn te lui om de GK Hogendorpweg over te steken en bij de P+R te parkeren. Hierdoor zijn doordeweeks veel parkeerplekken van/voor bewoners bezet. 
	 Veel mensen van buiten de buurt nemen de metro (lijn E, halte Meijersplein), maar parkeren hun auto in de woonwijk. Ze zijn te lui om de GK Hogendorpweg over te steken en bij de P+R te parkeren. Hierdoor zijn doordeweeks veel parkeerplekken van/voor bewoners bezet. 

	 Veel mensen van buiten parkeren hier en gaan dan verder met de metro. 
	 Veel mensen van buiten parkeren hier en gaan dan verder met de metro. 

	 Veel overlast  van bezoekers aan het ziekenhuis(maasstad).  overlast van de voetbal verenigingen, en van de thuis wedstrijden van. feyenoord 
	 Veel overlast  van bezoekers aan het ziekenhuis(maasstad).  overlast van de voetbal verenigingen, en van de thuis wedstrijden van. feyenoord 

	 Veel overlast door lang parkeerders uit andere wijken omdat het hier nog gratis is 
	 Veel overlast door lang parkeerders uit andere wijken omdat het hier nog gratis is 

	 veel overlast met auto, s als de lagere school begint en afgelopen is dubbel parkeren de schere wereld op  zuid 
	 veel overlast met auto, s als de lagere school begint en afgelopen is dubbel parkeren de schere wereld op  zuid 

	 Veel overlast van jongeren die veel geluidoverlast maken en zwerfvuil achterlaten 
	 Veel overlast van jongeren die veel geluidoverlast maken en zwerfvuil achterlaten 

	 veel parkeerders uit andere wijk, forensen die niet in de wijk wonen, parkeerders die weken hun auto hier "stallen" 
	 veel parkeerders uit andere wijk, forensen die niet in de wijk wonen, parkeerders die weken hun auto hier "stallen" 

	 Veel parkeeroverlast door (buitenlandse) bezoekers coffeeshops en op tijden dat het restaurant old dutch veel gasten ontvangt. 
	 Veel parkeeroverlast door (buitenlandse) bezoekers coffeeshops en op tijden dat het restaurant old dutch veel gasten ontvangt. 

	 veel parkeerplaatsen in het weekend 's avonds bezet door jongeren die in de auto zitten te chillen, drinken en/of blowen 
	 veel parkeerplaatsen in het weekend 's avonds bezet door jongeren die in de auto zitten te chillen, drinken en/of blowen 

	 veel parkeerplekken worden onnodig vaak 'gebruikt' voor containers e.d. 
	 veel parkeerplekken worden onnodig vaak 'gebruikt' voor containers e.d. 

	 Veel te veel auto's in de stad. Omdat het OV niet werkt voor veel bewoners van Rotterdam 
	 Veel te veel auto's in de stad. Omdat het OV niet werkt voor veel bewoners van Rotterdam 

	 Veel te veel geparkeerde autos (blik) op de straat aanwezig, onveilige sociale situatie en overlast van lawaai en hangen in de auto 
	 Veel te veel geparkeerde autos (blik) op de straat aanwezig, onveilige sociale situatie en overlast van lawaai en hangen in de auto 

	 veel te veel parkeerplaatsen op straat, de auto's nemen te veel plaats in langs de singel 
	 veel te veel parkeerplaatsen op straat, de auto's nemen te veel plaats in langs de singel 

	 Veel te weinig laadpalen voor de hoeveelheid elektrische en hybride voertuigen. 
	 Veel te weinig laadpalen voor de hoeveelheid elektrische en hybride voertuigen. 

	 Veel te weinig parkeerplaatsen 
	 Veel te weinig parkeerplaatsen 

	 Veel verkeer van bezoekers van bedrijven. Ook wordt veel op de stoep geparkeerd door pakjesbezorger en bedrijfsauto’s, zelfs als er voldoende parkeerplekken zijn. Dat geeft een rommelig beeld. 
	 Veel verkeer van bezoekers van bedrijven. Ook wordt veel op de stoep geparkeerd door pakjesbezorger en bedrijfsauto’s, zelfs als er voldoende parkeerplekken zijn. Dat geeft een rommelig beeld. 

	 Veel winkelpersoneel parkeren hun auto bij ons voor de deur. Veel grote werkbusjes 
	 Veel winkelpersoneel parkeren hun auto bij ons voor de deur. Veel grote werkbusjes 


	 Veel wordt er op de stoep gepakkeerd kan niet eens normaal met de honden naar buiten toe of er komt een één of andere idioot met hoge snelheid langs de deuren rijden ik ben bang dat straks 1 van mijn honden of ik zelf aanraden wordt 
	 Veel wordt er op de stoep gepakkeerd kan niet eens normaal met de honden naar buiten toe of er komt een één of andere idioot met hoge snelheid langs de deuren rijden ik ben bang dat straks 1 van mijn honden of ik zelf aanraden wordt 
	 Veel wordt er op de stoep gepakkeerd kan niet eens normaal met de honden naar buiten toe of er komt een één of andere idioot met hoge snelheid langs de deuren rijden ik ben bang dat straks 1 van mijn honden of ik zelf aanraden wordt 

	 Verderop in de straat zitten enkele autoreparatie bedrijven. Deze parkeren met regelmaat te repareren autos in de parkeervakken. 
	 Verderop in de straat zitten enkele autoreparatie bedrijven. Deze parkeren met regelmaat te repareren autos in de parkeervakken. 

	 verkeer dat kinderen met de auto naar de naast gelegen school brengt en haalt. dubbel parkeert en stremmingen veroorzaakt. 
	 verkeer dat kinderen met de auto naar de naast gelegen school brengt en haalt. dubbel parkeert en stremmingen veroorzaakt. 

	 Verkeerd geparkeerd bv op 2 plaatsen 
	 Verkeerd geparkeerd bv op 2 plaatsen 

	 Verkeerd geparkeerde auto's. Vooral dubbel of erg schuin. Veel werkbussen. 
	 Verkeerd geparkeerde auto's. Vooral dubbel of erg schuin. Veel werkbussen. 

	 Verstopping voor de parkeergarage 
	 Verstopping voor de parkeergarage 

	 Vervelend voor mezelf en vervelend voor de visite. 
	 Vervelend voor mezelf en vervelend voor de visite. 

	 Vogelpoep op auto's. 
	 Vogelpoep op auto's. 

	 Volle parkeerplaatsen,  Dubbele handicap plaatsen voor 1 kenteken Containers slecht neergezet. Vermindering van parkeerplaatsen ivm de Noordsingel gevangenis.  Bewoners en werknemers uit de Zwart Janstraat die verplicht in de zijstraten moeten parkeren. Betaald parkeren voor bewoners/vergunninghouders in de Zwart Janstraat Zegwaardstraat 7a -> Inrit dat geen inrit meer is maar geen parkeerplaats van wordt gemaakt. Paaltjes in de Zegwaardstraat waar een parkeerplaats kan komen Bestelbusjes die net te groot
	 Volle parkeerplaatsen,  Dubbele handicap plaatsen voor 1 kenteken Containers slecht neergezet. Vermindering van parkeerplaatsen ivm de Noordsingel gevangenis.  Bewoners en werknemers uit de Zwart Janstraat die verplicht in de zijstraten moeten parkeren. Betaald parkeren voor bewoners/vergunninghouders in de Zwart Janstraat Zegwaardstraat 7a -> Inrit dat geen inrit meer is maar geen parkeerplaats van wordt gemaakt. Paaltjes in de Zegwaardstraat waar een parkeerplaats kan komen Bestelbusjes die net te groot

	 volle parkeervakken, auto's parkeren op de stoep 
	 volle parkeervakken, auto's parkeren op de stoep 

	 Voor bezoekers is er vaak geen plek op straat, tijdens kantooruren. Wij hebben een dure parkeerplek in de woontoren moeten huren omdat we geen vergunning krijgen op straat. 
	 Voor bezoekers is er vaak geen plek op straat, tijdens kantooruren. Wij hebben een dure parkeerplek in de woontoren moeten huren omdat we geen vergunning krijgen op straat. 

	 voor bezoekers is het vaak moeilijk een parkeerplaats te vinden 
	 voor bezoekers is het vaak moeilijk een parkeerplaats te vinden 

	 Voor de flat wordt veel geparkeerd waardoor je de straat niet in kan rijden als er een tevenligger aankomt 
	 Voor de flat wordt veel geparkeerd waardoor je de straat niet in kan rijden als er een tevenligger aankomt 

	 voor gasten/bezoekers is Parkeren soms lastig wegens gebrek aan plaatsen. Bewoners kennen dat probleem niet want het zijn appartementsgebouwen met eigen ondergrondse garages 
	 voor gasten/bezoekers is Parkeren soms lastig wegens gebrek aan plaatsen. Bewoners kennen dat probleem niet want het zijn appartementsgebouwen met eigen ondergrondse garages 

	 voor mn deur parkeren 
	 voor mn deur parkeren 

	 Voor ons en o.a. de bewoners is er een parkeergarage. Er mag in de straat niet geparkeerd worden. Het kan in de straat wel eens druk zijn met auto's die daar langer dan een uur 'tijdelijk' hun auto neerzetten omdat ze in het gebouw moeten zijn. Klussers bv. Dat kan in aantallen aardig oplopen. 
	 Voor ons en o.a. de bewoners is er een parkeergarage. Er mag in de straat niet geparkeerd worden. Het kan in de straat wel eens druk zijn met auto's die daar langer dan een uur 'tijdelijk' hun auto neerzetten omdat ze in het gebouw moeten zijn. Klussers bv. Dat kan in aantallen aardig oplopen. 

	 Voor ons huis is de straat op z'n smalst. Dat bemoeilijkt het het wegrijden van de parkeergelegenheid voor ons huis.(Wij zijn nl verplicht de auto op de tegels vlak voor ons huis neer te zetten). Wij vinden dat vreemd, want in de andere straten in onze wijk mogen de bewoners hun auto tegenover het huis plaatsen, zodat zij een leuke voortuin kunnen aanleggen. 
	 Voor ons huis is de straat op z'n smalst. Dat bemoeilijkt het het wegrijden van de parkeergelegenheid voor ons huis.(Wij zijn nl verplicht de auto op de tegels vlak voor ons huis neer te zetten). Wij vinden dat vreemd, want in de andere straten in onze wijk mogen de bewoners hun auto tegenover het huis plaatsen, zodat zij een leuke voortuin kunnen aanleggen. 

	 Voor onze woning is ten gunste van een lokale winkelier een tweetal parkeerplekken jaren geleden opgeofferd om te dienen als laad- en losstrook. Hetgeen totaal onzinnig is, want de winkel is alleen open op afspraak. De laad- en losstrook wordt dus zelden voor dat doeleinde gebruikt, met als gevolg dat er dus zeer weinig parkeerplaatsen beschikbaar is temeer de eigenaresse van de winkel erboven woont en beschikt over twee grote auto's en een paardentrailer. Waardoor deze persoon per saldo van de zeven besc
	 Voor onze woning is ten gunste van een lokale winkelier een tweetal parkeerplekken jaren geleden opgeofferd om te dienen als laad- en losstrook. Hetgeen totaal onzinnig is, want de winkel is alleen open op afspraak. De laad- en losstrook wordt dus zelden voor dat doeleinde gebruikt, met als gevolg dat er dus zeer weinig parkeerplaatsen beschikbaar is temeer de eigenaresse van de winkel erboven woont en beschikt over twee grote auto's en een paardentrailer. Waardoor deze persoon per saldo van de zeven besc


	 Vooral als de moskee begint dan is een parkeerplaats zoeken moeilijk. 
	 Vooral als de moskee begint dan is een parkeerplaats zoeken moeilijk. 
	 Vooral als de moskee begint dan is een parkeerplaats zoeken moeilijk. 

	 Vooral in de avond en weekenden auto's met jonge lui. Volgende dag flesjes, blikjes en gaspatronen op veel parkeerplekken.  Ik durf vaak niet mijn garage te openen en parkeer dan maar ergens anders. 
	 Vooral in de avond en weekenden auto's met jonge lui. Volgende dag flesjes, blikjes en gaspatronen op veel parkeerplekken.  Ik durf vaak niet mijn garage te openen en parkeer dan maar ergens anders. 

	 vooral in de avond te weinig plaats 
	 vooral in de avond te weinig plaats 

	 Vooral tijdens voetbal op zaterdag van Xerxes DZB 
	 Vooral tijdens voetbal op zaterdag van Xerxes DZB 

	 Vooral winkeliers van Keizerswaard die hun auto hier neerzetten, ook wanneer Feyenoord speelt in de Kuip. Ook bewoners van de Vinkingoord die hun bedrijfswagen of hun tweede auto bij ons voor de deur zetten de redenen hiervan zijn dat daar wel parkeermeters aanwezig zijn. 
	 Vooral winkeliers van Keizerswaard die hun auto hier neerzetten, ook wanneer Feyenoord speelt in de Kuip. Ook bewoners van de Vinkingoord die hun bedrijfswagen of hun tweede auto bij ons voor de deur zetten de redenen hiervan zijn dat daar wel parkeermeters aanwezig zijn. 

	 Voornamelijk dat sommige mensen (en het zijn altijd dezelfde) niet eens een poging doen, hun auto netjes in het vak te zetten en daardoor meerdere plekken in beslag nemen van de toch al schaarse ruimte. Verder, vooral rond de scholen, ouders die bij het brengen-halen midden op straat parkeren of een heel kruispunt blokkeren, zodat het overige verkeer (fietsers, voetgangers en auto's) er niet of maar moeilijk langs kan of onnodig gevaar loopt. En dat er op plaatsen wordt geparkeerd waar een gele lijn is of
	 Voornamelijk dat sommige mensen (en het zijn altijd dezelfde) niet eens een poging doen, hun auto netjes in het vak te zetten en daardoor meerdere plekken in beslag nemen van de toch al schaarse ruimte. Verder, vooral rond de scholen, ouders die bij het brengen-halen midden op straat parkeren of een heel kruispunt blokkeren, zodat het overige verkeer (fietsers, voetgangers en auto's) er niet of maar moeilijk langs kan of onnodig gevaar loopt. En dat er op plaatsen wordt geparkeerd waar een gele lijn is of

	 Voornamelijk door gasten van het Turks consulaat en het oog ziekenhuis En op zaterdag avond door uitgaans publiek 
	 Voornamelijk door gasten van het Turks consulaat en het oog ziekenhuis En op zaterdag avond door uitgaans publiek 

	 Voornamelijk in het volkstuinseizoen is er enorme parkeerdruk, waardoor het vaak zoeken is naar ruimte. Vooral in de weekeinden. Van oktober tot en met maart is er ruim voldoende plek om te parkeren. 
	 Voornamelijk in het volkstuinseizoen is er enorme parkeerdruk, waardoor het vaak zoeken is naar ruimte. Vooral in de weekeinden. Van oktober tot en met maart is er ruim voldoende plek om te parkeren. 

	 vrachtauto's die uitladen en de weg blokkeren of het trottoir bezetten. 
	 vrachtauto's die uitladen en de weg blokkeren of het trottoir bezetten. 

	 vrachtwagen en auto's dubbel geparkeerd 
	 vrachtwagen en auto's dubbel geparkeerd 

	 Vrachtwagen parkeren op stoep wordt niets aangedaan 
	 Vrachtwagen parkeren op stoep wordt niets aangedaan 

	 Vrachtwagens die meerder parkeerplekken in beslag nemen. Het niet juist parkeren in het vak ,niet tussen de lijnen 
	 Vrachtwagens die meerder parkeerplekken in beslag nemen. Het niet juist parkeren in het vak ,niet tussen de lijnen 

	 Vrachtwagens parkeren op 't fietspad, auto's op 't voetpad. Ik woon in een straat met alleen fietsp8en voetpad 
	 Vrachtwagens parkeren op 't fietspad, auto's op 't voetpad. Ik woon in een straat met alleen fietsp8en voetpad 

	 Vreemde auto's die zelf in een betaald parkeren gebied wonen, te beroerd om parkeer geld te betalen. 
	 Vreemde auto's die zelf in een betaald parkeren gebied wonen, te beroerd om parkeer geld te betalen. 

	 Vreemde parkeren voor de deur... 
	 Vreemde parkeren voor de deur... 

	 Vreselijk op zaterdag (ik woon naast de Grote Markt), ik voel me niet veilig als daar langs fiets 
	 Vreselijk op zaterdag (ik woon naast de Grote Markt), ik voel me niet veilig als daar langs fiets 

	 Vrienden en familieleden kunnen zelden een plekje vinden in onze straat. 
	 Vrienden en familieleden kunnen zelden een plekje vinden in onze straat. 

	 vrienden kunnen lastig een parkeerplek vinden. 
	 vrienden kunnen lastig een parkeerplek vinden. 

	 wachten op een plaats in een fietstrommel duurt ongeveer een jaar, veel te lang! 
	 wachten op een plaats in een fietstrommel duurt ongeveer een jaar, veel te lang! 

	 Wachtende drugsdealers in de straat. 
	 Wachtende drugsdealers in de straat. 

	 Wanneer de winkels open zijn of de hildegaert school uit of aan gaat dan levert dat wel problemen op. Maar in de avond is het geen probleem 
	 Wanneer de winkels open zijn of de hildegaert school uit of aan gaat dan levert dat wel problemen op. Maar in de avond is het geen probleem 

	 Wanneer Excelsior een thuiswedstrijd speelt 
	 Wanneer Excelsior een thuiswedstrijd speelt 

	 wanneer Feijenoord speelt en wanneer train rijdt niet 
	 wanneer Feijenoord speelt en wanneer train rijdt niet 

	 Wat mij vreemd over komt, is dat er in Rotterdam een goed parkeerbeleid is t.a.v. het parkeren van vrachtwagens en bussen en dat er desondanks op b.v. de Olymplaweg vaak meer vrachtwagens en bussen buiten de aangegeven zone's staan terwijl daar niets tegen 
	 Wat mij vreemd over komt, is dat er in Rotterdam een goed parkeerbeleid is t.a.v. het parkeren van vrachtwagens en bussen en dat er desondanks op b.v. de Olymplaweg vaak meer vrachtwagens en bussen buiten de aangegeven zone's staan terwijl daar niets tegen 


	wordt ondernomen.  Zelfs tijdens de marhaton laat men daar rustig zij voertuig geparkeerd staan, en dan krijgt het voertuig een sticker dat deze op een evenementen terrein staat, en dat men niet mag wegrijden. Waarom worden de regels die niet worden gevolgd door deze chauffeurs niet beloont met een wielklem o.i.d. 
	wordt ondernomen.  Zelfs tijdens de marhaton laat men daar rustig zij voertuig geparkeerd staan, en dan krijgt het voertuig een sticker dat deze op een evenementen terrein staat, en dat men niet mag wegrijden. Waarom worden de regels die niet worden gevolgd door deze chauffeurs niet beloont met een wielklem o.i.d. 
	wordt ondernomen.  Zelfs tijdens de marhaton laat men daar rustig zij voertuig geparkeerd staan, en dan krijgt het voertuig een sticker dat deze op een evenementen terrein staat, en dat men niet mag wegrijden. Waarom worden de regels die niet worden gevolgd door deze chauffeurs niet beloont met een wielklem o.i.d. 

	 We hebben een 100% electrische auto en kunnen regelmatig niet opladen omdat hybride auto's de parkeerplek gebruiken. 
	 We hebben een 100% electrische auto en kunnen regelmatig niet opladen omdat hybride auto's de parkeerplek gebruiken. 

	 we hebben een elektrische auto en het aantal elektrische auto's in deze wijk is in de laatste jaren behoorlijk toegenomen waardoor het niet altijd mogelijk is om een vrij laadstation te vinden in de buurt van het huis. Ook gebeurt het vaak dat de auto's in de parkeervakken eromheen net zo zijn gepakeerd, dat er te weinig ruimte is om te parkeren bij het laadstation. 
	 we hebben een elektrische auto en het aantal elektrische auto's in deze wijk is in de laatste jaren behoorlijk toegenomen waardoor het niet altijd mogelijk is om een vrij laadstation te vinden in de buurt van het huis. Ook gebeurt het vaak dat de auto's in de parkeervakken eromheen net zo zijn gepakeerd, dat er te weinig ruimte is om te parkeren bij het laadstation. 

	 We hebben geen auto, maar kunnen soms haast niet op de straat komen met de fiets, vaak parkeren mensen ook echt tot op de hoeken van de straten zodat je haaks een bocht moet nemen op de fiets. Dit is dan omdat het betaalt parkeren  bord op 15 meter van een kruising is geplaatst. 
	 We hebben geen auto, maar kunnen soms haast niet op de straat komen met de fiets, vaak parkeren mensen ook echt tot op de hoeken van de straten zodat je haaks een bocht moet nemen op de fiets. Dit is dan omdat het betaalt parkeren  bord op 15 meter van een kruising is geplaatst. 

	 we hebben sinds er regelmatig gecontroleerd wordt op fout parkeren op het Marcel Duchampplein last van 'sluipparkeerders" die hun auto op de pleintjes en op de Francis Picabiastraat parkeren om hun kind toch met de auto naar school te brengen. Wij moeten juist rond die tijde de wijk uit en soms geeft dit echt irritatie. Mensen die 'te gast' zijn in onze wijk die de bewoners geen voorrang verlenen bv of te hard rijden omdat ze bijna te laat zijn, hun auto scheef neerzetten en wegrennen. 
	 we hebben sinds er regelmatig gecontroleerd wordt op fout parkeren op het Marcel Duchampplein last van 'sluipparkeerders" die hun auto op de pleintjes en op de Francis Picabiastraat parkeren om hun kind toch met de auto naar school te brengen. Wij moeten juist rond die tijde de wijk uit en soms geeft dit echt irritatie. Mensen die 'te gast' zijn in onze wijk die de bewoners geen voorrang verlenen bv of te hard rijden omdat ze bijna te laat zijn, hun auto scheef neerzetten en wegrennen. 

	 We huren wel eens een auto, en dan moet er soms in een andere straat geparkeerd worden. 
	 We huren wel eens een auto, en dan moet er soms in een andere straat geparkeerd worden. 

	 We kunnen meestal wel de auto kwijt maar een aantal parkeerplekken zijn zo smal dat je je auto niet in één vak kwijt kan. Je moet wel over de streep staan anders kan je er niet uit. 
	 We kunnen meestal wel de auto kwijt maar een aantal parkeerplekken zijn zo smal dat je je auto niet in één vak kwijt kan. Je moet wel over de streep staan anders kan je er niet uit. 

	 We kunnen nooit parkeren in de straat. Volledig faliekant verkeerd beleid. Volstrekt absurdisme anno 2018. 
	 We kunnen nooit parkeren in de straat. Volledig faliekant verkeerd beleid. Volstrekt absurdisme anno 2018. 

	 We kunnen onze auto wel áltijd kwijt in onze straat, maar de parkeerdruk neemt toe. Voornamelijk omdat autobezitters uit de straat dichtbij, de Mahustraat, door 'geen plek' in hún straat, nu daarom uitwijken naar 'onze' Columbusstraat. 
	 We kunnen onze auto wel áltijd kwijt in onze straat, maar de parkeerdruk neemt toe. Voornamelijk omdat autobezitters uit de straat dichtbij, de Mahustraat, door 'geen plek' in hún straat, nu daarom uitwijken naar 'onze' Columbusstraat. 

	 We moeten heel vaak een stuk lopen van en naar de auto, terwijl er nog genoeg plek is om extra parkeerplaatsen te maken 
	 We moeten heel vaak een stuk lopen van en naar de auto, terwijl er nog genoeg plek is om extra parkeerplaatsen te maken 

	 We wonen dicht bij een winkel centrum 
	 We wonen dicht bij een winkel centrum 

	 Weekend van voetbalclub of door de weeks van bedrijven 
	 Weekend van voetbalclub of door de weeks van bedrijven 

	 Wegens gebrek aan parkeerplaatsen word ik gedwongen op de stoep voor mijn woning te parkeren met het risico dat stadsbeheer een bekeuring uitdeelt. 
	 Wegens gebrek aan parkeerplaatsen word ik gedwongen op de stoep voor mijn woning te parkeren met het risico dat stadsbeheer een bekeuring uitdeelt. 

	 Wegens straatwerkzaamheden geen ruimte, plus meerdere bedrijfsvoertuigen van dezelfde werkgever in de straat (grote voertuigen, meerdere parkeervakken) 
	 Wegens straatwerkzaamheden geen ruimte, plus meerdere bedrijfsvoertuigen van dezelfde werkgever in de straat (grote voertuigen, meerdere parkeervakken) 

	 wij hebben binnen parkeerplaats in ons complex. wel ervaren wij problemen met autos die gepaarde staan op gereserveerd plaats voor laden en lossen naast de inrit van de garage. deze belemmert de zicht van het verkeer met risico's voor ongevallen. 
	 wij hebben binnen parkeerplaats in ons complex. wel ervaren wij problemen met autos die gepaarde staan op gereserveerd plaats voor laden en lossen naast de inrit van de garage. deze belemmert de zicht van het verkeer met risico's voor ongevallen. 

	 Wij hebben een eigen parkeerplaats bij de flat voor de bewoners (zonder hek/slagboom). Maar bezoekers van de markt / evenementen en de kerk gebruiken deze ook omdat er op de piekmomenten te weinig openbare parkeerplaatsen zijn. 
	 Wij hebben een eigen parkeerplaats bij de flat voor de bewoners (zonder hek/slagboom). Maar bezoekers van de markt / evenementen en de kerk gebruiken deze ook omdat er op de piekmomenten te weinig openbare parkeerplaatsen zijn. 

	 wij hebben een garage en soms wordt er op de uitrit geparkeerd. 
	 wij hebben een garage en soms wordt er op de uitrit geparkeerd. 


	 Wij hebben een parkeerplek op eigen terrein. Maar voor bezoekers is het moeilijk een parkeerplek te vinden. In het navolgende behandel ik de parkeerproblemen voor mijn bezoek. 
	 Wij hebben een parkeerplek op eigen terrein. Maar voor bezoekers is het moeilijk een parkeerplek te vinden. In het navolgende behandel ik de parkeerproblemen voor mijn bezoek. 
	 Wij hebben een parkeerplek op eigen terrein. Maar voor bezoekers is het moeilijk een parkeerplek te vinden. In het navolgende behandel ik de parkeerproblemen voor mijn bezoek. 

	 Wij hebben een plekje in een parkeergarage en heel vaak is de oprit ernaar toe geheel of gedeeltelijk geblokkeerd met mensen die staan te wachten op passagiers die een boodschap doen op bijv de markt. Dat is lastig. 
	 Wij hebben een plekje in een parkeergarage en heel vaak is de oprit ernaar toe geheel of gedeeltelijk geblokkeerd met mensen die staan te wachten op passagiers die een boodschap doen op bijv de markt. Dat is lastig. 

	 Wij hebben geen parkeer plekken in de straat. Wij moeten 2 straten verder de auto parkeren omdat wij in een autovrije  straat wonen 
	 Wij hebben geen parkeer plekken in de straat. Wij moeten 2 straten verder de auto parkeren omdat wij in een autovrije  straat wonen 

	 wij hebben parkeeroverlast van Plaswijckpark 
	 wij hebben parkeeroverlast van Plaswijckpark 

	 Wij hebben zelf geen auto maar in onze wijk is er 1 parkeerplek voor 2 a 3 woningen (hangt van de straat af). Daarnaast hebben wij een uitvaartscentrum op de hoek met een eigen parkeerplaats die helaas te klein is. Dit geeft nogal wat wrijvingen, met name het fout parkeren op de stoep is een doorn in het oog. 
	 Wij hebben zelf geen auto maar in onze wijk is er 1 parkeerplek voor 2 a 3 woningen (hangt van de straat af). Daarnaast hebben wij een uitvaartscentrum op de hoek met een eigen parkeerplaats die helaas te klein is. Dit geeft nogal wat wrijvingen, met name het fout parkeren op de stoep is een doorn in het oog. 

	 Wij kunnen de auto vrijwel NOOIT parkeren: veel te veel overlast door figuren die hier niet wonen. 
	 Wij kunnen de auto vrijwel NOOIT parkeren: veel te veel overlast door figuren die hier niet wonen. 

	 Wij kunnen niet in onze straat parkeren. De straten er om heen zijn erg druk , ook door bouwverkeer en werkzaamheden. Het kost soms veel tijd om een parkeerplek te vinden. De parkeerplekken onder de woningen van de scheepmakerskade zijn betaalde parkeerplekken en zijn erg prijzig. 
	 Wij kunnen niet in onze straat parkeren. De straten er om heen zijn erg druk , ook door bouwverkeer en werkzaamheden. Het kost soms veel tijd om een parkeerplek te vinden. De parkeerplekken onder de woningen van de scheepmakerskade zijn betaalde parkeerplekken en zijn erg prijzig. 

	 Wij maken gebruik van een parkeerplaats in een bij ons gebouw vvehorende commerciële parkeergarage, waarvan het tarief helaas ver uitgaat boven het tarief van de gemeentelijke garages. 
	 Wij maken gebruik van een parkeerplaats in een bij ons gebouw vvehorende commerciële parkeergarage, waarvan het tarief helaas ver uitgaat boven het tarief van de gemeentelijke garages. 

	 Wij parkeren 1 auto op onze oprit en 1 op straat. Er zijn regelmatig mensen die hun auto op de stoep parkeren als er weinig plek is. Dat stoort enorm. Vooral omdat er instelling voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten in de straat zit die vaak de stoep nodig heeft met rolstoelen etc... 
	 Wij parkeren 1 auto op onze oprit en 1 op straat. Er zijn regelmatig mensen die hun auto op de stoep parkeren als er weinig plek is. Dat stoort enorm. Vooral omdat er instelling voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten in de straat zit die vaak de stoep nodig heeft met rolstoelen etc... 

	 Wij proberen in de stad zoveel mogelijk op de fiets te doen, met een jong gezin heb je daar wel een aantal fietsen voor nodig die je veilig wilt wegzetten.  Helaas komt er steeds minder plaats om je fiets veilig neer te zetten (bv. fietsnietjes).  Met name door de grote toename van fietsconcepten (mobi bike enz) wordt het steeds lastiger om je fiets kwijt te kunnen. Dit is de verkeerde boodschap als je fietsvervoer wilt stimuleren ten opzichte van het gebruik van de auto. 
	 Wij proberen in de stad zoveel mogelijk op de fiets te doen, met een jong gezin heb je daar wel een aantal fietsen voor nodig die je veilig wilt wegzetten.  Helaas komt er steeds minder plaats om je fiets veilig neer te zetten (bv. fietsnietjes).  Met name door de grote toename van fietsconcepten (mobi bike enz) wordt het steeds lastiger om je fiets kwijt te kunnen. Dit is de verkeerde boodschap als je fietsvervoer wilt stimuleren ten opzichte van het gebruik van de auto. 

	 Wij zelf hebben een parkeerplaats in ons gebouw. Bezoek kan niet altijd parkeren 
	 Wij zelf hebben een parkeerplaats in ons gebouw. Bezoek kan niet altijd parkeren 

	 wij zijn in het bezit van een invalide parkeerkaart.en willen graag een invalide parkeer plaats voor de deur ,daar mijn vrouw door een hersenbloeding erg slecht kan lopen.en als de straat vol staat is dit een probleem. graag een antwoord van u hoe we dit kunnen oplossen .b.v.d.  e-mail is fredw@live.nl 
	 wij zijn in het bezit van een invalide parkeerkaart.en willen graag een invalide parkeer plaats voor de deur ,daar mijn vrouw door een hersenbloeding erg slecht kan lopen.en als de straat vol staat is dit een probleem. graag een antwoord van u hoe we dit kunnen oplossen .b.v.d.  e-mail is fredw@live.nl 

	 Wij zitten bij metro en school in de buurt. Parkeren in onze straat is een ramp en vaak bijna onmogelijk of ver weg. Mijn invalideplaats wordt regelmatig geblokkeerd door verkeerd geparkeerde auto's 
	 Wij zitten bij metro en school in de buurt. Parkeren in onze straat is een ramp en vaak bijna onmogelijk of ver weg. Mijn invalideplaats wordt regelmatig geblokkeerd door verkeerd geparkeerde auto's 

	 Winkelend publiek voor de West-Kruiskade dat bij ons in de Anna Paulownastraat de wijk binnenrijd omdat dat één van de snelste route en makkelijkste toegangsweg is. 
	 Winkelend publiek voor de West-Kruiskade dat bij ons in de Anna Paulownastraat de wijk binnenrijd omdat dat één van de snelste route en makkelijkste toegangsweg is. 

	 Winkelwagentjes van Albert Heijn belemmeren de doorstroming 
	 Winkelwagentjes van Albert Heijn belemmeren de doorstroming 

	 Woon op Wilhelminapier. Heb zelf twee parkeerplaatsen in kelder.  Voor gasten is parkeren vaak moeilijk. In het bijzonder wanneer er een cruise schip is en een deel van de 
	 Woon op Wilhelminapier. Heb zelf twee parkeerplaatsen in kelder.  Voor gasten is parkeren vaak moeilijk. In het bijzonder wanneer er een cruise schip is en een deel van de 


	parkeerplaatsen wordt afgesloten (en dan voor een belangrijk deel leeg blijven). Ik heb de indruk dat de aanwezige parkeerplaatsen overdag met name worden benut door werknemers van het Havenbedrijf en van de Veiligheidsregio. Kennelijk zorgen die twee instanties onvoldoende voor 'eigen' parkeergelegenheid en worden daarin gesteund door de gemeente die kennelijk ruimhartig parkeervergunningen aan (medewerkers van) die instanties verstrekt. Dat bevreemdt mij, nu voor andere (niet overheids) werknemers/bewoner
	parkeerplaatsen wordt afgesloten (en dan voor een belangrijk deel leeg blijven). Ik heb de indruk dat de aanwezige parkeerplaatsen overdag met name worden benut door werknemers van het Havenbedrijf en van de Veiligheidsregio. Kennelijk zorgen die twee instanties onvoldoende voor 'eigen' parkeergelegenheid en worden daarin gesteund door de gemeente die kennelijk ruimhartig parkeervergunningen aan (medewerkers van) die instanties verstrekt. Dat bevreemdt mij, nu voor andere (niet overheids) werknemers/bewoner
	parkeerplaatsen wordt afgesloten (en dan voor een belangrijk deel leeg blijven). Ik heb de indruk dat de aanwezige parkeerplaatsen overdag met name worden benut door werknemers van het Havenbedrijf en van de Veiligheidsregio. Kennelijk zorgen die twee instanties onvoldoende voor 'eigen' parkeergelegenheid en worden daarin gesteund door de gemeente die kennelijk ruimhartig parkeervergunningen aan (medewerkers van) die instanties verstrekt. Dat bevreemdt mij, nu voor andere (niet overheids) werknemers/bewoner

	 wordt op de stoep geparkeerd door leveranciers bedrijven 
	 wordt op de stoep geparkeerd door leveranciers bedrijven 

	 zeker op zaterdag staan de auto's voor de ingang van de garage en dubbel geparkeerd (Pannenkoekstraat) 
	 zeker op zaterdag staan de auto's voor de ingang van de garage en dubbel geparkeerd (Pannenkoekstraat) 

	 Zelf heb ik een parkeerplaats op eigen grond, dus geen problemen, maar de wijk is verder wel een 'autozee'.  Daarnaast zijn er in de ochtend veel 'wildparkeerders' die kinderen naar school brengen (het Tangram en Passepartout) en niet naar de parkeerplaats van de school zelf rijden, maar de laatste 100 meter lopen. De scholen zijn uit hun jas gegroeid en zouden meer aan vervoersbeleid kunnen doen (docenten minder met de auto en ouders prikkelen minder met de auto te komen). 
	 Zelf heb ik een parkeerplaats op eigen grond, dus geen problemen, maar de wijk is verder wel een 'autozee'.  Daarnaast zijn er in de ochtend veel 'wildparkeerders' die kinderen naar school brengen (het Tangram en Passepartout) en niet naar de parkeerplaats van de school zelf rijden, maar de laatste 100 meter lopen. De scholen zijn uit hun jas gegroeid en zouden meer aan vervoersbeleid kunnen doen (docenten minder met de auto en ouders prikkelen minder met de auto te komen). 

	 Zelf heb ik twee parkeerplaatsen in onze afgesloten, gezamenlijke garage. Dus ik kan de auto wel kwijt. Veel mensen om ons heen hebben die luxe niet en moeten op straat een plekje vinden. Die zijn er onvoldoende (mede door onbetaald parkeren in ons deel van Bloemhof) en dus staan ze op de stoep. Dit is begrijpelijk, maar voor mij zeker niet wenselijk, ook voor de veiligheid van mijn kinderen. 
	 Zelf heb ik twee parkeerplaatsen in onze afgesloten, gezamenlijke garage. Dus ik kan de auto wel kwijt. Veel mensen om ons heen hebben die luxe niet en moeten op straat een plekje vinden. Die zijn er onvoldoende (mede door onbetaald parkeren in ons deel van Bloemhof) en dus staan ze op de stoep. Dit is begrijpelijk, maar voor mij zeker niet wenselijk, ook voor de veiligheid van mijn kinderen. 

	 Zelf oprit maar bezoek kan niet altijd plekje vinden 
	 Zelf oprit maar bezoek kan niet altijd plekje vinden 

	 Zijn gezinnen met meer dan een auto of mensen van andere straat die bij ons komen parkeren. 
	 Zijn gezinnen met meer dan een auto of mensen van andere straat die bij ons komen parkeren. 

	 Zoals gezegd hebben wij geen eigen auto. Op tijdstippen dat wij er een lenen of huren (vrij zeldzaam, maar komt voor) dan hebben we meestal geen probleem om een plek te vinden, aangezien dit meestal overdag is. Wat ik wel merk, is dat tegen het einde van de dag de parkeerplekken vol raken. Laat op de avond en 's morgen vroeg staan er dan auto's op brede stoepen geparkeerd, in bochten (voor rolstoelopgangen bijvoorbeeld) en op andere plekken waar parkeren eigenlijk niet is toegestaan. 
	 Zoals gezegd hebben wij geen eigen auto. Op tijdstippen dat wij er een lenen of huren (vrij zeldzaam, maar komt voor) dan hebben we meestal geen probleem om een plek te vinden, aangezien dit meestal overdag is. Wat ik wel merk, is dat tegen het einde van de dag de parkeerplekken vol raken. Laat op de avond en 's morgen vroeg staan er dan auto's op brede stoepen geparkeerd, in bochten (voor rolstoelopgangen bijvoorbeeld) en op andere plekken waar parkeren eigenlijk niet is toegestaan. 


	 
	Vraag 7. Heeft u nog opmerkingen of suggesties over de parkeersituatie in uw buurt? 
	 - Betere handhaving rondom schooltijden. - Betaald parkeren ook in de avond/nacht om te voorkomen dat de straat op (vooral zondag) avond vast volgeparkeerd wordt met werkverkeer. 
	 - Betere handhaving rondom schooltijden. - Betaald parkeren ook in de avond/nacht om te voorkomen dat de straat op (vooral zondag) avond vast volgeparkeerd wordt met werkverkeer. 
	 - Betere handhaving rondom schooltijden. - Betaald parkeren ook in de avond/nacht om te voorkomen dat de straat op (vooral zondag) avond vast volgeparkeerd wordt met werkverkeer. 

	 - geen willekeur in handhaving parkeren - waar GEEN bewijzering aanwezig is NIET bekeuren wegens hinder of gevaar   (dorp is tenslotte 30km zone en verwijs tevens naar SWOV factsheet van december 2010 inzake parkeren binnen 30km zones) - toezicht(bv DCMR) op vestigingsbeleid en controle hierop van bedrijven binnen woonkern 
	 - geen willekeur in handhaving parkeren - waar GEEN bewijzering aanwezig is NIET bekeuren wegens hinder of gevaar   (dorp is tenslotte 30km zone en verwijs tevens naar SWOV factsheet van december 2010 inzake parkeren binnen 30km zones) - toezicht(bv DCMR) op vestigingsbeleid en controle hierop van bedrijven binnen woonkern 

	 - Markering van plekken verduidelijken. Vaak staan auto's gewoon dubbel geparkeerd  (wat uiteindelijk plekken kost) - Focus ook op het parkeerprobleem voor fietsen. Dit is snel opgelost door een aantal rekken extra te plaatsen. 
	 - Markering van plekken verduidelijken. Vaak staan auto's gewoon dubbel geparkeerd  (wat uiteindelijk plekken kost) - Focus ook op het parkeerprobleem voor fietsen. Dit is snel opgelost door een aantal rekken extra te plaatsen. 


	 - Viskraampjes van de markt die hun wagen parkeren op de parkeerplaatsen - Restaurant Meram die zijn afval dumpt naast de parkeerplaats: altijd rotzooi en altijd een vieze auto - Afval van de markt die op onze parkeerplaatsen terecht komt, idem  Verder zeer tevreden met aantal aanwezige parkeerplaatsen. Alleen op marktdagen soms even zoeken, maar zelfs dat valt door betaald parkeren mee 
	 - Viskraampjes van de markt die hun wagen parkeren op de parkeerplaatsen - Restaurant Meram die zijn afval dumpt naast de parkeerplaats: altijd rotzooi en altijd een vieze auto - Afval van de markt die op onze parkeerplaatsen terecht komt, idem  Verder zeer tevreden met aantal aanwezige parkeerplaatsen. Alleen op marktdagen soms even zoeken, maar zelfs dat valt door betaald parkeren mee 
	 - Viskraampjes van de markt die hun wagen parkeren op de parkeerplaatsen - Restaurant Meram die zijn afval dumpt naast de parkeerplaats: altijd rotzooi en altijd een vieze auto - Afval van de markt die op onze parkeerplaatsen terecht komt, idem  Verder zeer tevreden met aantal aanwezige parkeerplaatsen. Alleen op marktdagen soms even zoeken, maar zelfs dat valt door betaald parkeren mee 

	 's avonds laat altijd lastig, 's zomers bij mooi weer overdag ook, als het Vroesenpark vol zit. Wat heeeeel erg lullig is, is dat aan de Vroesenlaan beboet wordt voor  buiten de parkeervakken prkeren, terwijl enkele straten verderop dit volop gedoogd wordt. 
	 's avonds laat altijd lastig, 's zomers bij mooi weer overdag ook, als het Vroesenpark vol zit. Wat heeeeel erg lullig is, is dat aan de Vroesenlaan beboet wordt voor  buiten de parkeervakken prkeren, terwijl enkele straten verderop dit volop gedoogd wordt. 

	 > maximum snelheid wijzijgen van 50 naar 30/40 .  > Minder doorgaand verkeer in de straat > iets bredere parkeervakken. 
	 > maximum snelheid wijzijgen van 50 naar 30/40 .  > Minder doorgaand verkeer in de straat > iets bredere parkeervakken. 

	 1 Beide zijden van de Noordsingel een gelijke tijd van betalen. 2 Allen parkeren voor bewoners. 
	 1 Beide zijden van de Noordsingel een gelijke tijd van betalen. 2 Allen parkeren voor bewoners. 

	 1 iets bedenken waardoor bezoekers van de sportvelden daar parkeren en niet bij ons voor de deur. 2 zorgen dat de herbestrating snel af is en niet nog verder uitloopt (kralinger Esch) 
	 1 iets bedenken waardoor bezoekers van de sportvelden daar parkeren en niet bij ons voor de deur. 2 zorgen dat de herbestrating snel af is en niet nog verder uitloopt (kralinger Esch) 

	 1 parkeerplaats reserveren per huis. Te veel huishoudens hebben meer dan een auto, daardoor ontstaat het probleem 
	 1 parkeerplaats reserveren per huis. Te veel huishoudens hebben meer dan een auto, daardoor ontstaat het probleem 

	 1 parkeervergunning per huishouden normaal tarief (tenzij het een leaseauto betreft dan gelijk onder duurdere categorie); de 2e en volgende straatparkeervergunningen significant duurder maken.   Autobezit ontmoedigen dus 
	 1 parkeervergunning per huishouden normaal tarief (tenzij het een leaseauto betreft dan gelijk onder duurdere categorie); de 2e en volgende straatparkeervergunningen significant duurder maken.   Autobezit ontmoedigen dus 

	 1 richtings verkeer maken, 1/2 meter grasveld weg schuine parkeerkommen maken, veel meer parkeerruimte 
	 1 richtings verkeer maken, 1/2 meter grasveld weg schuine parkeerkommen maken, veel meer parkeerruimte 

	 1 vaste aangewezen parkeerplek per woning,  rest vrij parkeren. 
	 1 vaste aangewezen parkeerplek per woning,  rest vrij parkeren. 

	 1 vaste parkeerplaats per woning waar je voor betaald. Heb je 2 of meer auto's dan kan je die op een ander plaats kwijt. 
	 1 vaste parkeerplaats per woning waar je voor betaald. Heb je 2 of meer auto's dan kan je die op een ander plaats kwijt. 

	 1. Verbied parkeren van zakelijke auto's bestelwagens, busjes en bussen in woonwijken, die alleen maar dienen om het woon- werkverkeer te ontlasten en die dan het hele weekend of de vakantie van de gebruiker een parkeerplaats voor bewoners in beslag houden. Geef hen een apart parkeerterrein buiten de woonwijk, waar zij overdag de privé-auto of fiets kunnen stallen en op niet-werkmomenten de auto (bus of andersoortige bestelwagen) kunnen parkeren.  2. Dring het aantal personenauto's voor privégebruik terug
	 1. Verbied parkeren van zakelijke auto's bestelwagens, busjes en bussen in woonwijken, die alleen maar dienen om het woon- werkverkeer te ontlasten en die dan het hele weekend of de vakantie van de gebruiker een parkeerplaats voor bewoners in beslag houden. Geef hen een apart parkeerterrein buiten de woonwijk, waar zij overdag de privé-auto of fiets kunnen stallen en op niet-werkmomenten de auto (bus of andersoortige bestelwagen) kunnen parkeren.  2. Dring het aantal personenauto's voor privégebruik terug

	 1. Vergunningverstrekking Zet een stop op het maximum aantal af te geven vergunningen per adres. Hou het op twee. Wil je er meer? Dan moet je er ook dik voor betalen. En vieze diesels moeten helemaal geen vergunning krijgen, ook niet voor zogenaamd lollige oldtimers of pseudo hipster busjes. Wegwezen ermee.   2. Handhaving Elke dag staan er door een tekort aan parkeerplaatsen (of een teveel aan auto's) auto's op de stoep geparkeerd. Ik heb nog nooit een handhaver daar iets mee zien doen. Sinds de scanauto
	 1. Vergunningverstrekking Zet een stop op het maximum aantal af te geven vergunningen per adres. Hou het op twee. Wil je er meer? Dan moet je er ook dik voor betalen. En vieze diesels moeten helemaal geen vergunning krijgen, ook niet voor zogenaamd lollige oldtimers of pseudo hipster busjes. Wegwezen ermee.   2. Handhaving Elke dag staan er door een tekort aan parkeerplaatsen (of een teveel aan auto's) auto's op de stoep geparkeerd. Ik heb nog nooit een handhaver daar iets mee zien doen. Sinds de scanauto

	 1) Andere ingang of haal en brengplek gebruiken voor de school. 2) In de buurt zijn best veel electrische oplaadpunten die veelal leeg staan terwijl er dan moeilijk een gewone plek 
	 1) Andere ingang of haal en brengplek gebruiken voor de school. 2) In de buurt zijn best veel electrische oplaadpunten die veelal leeg staan terwijl er dan moeilijk een gewone plek 


	gevonden kan worden.  3) Andere opties voor fietsen om te stallen en weghalen van wrakken. Namelijk ook erg druk met fietsen die vlakbij de auto's staan en ook geregeld omvallen tegen auto s aan. Voor mensen met kinderwagens of rolators het ook vaak geen doen door de fietsen op de stoep. 
	gevonden kan worden.  3) Andere opties voor fietsen om te stallen en weghalen van wrakken. Namelijk ook erg druk met fietsen die vlakbij de auto's staan en ook geregeld omvallen tegen auto s aan. Voor mensen met kinderwagens of rolators het ook vaak geen doen door de fietsen op de stoep. 
	gevonden kan worden.  3) Andere opties voor fietsen om te stallen en weghalen van wrakken. Namelijk ook erg druk met fietsen die vlakbij de auto's staan en ook geregeld omvallen tegen auto s aan. Voor mensen met kinderwagens of rolators het ook vaak geen doen door de fietsen op de stoep. 

	 2e auto veel duurder maken Of 1 kaart per woning 
	 2e auto veel duurder maken Of 1 kaart per woning 

	 2e en3e auto [boodschappen auto] zwaarder belasten 
	 2e en3e auto [boodschappen auto] zwaarder belasten 

	 aan de kleiweg (met winkels) is het betaald parkeren. Daarom parkeert iedereen in de woonstraatjes die uitkomen op de Kleiweg. Zowel de bezoekers, als ook de medewerkers van die winkels. Daarom kunnen bewoners hun auto niet kwijt. 
	 aan de kleiweg (met winkels) is het betaald parkeren. Daarom parkeert iedereen in de woonstraatjes die uitkomen op de Kleiweg. Zowel de bezoekers, als ook de medewerkers van die winkels. Daarom kunnen bewoners hun auto niet kwijt. 

	 Aan de Molenlaan wonen mensen. De straat wordt gebruikt als racebaan of als uitlaatklep voor gefrustreerde filerijders. Er mag best aandacht komen voor een juist gedrag in de staat. 
	 Aan de Molenlaan wonen mensen. De straat wordt gebruikt als racebaan of als uitlaatklep voor gefrustreerde filerijders. Er mag best aandacht komen voor een juist gedrag in de staat. 

	 Aan de Prins Mauritssingel, even zijde ter hoogte van de nummers 10-12-14 etc., zijn diverse parkeervakken die niet optimaal worden gebruikt omdat de parkeervakken deels onder grote haagbeuken staan die erg groot zijn geworden. Deze haagbeuken staan te dicht op de erfgrens en worden niet door goed onderhoud in toom gehouden. Daardoor geven ze in de lente, zomer en herfst door overlast. Men parkeert daarom veelal op de Rotterdamse Rijweg waardoor daar de parkeerdruk hoger wordt. 
	 Aan de Prins Mauritssingel, even zijde ter hoogte van de nummers 10-12-14 etc., zijn diverse parkeervakken die niet optimaal worden gebruikt omdat de parkeervakken deels onder grote haagbeuken staan die erg groot zijn geworden. Deze haagbeuken staan te dicht op de erfgrens en worden niet door goed onderhoud in toom gehouden. Daardoor geven ze in de lente, zomer en herfst door overlast. Men parkeert daarom veelal op de Rotterdamse Rijweg waardoor daar de parkeerdruk hoger wordt. 

	 Aan de straat bij het bedrijven complex en voetbalveld staan bomen en gras tussen de bomen prima parkeer plek 
	 Aan de straat bij het bedrijven complex en voetbalveld staan bomen en gras tussen de bomen prima parkeer plek 

	 Aan het einde van een activiteit in de Kuip --liefst luchtig oproepen VOOR het verlaten de blaas te ledigen op de daarvoor bestemde plekken. 
	 Aan het einde van een activiteit in de Kuip --liefst luchtig oproepen VOOR het verlaten de blaas te ledigen op de daarvoor bestemde plekken. 

	 Aan overzijde van de Lutter (oneven) aan de Aar extra parkeer gelegenheid maken. 
	 Aan overzijde van de Lutter (oneven) aan de Aar extra parkeer gelegenheid maken. 

	 Aangezien de parkeeroverlast voornamelijk 's avonds en 's nachts is zal betaald parkeren niet veel uitmaken. Het zou beter zijn als de politie (of evt. stadswachten) vaker surveilleerde. Ook het plaatsen van camera's zou kunnen werken, omdat men dan weet dat hun gedrag gevolgen kan hebben. 
	 Aangezien de parkeeroverlast voornamelijk 's avonds en 's nachts is zal betaald parkeren niet veel uitmaken. Het zou beter zijn als de politie (of evt. stadswachten) vaker surveilleerde. Ook het plaatsen van camera's zou kunnen werken, omdat men dan weet dat hun gedrag gevolgen kan hebben. 

	 aanleg meer parkeerhavens zodat auto's elkaar kunnen passeren. 
	 aanleg meer parkeerhavens zodat auto's elkaar kunnen passeren. 

	 aanleggen van enkele nieuwe parkeerplekken 
	 aanleggen van enkele nieuwe parkeerplekken 

	 aantal parkeerplaatsen aan de voorzijde van het Student hotel uitbreiden 
	 aantal parkeerplaatsen aan de voorzijde van het Student hotel uitbreiden 

	 Aantal parkeerplaatsen handhaven 
	 Aantal parkeerplaatsen handhaven 

	 Absoluut geen betaald parkeren. Ik heb nauwelijks problemen met parkeren. Dus alweer een soort verkapte belastingen die de gemeente probeert door te drijven. 
	 Absoluut geen betaald parkeren. Ik heb nauwelijks problemen met parkeren. Dus alweer een soort verkapte belastingen die de gemeente probeert door te drijven. 

	 Achter mijn woonblok is het 's avonds erg vol, omdat daar parkeren tot 18:00 geldt, wat ik prima vind.  Voor mijn deur is altijd wel plaats, maar daar is het tot 23:00 uur, wat ik te lang vind. Een betere spreiding van parkeerders zou kunnen lukken als alles tot 18:00 uur is. 
	 Achter mijn woonblok is het 's avonds erg vol, omdat daar parkeren tot 18:00 geldt, wat ik prima vind.  Voor mijn deur is altijd wel plaats, maar daar is het tot 23:00 uur, wat ik te lang vind. Een betere spreiding van parkeerders zou kunnen lukken als alles tot 18:00 uur is. 

	 adequaat reageren door parkeerwachten wanneer er geklaagd wordt over het oneigenlijk wordt geparkeerd in de wijk door aanhangers van bedrijven. er is parkeer mogelijkheid op het industrie terrein 
	 adequaat reageren door parkeerwachten wanneer er geklaagd wordt over het oneigenlijk wordt geparkeerd in de wijk door aanhangers van bedrijven. er is parkeer mogelijkheid op het industrie terrein 

	 Adressen met meer dan 1 auto,s en bedrijfswagen laten betalen voor parkeren 
	 Adressen met meer dan 1 auto,s en bedrijfswagen laten betalen voor parkeren 

	 Af en toe controle op parkeerwijze en waarschuwingen geven zou fijn zijn. Bij drie waarschuwingen een boete. 
	 Af en toe controle op parkeerwijze en waarschuwingen geven zou fijn zijn. Bij drie waarschuwingen een boete. 

	 Af en toe druk door Ahoy of evenementen. Ook dichtbij metro Slinge waar forenzen parkeren. Maar al met al wil ik het geen probleem of overlast noemen. 
	 Af en toe druk door Ahoy of evenementen. Ook dichtbij metro Slinge waar forenzen parkeren. Maar al met al wil ik het geen probleem of overlast noemen. 


	 Afsluiten van de straat voor horeca-bezoekers. Het liefst een 30 KM zone maken van de wijk. 
	 Afsluiten van de straat voor horeca-bezoekers. Het liefst een 30 KM zone maken van de wijk. 
	 Afsluiten van de straat voor horeca-bezoekers. Het liefst een 30 KM zone maken van de wijk. 

	 Afvoer straat verbeteren 
	 Afvoer straat verbeteren 

	 Algehele openstelling parkeerplekken Lusthofstraat voor bewoners omliggende straten gedurende de funderingswerkzaamheden. Hierdoor zijn er nu al meer parkeerproblemen en dit zal alleen maar gaan groeien. 
	 Algehele openstelling parkeerplekken Lusthofstraat voor bewoners omliggende straten gedurende de funderingswerkzaamheden. Hierdoor zijn er nu al meer parkeerproblemen en dit zal alleen maar gaan groeien. 

	 Alhoewel ik weet dat het het probleem niet  oplost, lijkt mij het wel verstandig om bonnen uit te schrijven als passerende politie/BOA’s/scanauto’s, auto’s verkeerd geparkeerd zien staan.   Ik zie ze namelijk regelmatig passeren zonder actie te ondernemen. Het minste wat ze kunnen doen is de eigenaar sommeren zijn auto te verplaatsen. 
	 Alhoewel ik weet dat het het probleem niet  oplost, lijkt mij het wel verstandig om bonnen uit te schrijven als passerende politie/BOA’s/scanauto’s, auto’s verkeerd geparkeerd zien staan.   Ik zie ze namelijk regelmatig passeren zonder actie te ondernemen. Het minste wat ze kunnen doen is de eigenaar sommeren zijn auto te verplaatsen. 

	 Alle auto's waarvan het kenteken niet in de wijk staat geregistreerd laten parkeren op p&r of op aangewezen parkeerllaatsen. 
	 Alle auto's waarvan het kenteken niet in de wijk staat geregistreerd laten parkeren op p&r of op aangewezen parkeerllaatsen. 

	 Alleen bestemmingsverkeer in het centrum, de rest autovrij 
	 Alleen bestemmingsverkeer in het centrum, de rest autovrij 

	 Alleen betaald parkeren invoeren als er voor bewoners GEGARANDEERD parkeerplekken zijn! 
	 Alleen betaald parkeren invoeren als er voor bewoners GEGARANDEERD parkeerplekken zijn! 

	 alleen betaald parkeren invoeren ingeval van zeer ernstige en zeer frequent voorkomende  parkeeroverlast en dan uitsluitende onder de voorwaarde dat goede voorzieningen voor de plaatselijke bewoners van de wijk/buurt worden getroffen door middel van pasjes/vignetten en bezoekerspasjes. 
	 alleen betaald parkeren invoeren ingeval van zeer ernstige en zeer frequent voorkomende  parkeeroverlast en dan uitsluitende onder de voorwaarde dat goede voorzieningen voor de plaatselijke bewoners van de wijk/buurt worden getroffen door middel van pasjes/vignetten en bezoekerspasjes. 

	 Alleen parkeren in de daarvoor aangewezen vakken. onderlinge afspraken met de buren maken betreft parkeren. Geen dingen zoals caravans of bestelbussen voor de deur. 
	 Alleen parkeren in de daarvoor aangewezen vakken. onderlinge afspraken met de buren maken betreft parkeren. Geen dingen zoals caravans of bestelbussen voor de deur. 

	 Allemaal eigen terrein 
	 Allemaal eigen terrein 

	 alles is al duur 
	 alles is al duur 

	 Als betaald parkeren ook in het weekend en 's avonds geldt zijn een hoop problemen opgelost. 
	 Als betaald parkeren ook in het weekend en 's avonds geldt zijn een hoop problemen opgelost. 

	 Als betaald parkeren wordt ingevoerd moet de opbrengst ten goede komen van voorzieningen op Heijplaat 
	 Als betaald parkeren wordt ingevoerd moet de opbrengst ten goede komen van voorzieningen op Heijplaat 

	 als bezoekers het centrum verlaten ontstaat er een file in de straten rondom mijn appartement, met gevolg dat ik ongezonde lucht in adem. Naar mijn idee is het centrum uitstekend bereikbaar zonder auto. Ik zou graag zien dat alleen bewoners en hun bezoekers toegang tot het centrum krijgen. 
	 als bezoekers het centrum verlaten ontstaat er een file in de straten rondom mijn appartement, met gevolg dat ik ongezonde lucht in adem. Naar mijn idee is het centrum uitstekend bereikbaar zonder auto. Ik zou graag zien dat alleen bewoners en hun bezoekers toegang tot het centrum krijgen. 

	 Als de gemeente dit "onderzoek" uitvoert om betaald parkeren wilt doorvoeren moeten ze zich schamen.  Dat lost niets op. Is alleen de bewoners verder belasten en geld uit de zak kloppen.   SCHOFT streken 
	 Als de gemeente dit "onderzoek" uitvoert om betaald parkeren wilt doorvoeren moeten ze zich schamen.  Dat lost niets op. Is alleen de bewoners verder belasten en geld uit de zak kloppen.   SCHOFT streken 

	 als de mensen aan de straatkant in hun voortuin konden parkeren zouden er er tegenover ook wagens kunnen staan 
	 als de mensen aan de straatkant in hun voortuin konden parkeren zouden er er tegenover ook wagens kunnen staan 

	 Als de mensen hun auto binnen de aangegeven vakken parkeren scheelt dat op 10 auto's regelmatig 2 parkeerplaatsen. v Vaak parkeert men lekker makkelijk (asociaal) zonder goed rekening te houden met anderen .Zelf wat minder last van daar wij met pensioen zijn en dus parkeren op tijden (overdag) dat er plek genoeg is (en wel in de vakken). 
	 Als de mensen hun auto binnen de aangegeven vakken parkeren scheelt dat op 10 auto's regelmatig 2 parkeerplaatsen. v Vaak parkeert men lekker makkelijk (asociaal) zonder goed rekening te houden met anderen .Zelf wat minder last van daar wij met pensioen zijn en dus parkeren op tijden (overdag) dat er plek genoeg is (en wel in de vakken). 

	 als de mensen uit de burg.le fevre de montignylaan hun auto's in hun eigen straat parkeren zou het probleem in mijn straat opgelost zijn. Maar ze zijn bang voor een beetje vogelpoep op hun auto en zetten hem dus bij mensen in de zijstraten voor de deur. 
	 als de mensen uit de burg.le fevre de montignylaan hun auto's in hun eigen straat parkeren zou het probleem in mijn straat opgelost zijn. Maar ze zijn bang voor een beetje vogelpoep op hun auto en zetten hem dus bij mensen in de zijstraten voor de deur. 

	 Als de parkeermedewerker(s) met de scanauto bezig is/zijn met de controle(s) voor het betaald parkeren, kunnen zij  wanneer een voertuig dat slecht geparkeerd staat d.m.v. een 
	 Als de parkeermedewerker(s) met de scanauto bezig is/zijn met de controle(s) voor het betaald parkeren, kunnen zij  wanneer een voertuig dat slecht geparkeerd staat d.m.v. een 


	briefje bijvoorbeeld achter te laten bij het vooruit, de eigenaar waarschuwen dat dit niet de bedoeling is, dat hij/zij hier alerter op moet zijn. 
	briefje bijvoorbeeld achter te laten bij het vooruit, de eigenaar waarschuwen dat dit niet de bedoeling is, dat hij/zij hier alerter op moet zijn. 
	briefje bijvoorbeeld achter te laten bij het vooruit, de eigenaar waarschuwen dat dit niet de bedoeling is, dat hij/zij hier alerter op moet zijn. 

	 als delinker rottekade hersted wordt dan wordt het vna augustus een probleem 
	 als delinker rottekade hersted wordt dan wordt het vna augustus een probleem 

	 Als elders in de straat betaald parkeren wordt ingevoerd, dan ook in onze straat om Overloop te voorkomen. 
	 Als elders in de straat betaald parkeren wordt ingevoerd, dan ook in onze straat om Overloop te voorkomen. 

	 Als er betaald parkeren zou worden ingevoerd in de wijk waar ik woon, dan zou ik zeer overwegen te verhuizen uit de stad 
	 Als er betaald parkeren zou worden ingevoerd in de wijk waar ik woon, dan zou ik zeer overwegen te verhuizen uit de stad 

	 Als er betaald parkeren zou worden ingevoerd, graag plekken voor de bewoners, zodat ik niet betaal en vervolgens geen plekje kan vinden. 
	 Als er betaald parkeren zou worden ingevoerd, graag plekken voor de bewoners, zodat ik niet betaal en vervolgens geen plekje kan vinden. 

	 Als er een evenement bij het MFC is, wordt er doodleuk in mijn straat geparkeerd zodat de bewoners hun auto soms honderden meters verder weg moeten parkeren. Maak in onze straat alleen parkeren voor de bewoners. 
	 Als er een evenement bij het MFC is, wordt er doodleuk in mijn straat geparkeerd zodat de bewoners hun auto soms honderden meters verder weg moeten parkeren. Maak in onze straat alleen parkeren voor de bewoners. 

	 Als er feest is in Hal4 dan hebben we geen parkeermogelijkheden. 
	 Als er feest is in Hal4 dan hebben we geen parkeermogelijkheden. 

	 Als er meer zou worden gehandhaafd zouden er ook meer plekken beschikbaar zijn. En niet te veel vergunningen uitgeven, denk ik. 
	 Als er meer zou worden gehandhaafd zouden er ook meer plekken beschikbaar zijn. En niet te veel vergunningen uitgeven, denk ik. 

	 als er meerdere plekken komen ben ik wel voorstander van betaald parkeren maar is een moeilijke oplossing in onze buurt 3073 
	 als er meerdere plekken komen ben ik wel voorstander van betaald parkeren maar is een moeilijke oplossing in onze buurt 3073 

	 Als er meldingen worden gedaan over auto's die er al maanden staan, doe er dan iets mee.  We wonen naast het metrostation: veel mensen parkeren hier de hele dag de auto. Verzin een regeling dat dit niet kan. 
	 Als er meldingen worden gedaan over auto's die er al maanden staan, doe er dan iets mee.  We wonen naast het metrostation: veel mensen parkeren hier de hele dag de auto. Verzin een regeling dat dit niet kan. 

	 Als er parkeervakken worden gemaakt heb ik geen probleem om hiervan een redelijk bedrag te betalen. 
	 Als er parkeervakken worden gemaakt heb ik geen probleem om hiervan een redelijk bedrag te betalen. 

	 als er wordt besloten tot betaald parkeren, ook op zaterdag en zondag. 
	 als er wordt besloten tot betaald parkeren, ook op zaterdag en zondag. 

	 Als Feyenoord thuis speelt kan je je auto in de nabije omgeving niet kwijt op  zaterdagavond en zondag. Omdat het hier dan gratis parkeren  is en de supporters gratis de auto parkeren en gratis mrt het openbaar vervoer naar De Kuip kunnen. 
	 Als Feyenoord thuis speelt kan je je auto in de nabije omgeving niet kwijt op  zaterdagavond en zondag. Omdat het hier dan gratis parkeren  is en de supporters gratis de auto parkeren en gratis mrt het openbaar vervoer naar De Kuip kunnen. 

	 Als Feyenoord thuis speelt of er is een evenement in de Kuip dan blijft het een onoplosbaar zooitje. 
	 Als Feyenoord thuis speelt of er is een evenement in de Kuip dan blijft het een onoplosbaar zooitje. 

	 als het even kan, zou ik graag zien dat de herinrichting ongedaan wordt gemaakt en dat de auto's allemaal weer haaks, richting het water, geparkeerd kunnen worden ipv langszij. 
	 als het even kan, zou ik graag zien dat de herinrichting ongedaan wordt gemaakt en dat de auto's allemaal weer haaks, richting het water, geparkeerd kunnen worden ipv langszij. 

	 als het mogelijk is nog meer parkeer plaatsen of beter indelen. En betaald parkeren dan krijg je meer ruimte. (dit moet dan ook gelden voor buitenlanders die bv met zijn 6 in 1 woning verblijven maar bijna allemaal een auto hebben] 
	 als het mogelijk is nog meer parkeer plaatsen of beter indelen. En betaald parkeren dan krijg je meer ruimte. (dit moet dan ook gelden voor buitenlanders die bv met zijn 6 in 1 woning verblijven maar bijna allemaal een auto hebben] 

	 als iedereen nou een maar een auto had in plaats van 2 of 3 zou er voor iedereen plaats zat zijn en ook als men uit andere straten nou eens de auto in de eigen straat parkeerde zou er ook geen probleem zijn 
	 als iedereen nou een maar een auto had in plaats van 2 of 3 zou er voor iedereen plaats zat zijn en ook als men uit andere straten nou eens de auto in de eigen straat parkeerde zou er ook geen probleem zijn 

	 Als iedereen zijn auto op een normale manier parkeert scheelt dat weer een paar plaatsen.Sommige staan in 2 vakken wat weer problemen geeft. 
	 Als iedereen zijn auto op een normale manier parkeert scheelt dat weer een paar plaatsen.Sommige staan in 2 vakken wat weer problemen geeft. 

	 Als je in of nabij het centrum woont, wordt parkeren financieel voor jezelf en je bezoek bijna onmogelijk gemaakt. 
	 Als je in of nabij het centrum woont, wordt parkeren financieel voor jezelf en je bezoek bijna onmogelijk gemaakt. 

	 als je met betaald parkeren ook verzekerd bent van een parkeerplaats mag er voor mij betaald parkeren komen 
	 als je met betaald parkeren ook verzekerd bent van een parkeerplaats mag er voor mij betaald parkeren komen 

	 als je niet kan parkeren voor de flat aan de van adrichemweg -Overschie.  moet je aan de zijkant parkeren en daar vinden nogal eens vernielingen plaats. heel jammer en geeft je toch een onveilig gevoel. 
	 als je niet kan parkeren voor de flat aan de van adrichemweg -Overschie.  moet je aan de zijkant parkeren en daar vinden nogal eens vernielingen plaats. heel jammer en geeft je toch een onveilig gevoel. 


	 Als men een aanhanger plaatst op 1 soms 2 parkeerplaatsen. Heb er over gebeld met de gemeente, maar dit is geoorloofd, ook al staat die aanhanger er weken.Maar een auto moet betalen! 
	 Als men een aanhanger plaatst op 1 soms 2 parkeerplaatsen. Heb er over gebeld met de gemeente, maar dit is geoorloofd, ook al staat die aanhanger er weken.Maar een auto moet betalen! 
	 Als men een aanhanger plaatst op 1 soms 2 parkeerplaatsen. Heb er over gebeld met de gemeente, maar dit is geoorloofd, ook al staat die aanhanger er weken.Maar een auto moet betalen! 

	 als mensen meer auto's binnen een gezin hebben dan waar bij de planning van is uitgegaan, zouden zij ook een extra heffing moeten betalen. Ik vind de stoep voor voetgangers en niet voor auto's. 
	 als mensen meer auto's binnen een gezin hebben dan waar bij de planning van is uitgegaan, zouden zij ook een extra heffing moeten betalen. Ik vind de stoep voor voetgangers en niet voor auto's. 

	 Als parkeerplaatsen voor al de grotere beter ingericht worden b v Marie van Eijsden Vinkstraat is er veel meer plaats bewoners met meerdere autos aanpakken 
	 Als parkeerplaatsen voor al de grotere beter ingericht worden b v Marie van Eijsden Vinkstraat is er veel meer plaats bewoners met meerdere autos aanpakken 

	 Altijd staan er wel bouwcontainers op parkeerplekken. Ik gok dat op dit moment 7 plekken zijn ingenomen door bouw (container, dixie, transport container). 
	 Altijd staan er wel bouwcontainers op parkeerplekken. Ik gok dat op dit moment 7 plekken zijn ingenomen door bouw (container, dixie, transport container). 

	 ANDER PARKEER AOUTOMATENSYSTEEM 
	 ANDER PARKEER AOUTOMATENSYSTEEM 

	 andere indeling (schuin) van bestaande parkeerplaatsen 
	 andere indeling (schuin) van bestaande parkeerplaatsen 

	 Andere indeling van de straat zodat er ook wat meer parkeerplaatsen bij komen. 
	 Andere indeling van de straat zodat er ook wat meer parkeerplaatsen bij komen. 

	 Andere parkeergelegenheid voor voetbalfans b,v, het oude terrein van het Clara ziekenhuis of op terrein van Feyenoord zelf! 
	 Andere parkeergelegenheid voor voetbalfans b,v, het oude terrein van het Clara ziekenhuis of op terrein van Feyenoord zelf! 

	 andere regels als Feijenoord speelt 
	 andere regels als Feijenoord speelt 

	 aparte parkeerplekken voor busjes 
	 aparte parkeerplekken voor busjes 

	 Aparte parkeerterreintje voor bestelbusjes 
	 Aparte parkeerterreintje voor bestelbusjes 

	 auto meer naar parkeergarage 
	 auto meer naar parkeergarage 

	 auto vrij centrum maken 
	 auto vrij centrum maken 

	 Auto's de stad uit werken en het gebruik van OV / schone vervoersmiddelen stimuleren. 
	 Auto's de stad uit werken en het gebruik van OV / schone vervoersmiddelen stimuleren. 

	 Auto's geparkeerd op openbare weg zijn zo breed dat rijdend verkeer er hinder van heeft. Suggestie: parkeerplaatsen iets opschuiven richting sloot (gedeelte tussen oude dorpskern en brug naar Spaanse polder) waardoor rijweg breder wordt. Verder: op laatste gedeelte (vlak bij brug) een paar parkeerplaatsen aanleggen (op plaats van trottoir dat daar geen dienst doet). Situatie voor auto's die daar aankomen, van beide richtingen, zeer onoverzichtelijk. Auto's staan "plotseling" tegenover elkaar waardoor, als
	 Auto's geparkeerd op openbare weg zijn zo breed dat rijdend verkeer er hinder van heeft. Suggestie: parkeerplaatsen iets opschuiven richting sloot (gedeelte tussen oude dorpskern en brug naar Spaanse polder) waardoor rijweg breder wordt. Verder: op laatste gedeelte (vlak bij brug) een paar parkeerplaatsen aanleggen (op plaats van trottoir dat daar geen dienst doet). Situatie voor auto's die daar aankomen, van beide richtingen, zeer onoverzichtelijk. Auto's staan "plotseling" tegenover elkaar waardoor, als

	 Auto's in de binnenstand vind ik zo 20e eeuw. Ik snap dat bewoners van een binnenstad met hun auto de stad in moeten kunnen om thuis te komen, maar ik ben een voorstander van zoveel mogelijk auto's weren uit steded. 
	 Auto's in de binnenstand vind ik zo 20e eeuw. Ik snap dat bewoners van een binnenstad met hun auto de stad in moeten kunnen om thuis te komen, maar ik ben een voorstander van zoveel mogelijk auto's weren uit steded. 

	 Auto's parkeren niet goed op de daarvoor bestemde plek waardoor ze op de tramrails staan. De tram kan er dan vervolgens niet voorbij. Ik denk dat het zou helpen wanneer de parkeervakken met een kleur zouden worden gemarkeerd. 
	 Auto's parkeren niet goed op de daarvoor bestemde plek waardoor ze op de tramrails staan. De tram kan er dan vervolgens niet voorbij. Ik denk dat het zou helpen wanneer de parkeervakken met een kleur zouden worden gemarkeerd. 

	 Auto's weg, laatste ronde! 
	 Auto's weg, laatste ronde! 

	 auto's worden bij ons in de straat aan weerszijden met de wielen op het trottoir geparkeerd. Dat is niet handig voor het parkeren en laat ook weinig ruimte voor het trottoir 
	 auto's worden bij ons in de straat aan weerszijden met de wielen op het trottoir geparkeerd. Dat is niet handig voor het parkeren en laat ook weinig ruimte voor het trottoir 

	 Auto’s staan vaak te ruim geparkeerd. Het zou prettig zijn als er parkeervakken in de straat zouden zijn, al dan niet getekend. 
	 Auto’s staan vaak te ruim geparkeerd. Het zou prettig zijn als er parkeervakken in de straat zouden zijn, al dan niet getekend. 

	 Autobezit van meer dan 1 auto per huishouden kan zwaarder belast. De parkeerdruk neemt m.i. vooral toe door 2 of 3 auto's per huishouden.  De voor klanten van de Luchthaven (RTHA) aangelegde betaalde parkeerplaatsen aan de Overschieseweg leiden tot verkeersoverlast en gratis lang-parkeren in onze straat. 
	 Autobezit van meer dan 1 auto per huishouden kan zwaarder belast. De parkeerdruk neemt m.i. vooral toe door 2 of 3 auto's per huishouden.  De voor klanten van de Luchthaven (RTHA) aangelegde betaalde parkeerplaatsen aan de Overschieseweg leiden tot verkeersoverlast en gratis lang-parkeren in onze straat. 


	 Autobezitters met een eigen oprit en/of garage verplichten daar gebruik van te maken en zogenaamde stoptegels te plaatsen die je ook op hoeken van straten ziet. 
	 Autobezitters met een eigen oprit en/of garage verplichten daar gebruik van te maken en zogenaamde stoptegels te plaatsen die je ook op hoeken van straten ziet. 
	 Autobezitters met een eigen oprit en/of garage verplichten daar gebruik van te maken en zogenaamde stoptegels te plaatsen die je ook op hoeken van straten ziet. 

	 Automobilisten (meer) attent maken op de behoeftes van de fietsers met betrekking tot de toegankelijkheid van het trottoir. 
	 Automobilisten (meer) attent maken op de behoeftes van de fietsers met betrekking tot de toegankelijkheid van het trottoir. 

	 Autos komen hier savonds staan met personen die dealen, zij gooien dan altijd hun afval op straat en legen de asbak op straatq 
	 Autos komen hier savonds staan met personen die dealen, zij gooien dan altijd hun afval op straat en legen de asbak op straatq 

	 autos stad uit 
	 autos stad uit 

	 Autoverhuurbedrijf in de straat dat veel plekken in bezit neemt. 
	 Autoverhuurbedrijf in de straat dat veel plekken in bezit neemt. 

	 bedrijfs auto's weren 
	 bedrijfs auto's weren 

	 Bedrijfs busjes weren uit de straten.  En controle op parkeerplaatsen voor invalide . Veel van hen hebben de plek onterecht. 
	 Bedrijfs busjes weren uit de straten.  En controle op parkeerplaatsen voor invalide . Veel van hen hebben de plek onterecht. 

	 Bedrijfswagens elders laten parkeren. Er zijn so wie so veel te weinig parkeerplaatsen. 
	 Bedrijfswagens elders laten parkeren. Er zijn so wie so veel te weinig parkeerplaatsen. 

	 Bedrijven buiten Noordereiland verplichten hun eigen parkeerprobleem op te lossen (of personeel verbieden op Noordereiland te parkeren, handhaving is ingewikkeld natuurlijk). Op Noordereiland is het alleen te vol van maandag-vrijdag tussen 8 en 17 uur, alleen als gevolg van personeel dat de brug over wandelt of zelfs naar het bedrijf fietst met een vouwfiets. 
	 Bedrijven buiten Noordereiland verplichten hun eigen parkeerprobleem op te lossen (of personeel verbieden op Noordereiland te parkeren, handhaving is ingewikkeld natuurlijk). Op Noordereiland is het alleen te vol van maandag-vrijdag tussen 8 en 17 uur, alleen als gevolg van personeel dat de brug over wandelt of zelfs naar het bedrijf fietst met een vouwfiets. 

	 bedrijven die er zitten meer parkeer ruimte geven of sluiten want een bedrijf heeft nu eenmaal parkeer ruimte nodig voor zijn klanten maar de bewoners ook 
	 bedrijven die er zitten meer parkeer ruimte geven of sluiten want een bedrijf heeft nu eenmaal parkeer ruimte nodig voor zijn klanten maar de bewoners ook 

	 bedrijven wagens verwijderen uit de woonwijk 
	 bedrijven wagens verwijderen uit de woonwijk 

	 Begin juni worden na veel gesprekken met de gemeente parkeervakken en bloembakken geplaatst om de parkeerdruk te verlagen 
	 Begin juni worden na veel gesprekken met de gemeente parkeervakken en bloembakken geplaatst om de parkeerdruk te verlagen 

	 begrijpelijk dat auto's half op de stoep geparkeerd worden, maar laat er dan tenminste op één trottoir voldoende ruimte overblijven voor voetgangers, zodat die niet door doorgaande auto's van de sokken worden gereden. 
	 begrijpelijk dat auto's half op de stoep geparkeerd worden, maar laat er dan tenminste op één trottoir voldoende ruimte overblijven voor voetgangers, zodat die niet door doorgaande auto's van de sokken worden gereden. 

	 Begrijpelijk dat parkeren op straat minder mogelijk wordt vanwege hoe blik eruit ziet. Echter inmiddels zijn er zeer weinig openbare plekken voor bewoners met vergunning over en onze uitwijk is nihil tot geen gezien de indeling van de stad/verboden straten voor bewonervergunningen.  Daarnaast kiest het uitgaanspubliek vooral voor het vele rondjes rijden op zoek naar een plek op straat in plaats van het gelijk naar een (openbare/private) parkeergarage rijden. ergo: zij vullen dan elk gaatje ook wat vrijkom
	 Begrijpelijk dat parkeren op straat minder mogelijk wordt vanwege hoe blik eruit ziet. Echter inmiddels zijn er zeer weinig openbare plekken voor bewoners met vergunning over en onze uitwijk is nihil tot geen gezien de indeling van de stad/verboden straten voor bewonervergunningen.  Daarnaast kiest het uitgaanspubliek vooral voor het vele rondjes rijden op zoek naar een plek op straat in plaats van het gelijk naar een (openbare/private) parkeergarage rijden. ergo: zij vullen dan elk gaatje ook wat vrijkom

	 bekeuren 
	 bekeuren 

	 Bekeuren en aanspreken van chauffeurs die midden op straat staan door de politie bij de Multatulistraat en de straten eromheen Spangesekade etc. 
	 Bekeuren en aanspreken van chauffeurs die midden op straat staan door de politie bij de Multatulistraat en de straten eromheen Spangesekade etc. 

	 Bekeuringen uitdelen  Overlast is erger geworden nadat er in sommige omringende straten opgebroken waren.  Aanpakken van de parkeer vakken die zijn nu in de lengte van de straat maar er zullen meer parkeerplaatsen komen als ze in de breedte van de straat zijn 
	 Bekeuringen uitdelen  Overlast is erger geworden nadat er in sommige omringende straten opgebroken waren.  Aanpakken van de parkeer vakken die zijn nu in de lengte van de straat maar er zullen meer parkeerplaatsen komen als ze in de breedte van de straat zijn 

	 Bekijk eens of er aan de JohnMottweg meer parkeerplaatsen kunnen komen.. 
	 Bekijk eens of er aan de JohnMottweg meer parkeerplaatsen kunnen komen.. 

	 Belastingverlichting voor iedere Rotterdammer die niet in het bezit is van een gemotoriseerd voertuig rijdend op Diesel, gas of benzine! Er zijn ontzettend veel Rotterdammers die een "pretauto" hebben staan, omdat ze af en toe naar bijvoorbeeld Strijen moeten of zo....promoot deelauto's actief en bedrijven als Greenwheels - zo reduceren we het aantal auto's en neemt de leefbaarheid voor iedere Rotterdammer toe. 
	 Belastingverlichting voor iedere Rotterdammer die niet in het bezit is van een gemotoriseerd voertuig rijdend op Diesel, gas of benzine! Er zijn ontzettend veel Rotterdammers die een "pretauto" hebben staan, omdat ze af en toe naar bijvoorbeeld Strijen moeten of zo....promoot deelauto's actief en bedrijven als Greenwheels - zo reduceren we het aantal auto's en neemt de leefbaarheid voor iedere Rotterdammer toe. 


	 Ben een fan van parkeerbeleid - goede manier om verder te kunnen concentreren op een gezonde manier. Zelf woon ik in een woonwijk waar veel ruimte is - parkeren zou hier niet echt een doel dienen 
	 Ben een fan van parkeerbeleid - goede manier om verder te kunnen concentreren op een gezonde manier. Zelf woon ik in een woonwijk waar veel ruimte is - parkeren zou hier niet echt een doel dienen 
	 Ben een fan van parkeerbeleid - goede manier om verder te kunnen concentreren op een gezonde manier. Zelf woon ik in een woonwijk waar veel ruimte is - parkeren zou hier niet echt een doel dienen 

	 Ben geen voorstander van betaald parkeren. Suggestie is het verbieden om bedrijfswagens te parkeren in de wijk. 
	 Ben geen voorstander van betaald parkeren. Suggestie is het verbieden om bedrijfswagens te parkeren in de wijk. 

	 Ben tevreden met de huidige situatie. Wel is er een toename van parkeertoerisme. Ik beschik over een eigen garage. 
	 Ben tevreden met de huidige situatie. Wel is er een toename van parkeertoerisme. Ik beschik over een eigen garage. 

	 Bepaalde plekken reserveren voor bewoners met een parkeervergunning voor de buurt. Vooral de plekken die 's-nachts wel veilig zijn (er zijn plekken zonder toezicht, met veel inbraak). Bezoekers parkeren vooral overdag. Zuidpolderstraat/Noordpolderstraat/Polderstraat 
	 Bepaalde plekken reserveren voor bewoners met een parkeervergunning voor de buurt. Vooral de plekken die 's-nachts wel veilig zijn (er zijn plekken zonder toezicht, met veel inbraak). Bezoekers parkeren vooral overdag. Zuidpolderstraat/Noordpolderstraat/Polderstraat 

	 beperk toegang voor vrachtverkeer en vrachtwagens 
	 beperk toegang voor vrachtverkeer en vrachtwagens 

	 Beperking van overheidswege instellen m.b.t. het aantal auto's voor een gezin dat gezamenlijk 1 eengezinswoning bewoont 
	 Beperking van overheidswege instellen m.b.t. het aantal auto's voor een gezin dat gezamenlijk 1 eengezinswoning bewoont 

	 Beperkt parkeren of een parkeerverbod voor busjes. 
	 Beperkt parkeren of een parkeerverbod voor busjes. 

	 beschikken over een afgesloten parkeerterrein 
	 beschikken over een afgesloten parkeerterrein 

	 Bestaande parkeerplaatsen uitbreiden, en dan van een 1 net te klein voor 2 Deze verruimen , en ondergrondse vuilnis plaatsen niet op parkeerplaatsen maar b.v. op de straathoeken 
	 Bestaande parkeerplaatsen uitbreiden, en dan van een 1 net te klein voor 2 Deze verruimen , en ondergrondse vuilnis plaatsen niet op parkeerplaatsen maar b.v. op de straathoeken 

	 Betaal parkeren op zondag 
	 Betaal parkeren op zondag 

	 betaald parkeren alleen nodig avond en nacht. overdag niet nodig. 
	 betaald parkeren alleen nodig avond en nacht. overdag niet nodig. 

	 Betaald parkeren biedt mijns inziens geen oplossing omdat er in de ruime omgeving meer auto's dan beschikbare parkeerplaatsen voor de bewoners zijn. Er is geen parkeerdruk vanwege winkelcentra, metrostations of P&R. De mate van parkeerdruk is begrijpelijk en voor mij acceptabel. 
	 Betaald parkeren biedt mijns inziens geen oplossing omdat er in de ruime omgeving meer auto's dan beschikbare parkeerplaatsen voor de bewoners zijn. Er is geen parkeerdruk vanwege winkelcentra, metrostations of P&R. De mate van parkeerdruk is begrijpelijk en voor mij acceptabel. 

	 Betaald parkeren bij ons in de straat gaat het probleem niet oplossen. Er parkeren namelijk alleen bewoners van de straat. Het probleem is sowieso bijna niet op te lossen, en de meeste bewoners hebben er ook vrede mee, dat parkeren bij ons in de straat niet gemakkelijk gaat. Ik dacht echt heel even dat de gemeente Rotterdam oprecht geïnteresseerd was in de parkeerproblematiek in onze buurt. Maar blijkbaar is het alleen interessant als er GELD GELD GELD aan verdiend kan worden door de gemeente. Dat vind ik
	 Betaald parkeren bij ons in de straat gaat het probleem niet oplossen. Er parkeren namelijk alleen bewoners van de straat. Het probleem is sowieso bijna niet op te lossen, en de meeste bewoners hebben er ook vrede mee, dat parkeren bij ons in de straat niet gemakkelijk gaat. Ik dacht echt heel even dat de gemeente Rotterdam oprecht geïnteresseerd was in de parkeerproblematiek in onze buurt. Maar blijkbaar is het alleen interessant als er GELD GELD GELD aan verdiend kan worden door de gemeente. Dat vind ik

	 Betaald parkeren en parkeren voor vergunningshouders is een optie. Mensen zetten hun auto in de straat omdat het gratis parkeren is en vervolgens pakken ze de fiets naar het werk, daarnaast zitten er hier verschillende verenigingen waarvan de auto bij ons voor de deur wordt gezet, 
	 Betaald parkeren en parkeren voor vergunningshouders is een optie. Mensen zetten hun auto in de straat omdat het gratis parkeren is en vervolgens pakken ze de fiets naar het werk, daarnaast zitten er hier verschillende verenigingen waarvan de auto bij ons voor de deur wordt gezet, 

	 Betaald parkeren en vergunning moeten veel goedkoper!! Straat opnieuw bestraten/indelen (parkeervakken horizontaal ipv verticaal op weg) Parkeerhaven voor laden lossen (bv pakketbezorging) zodat er geen opstopping meer is en geen ergernissen welke leidden tot toeteren en ruzies 
	 Betaald parkeren en vergunning moeten veel goedkoper!! Straat opnieuw bestraten/indelen (parkeervakken horizontaal ipv verticaal op weg) Parkeerhaven voor laden lossen (bv pakketbezorging) zodat er geen opstopping meer is en geen ergernissen welke leidden tot toeteren en ruzies 


	 Betaald parkeren geeft geen plek garantie 
	 Betaald parkeren geeft geen plek garantie 
	 Betaald parkeren geeft geen plek garantie 

	 Betaald parkeren heb ik beantwoord met nee maar ik ben wel een voorstander van betaald parkeren als de bewoners een parkeervergunning krijgen zoals in veel plaatsen met een parkeerprobleem. 
	 Betaald parkeren heb ik beantwoord met nee maar ik ben wel een voorstander van betaald parkeren als de bewoners een parkeervergunning krijgen zoals in veel plaatsen met een parkeerprobleem. 

	 Betaald parkeren heeft absoluut de voorkeur. De gehele dag is vrijwel alles bezet door mensen die niet in de straat wonen, maar hier wel parkeren. 
	 Betaald parkeren heeft absoluut de voorkeur. De gehele dag is vrijwel alles bezet door mensen die niet in de straat wonen, maar hier wel parkeren. 

	 Betaald parkeren heeft geen invloed, er word niet betaald, want: 'ik ben zo weg'. Dat denken dan 50 bestuurders en zoals ik zei, het komt ook voor dat mensen 30, 45 of zelfs 60 minuten niet terug naar hun auto komen, omdat ze of nog 'even' een leerkracht wilden spreken of een praatje met iemand doen. Omdat de auto's elkaar ook zelf in de weg zitten, word er iedere ochtend in die tijd langdurig geclaxonneerd. Wanneer je nachtdienst had en nog een paar uur zou moeten slapen leid dat op den duur echt tot een
	 Betaald parkeren heeft geen invloed, er word niet betaald, want: 'ik ben zo weg'. Dat denken dan 50 bestuurders en zoals ik zei, het komt ook voor dat mensen 30, 45 of zelfs 60 minuten niet terug naar hun auto komen, omdat ze of nog 'even' een leerkracht wilden spreken of een praatje met iemand doen. Omdat de auto's elkaar ook zelf in de weg zitten, word er iedere ochtend in die tijd langdurig geclaxonneerd. Wanneer je nachtdienst had en nog een paar uur zou moeten slapen leid dat op den duur echt tot een

	 Betaald parkeren heeft niks gedaan tegen dit probleem. Wij betaal, maandelijks een hoge bedraag, voor niks, soms duurt het 30 minuten om een plek te vinden, en daarna moet je een eind lopen! 
	 Betaald parkeren heeft niks gedaan tegen dit probleem. Wij betaal, maandelijks een hoge bedraag, voor niks, soms duurt het 30 minuten om een plek te vinden, en daarna moet je een eind lopen! 

	 betaald parkeren helpt niet want het is alleen 's avonds te vol, omdat er veel minder plekken dan bewoners zijn. overdag en in schoolvakanties is er geen enkel parkeerprobleem, dus zou betaald parkeren alleen maar hinderlijk zijn voor werklui, thuiszorg en mantelzorgers. Bij ons komt bijvoorbeeld een tuinman, af en toe een klusman, oma komt wekelijks oppassen etc., voor hen is altijd plek en betalen zou het lastiger maken. Alleen betalen tussen 18 en 22 uur zou wel een optie zijn? Met voor elk huishouden 
	 betaald parkeren helpt niet want het is alleen 's avonds te vol, omdat er veel minder plekken dan bewoners zijn. overdag en in schoolvakanties is er geen enkel parkeerprobleem, dus zou betaald parkeren alleen maar hinderlijk zijn voor werklui, thuiszorg en mantelzorgers. Bij ons komt bijvoorbeeld een tuinman, af en toe een klusman, oma komt wekelijks oppassen etc., voor hen is altijd plek en betalen zou het lastiger maken. Alleen betalen tussen 18 en 22 uur zou wel een optie zijn? Met voor elk huishouden 

	 betaald parkeren helpt niet. het betreft alleen auto's van bewoners. Die dupeer je dan alleen maar. Meer parkeerruimte creëren zou een betere oplossing zijn! We hebben de auto's allemaal nodig vanwege werk. Op één of andere manier werken hier veel mensen op steeds wisselende locaties, moeten elke dag naar verschillende locaties in verschillende regio's toe op zo'n manier dat dit niet haalbaar is met het OV... 
	 betaald parkeren helpt niet. het betreft alleen auto's van bewoners. Die dupeer je dan alleen maar. Meer parkeerruimte creëren zou een betere oplossing zijn! We hebben de auto's allemaal nodig vanwege werk. Op één of andere manier werken hier veel mensen op steeds wisselende locaties, moeten elke dag naar verschillende locaties in verschillende regio's toe op zo'n manier dat dit niet haalbaar is met het OV... 

	 Betaald parkeren in de stad, zeker in Rotterdam maakt het leven onnodig duur, zeker als er nog geen goede alternatieven zijn. De Auto blijft de melkkoe van de overheid ook de lokale overheid. Ik kan niet anders zien dan burgertje pesten! 
	 Betaald parkeren in de stad, zeker in Rotterdam maakt het leven onnodig duur, zeker als er nog geen goede alternatieven zijn. De Auto blijft de melkkoe van de overheid ook de lokale overheid. Ik kan niet anders zien dan burgertje pesten! 

	 betaald parkeren in de straat gaat te ver. Er wordt al genoeg belasting geheven! 
	 betaald parkeren in de straat gaat te ver. Er wordt al genoeg belasting geheven! 

	 Betaald parkeren in de wijk Tarwewijk vind ik overbodig, geen bedrijven enz. Jaagt bewoners meer kosten op. Bij verjaardagen kan je meerdere bezoekers met bezoekerspas niet aanmelden. In de straten zijn geen parkeerautomaten aanwezig. Mobile parkeren kost meer. 
	 Betaald parkeren in de wijk Tarwewijk vind ik overbodig, geen bedrijven enz. Jaagt bewoners meer kosten op. Bij verjaardagen kan je meerdere bezoekers met bezoekerspas niet aanmelden. In de straten zijn geen parkeerautomaten aanwezig. Mobile parkeren kost meer. 

	 Betaald parkeren in onze wijk levert totaal geen voordelen op, alleen ergernis. De problematiek is nog zo klein dat oplossingen als blauwe zones met handhaving vaak meer dan voldoende zijn. Parkeerproblemen ervaar ik vooral rondom de scholen in de wijk Nesselande en kunnen k verbeterd door hufterig parkeergedrag aan te pakken. Er wordt structureel over 2 plekken geparkeerd waardoor er veel plekken verloren gaan of op de 
	 Betaald parkeren in onze wijk levert totaal geen voordelen op, alleen ergernis. De problematiek is nog zo klein dat oplossingen als blauwe zones met handhaving vaak meer dan voldoende zijn. Parkeerproblemen ervaar ik vooral rondom de scholen in de wijk Nesselande en kunnen k verbeterd door hufterig parkeergedrag aan te pakken. Er wordt structureel over 2 plekken geparkeerd waardoor er veel plekken verloren gaan of op de 


	stoep/gras wanneer er nog plekken zat waren. Er worden vaker mensen beboet en aangesproken die geen parkeervak meer konden vinden door de handhaving dan dat de mensen die onnodig en opzettelijk structureel een extra plek bezetten of foutparkeren worden aangepakt. Het zou fijn zijn als specifiek die groep (de veroorzakers) eens wordt aangepakt.  De gemeente heeft ook een proef gedaan met stoplichten voor een veiligere fietsroute vorig jaar. Dit is helaas alleen getest toen de zomervakantie inging en was daad
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	stoep/gras wanneer er nog plekken zat waren. Er worden vaker mensen beboet en aangesproken die geen parkeervak meer konden vinden door de handhaving dan dat de mensen die onnodig en opzettelijk structureel een extra plek bezetten of foutparkeren worden aangepakt. Het zou fijn zijn als specifiek die groep (de veroorzakers) eens wordt aangepakt.  De gemeente heeft ook een proef gedaan met stoplichten voor een veiligere fietsroute vorig jaar. Dit is helaas alleen getest toen de zomervakantie inging en was daad

	 Betaald parkeren instellen bij het winkelcentrum de Esch en Oude Plantage. 
	 Betaald parkeren instellen bij het winkelcentrum de Esch en Oude Plantage. 

	 Betaald parkeren invoeren bij metrostation Capelse brug. De situatie daar is onoverzichtelijk en parkeerverbod wordt genegeerd. 
	 Betaald parkeren invoeren bij metrostation Capelse brug. De situatie daar is onoverzichtelijk en parkeerverbod wordt genegeerd. 

	 betaald parkeren invoeren met vaste plekken (kenteken parkeren) 
	 betaald parkeren invoeren met vaste plekken (kenteken parkeren) 

	 Betaald parkeren invoeren of voor bewoners een pas vergunninghouders zodat bedrijfswagens en de overlast van het vliegveld hiermee worden opgelost. Het is bizar hoe het parkeren in mijn omgeving is. Er moet echt een oplossing komen. 
	 Betaald parkeren invoeren of voor bewoners een pas vergunninghouders zodat bedrijfswagens en de overlast van het vliegveld hiermee worden opgelost. Het is bizar hoe het parkeren in mijn omgeving is. Er moet echt een oplossing komen. 

	 Betaald parkeren invoeren op dit stuk Rochussenstraat maar ook op het Academie plein EN belendende parkeerplaats. Daar kom je als er plek is sowieso al terecht. Reputatie van Vrij Parkeren is intussen Te wijdverbreid ook buiten Rotterdam 
	 Betaald parkeren invoeren op dit stuk Rochussenstraat maar ook op het Academie plein EN belendende parkeerplaats. Daar kom je als er plek is sowieso al terecht. Reputatie van Vrij Parkeren is intussen Te wijdverbreid ook buiten Rotterdam 

	 Betaald parkeren invoeren, maar niet voor bewoners. Om de huidige situatie te ontmoedigen 
	 Betaald parkeren invoeren, maar niet voor bewoners. Om de huidige situatie te ontmoedigen 

	 Betaald parkeren is bezigheidstherapie. Grote onzin. Als je geld wil , geef je rekening En je maak de straat vrij van ......... vervuiling Met vriendelijke groet. 
	 Betaald parkeren is bezigheidstherapie. Grote onzin. Als je geld wil , geef je rekening En je maak de straat vrij van ......... vervuiling Met vriendelijke groet. 

	 Betaald parkeren is destijds ingevoerd i.v.m. de parkeerdruk van de EUR. Nu deze door betere faciliteiten op de campus is verminderd, kan wellicht tot gratis parkeren worden overgegaan. 
	 Betaald parkeren is destijds ingevoerd i.v.m. de parkeerdruk van de EUR. Nu deze door betere faciliteiten op de campus is verminderd, kan wellicht tot gratis parkeren worden overgegaan. 

	 betaald parkeren is een verkapte belasting en is volstrekt onnodig. Er is ruimte genoeg in Rotterdam voor auto's èn daarbij veilige fietsroutes èn een veilig voetgangersgebied, als je de openbare ruimte maar wat verstandiger inricht, dwz niet overal files laten ontstaan omdat de wegprofielen versmald zijn. De gemeente laat zijn oren hangen naar een landelijke lobby groepen  van aannemers, milieubeweging, anwb enz. Leefbaar heeft daar de afgelopen tijd onvoldoende tegen opgetreden. Je moet je eigen bevolki
	 betaald parkeren is een verkapte belasting en is volstrekt onnodig. Er is ruimte genoeg in Rotterdam voor auto's èn daarbij veilige fietsroutes èn een veilig voetgangersgebied, als je de openbare ruimte maar wat verstandiger inricht, dwz niet overal files laten ontstaan omdat de wegprofielen versmald zijn. De gemeente laat zijn oren hangen naar een landelijke lobby groepen  van aannemers, milieubeweging, anwb enz. Leefbaar heeft daar de afgelopen tijd onvoldoende tegen opgetreden. Je moet je eigen bevolki

	 BETAALD PARKEREN IS HIER GEEN OPTIE VOOR DE PROBLEMEN VEROP IN DE WIJK. MAAK BIJ HET WINKELCENTRUM DE ESCH EEN DEEL BETAALD PARKEREN, VOOR HET BOOSCHAPPEN DOEN GELIJK AAN DE LUSTHOFSTRAAT 
	 BETAALD PARKEREN IS HIER GEEN OPTIE VOOR DE PROBLEMEN VEROP IN DE WIJK. MAAK BIJ HET WINKELCENTRUM DE ESCH EEN DEEL BETAALD PARKEREN, VOOR HET BOOSCHAPPEN DOEN GELIJK AAN DE LUSTHOFSTRAAT 

	 Betaald parkeren is ingevoerd om de parkeerdruk te reguleren. In het weekeinde is er absoluut geen parkeerdruk, dus is het gewoon geldklopperij en gaat het zijn doel voorbij. Ik zou het niet meer dan terecht vinden in het weekeinde betaald parkeren af te schaffen in zone 120 
	 Betaald parkeren is ingevoerd om de parkeerdruk te reguleren. In het weekeinde is er absoluut geen parkeerdruk, dus is het gewoon geldklopperij en gaat het zijn doel voorbij. Ik zou het niet meer dan terecht vinden in het weekeinde betaald parkeren af te schaffen in zone 120 

	 Betaald parkeren is niet altijd de oplossing. Vooral bij grote winkelcentra parkeren de medewerkers in de directe nabijheid. Hier moet meer aandacht voor komen. Betaald parkeren is een inkomstenbron voor de gemeente geworden, dit is geen mening meer, maar een feit. 
	 Betaald parkeren is niet altijd de oplossing. Vooral bij grote winkelcentra parkeren de medewerkers in de directe nabijheid. Hier moet meer aandacht voor komen. Betaald parkeren is een inkomstenbron voor de gemeente geworden, dit is geen mening meer, maar een feit. 


	 Betaald parkeren is niet de oplossing, in de avond is het probleem het grootste en is er vaak geen plek in de straat. Dit wordt niet opgelost door betaald parkeren er zijn gewoon te weinig plaatsen voor de bewoners. 
	 Betaald parkeren is niet de oplossing, in de avond is het probleem het grootste en is er vaak geen plek in de straat. Dit wordt niet opgelost door betaald parkeren er zijn gewoon te weinig plaatsen voor de bewoners. 
	 Betaald parkeren is niet de oplossing, in de avond is het probleem het grootste en is er vaak geen plek in de straat. Dit wordt niet opgelost door betaald parkeren er zijn gewoon te weinig plaatsen voor de bewoners. 

	 Betaald parkeren is niet mogelijk omdat er niet  in de straat geparkeerd mag worden. 
	 Betaald parkeren is niet mogelijk omdat er niet  in de straat geparkeerd mag worden. 

	 Betaald parkeren is tot 11 uur 's avonds. Dit mag wat mij betreft tot 6 uur 's avonds zijn. 
	 Betaald parkeren is tot 11 uur 's avonds. Dit mag wat mij betreft tot 6 uur 's avonds zijn. 

	 Betaald parkeren is wenselijk, ook op zondag wanneer Feyenoord speelt. Parkeerverbod aan de overkant van de straat invoeren of handhaven is ook wenselijk. Meer handhaven tijdens schooltijden (breng- en haaluren) zou fijn zijn, zodat auto's niet meer op de stoep worden geparkeerd. 
	 Betaald parkeren is wenselijk, ook op zondag wanneer Feyenoord speelt. Parkeerverbod aan de overkant van de straat invoeren of handhaven is ook wenselijk. Meer handhaven tijdens schooltijden (breng- en haaluren) zou fijn zijn, zodat auto's niet meer op de stoep worden geparkeerd. 

	 Betaald parkeren langer laten doorlopen (ook na 7 uur), zodat niet alle auto's van het hotel om de hoek in onze straat parkeren 
	 Betaald parkeren langer laten doorlopen (ook na 7 uur), zodat niet alle auto's van het hotel om de hoek in onze straat parkeren 

	 betaald parkeren los niets op.wel de hele grote troitoirs  waar niemand iets aan heeft zouden kleiner kunnen en dan parkeerplaatsen van maken .Ik woon aan de Bosbes en als ik s.avonds thuis kom MOET ik altijd op de stoep al rijd ik de hele Bosbes af.Overal staan auto.s op de stoep met een mogelijkheid van een bekeuring,maar ik kan die auto toch niet mee naar binnen nemen?????Dus graag een oplossing!!!!! 
	 betaald parkeren los niets op.wel de hele grote troitoirs  waar niemand iets aan heeft zouden kleiner kunnen en dan parkeerplaatsen van maken .Ik woon aan de Bosbes en als ik s.avonds thuis kom MOET ik altijd op de stoep al rijd ik de hele Bosbes af.Overal staan auto.s op de stoep met een mogelijkheid van een bekeuring,maar ik kan die auto toch niet mee naar binnen nemen?????Dus graag een oplossing!!!!! 

	 Betaald parkeren lost het niet op. Echte oplossingen wel. Er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de bouw van de flats, de nieuwbouw, STC en de RDM. Los dit eerst op en dan pas bewoners belasten met betaald parkeren 
	 Betaald parkeren lost het niet op. Echte oplossingen wel. Er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de bouw van de flats, de nieuwbouw, STC en de RDM. Los dit eerst op en dan pas bewoners belasten met betaald parkeren 

	 Betaald parkeren lost het probleem niet op, dit zorgt er alleen voor dat buren die wel een auto hebben nog meer moeten gaan betalen voor een dienst die er gewoon moet zijn. Wel vind ik dat meerdere auto's in een gezin tegengegaan moet worden. Hoe je dat moet bereiken heb ik wel ideeen over maar die zullen de meesten niet schappelijk vinden (lees: elke 2e/3e auto op zelfde woonadres dubbel belasten). 
	 Betaald parkeren lost het probleem niet op, dit zorgt er alleen voor dat buren die wel een auto hebben nog meer moeten gaan betalen voor een dienst die er gewoon moet zijn. Wel vind ik dat meerdere auto's in een gezin tegengegaan moet worden. Hoe je dat moet bereiken heb ik wel ideeen over maar die zullen de meesten niet schappelijk vinden (lees: elke 2e/3e auto op zelfde woonadres dubbel belasten). 

	 Betaald parkeren lost het probleem niet op! Het gaat in ons geval om gedrag, daar moet handhaving aan te pas komen. 
	 Betaald parkeren lost het probleem niet op! Het gaat in ons geval om gedrag, daar moet handhaving aan te pas komen. 

	 Betaald parkeren lost mijn overlast niet op en vind ik onwenselijk in Hoek van Holland. Verzonken parkeerplekken ofwel op rijbaanniveau parkeren. En niet parkeren op trottoirniveau lost mijn probleem misschien wel op. 
	 Betaald parkeren lost mijn overlast niet op en vind ik onwenselijk in Hoek van Holland. Verzonken parkeerplekken ofwel op rijbaanniveau parkeren. En niet parkeren op trottoirniveau lost mijn probleem misschien wel op. 

	 Betaald parkeren maken voor s avonds en s nachts en overdag juist niet. Dat stimuleert het winkelen voor de middenstand misschien. 
	 Betaald parkeren maken voor s avonds en s nachts en overdag juist niet. Dat stimuleert het winkelen voor de middenstand misschien. 

	 Betaald parkeren NIET invoeren .... het helpt niks, en jaagt de bewoners alleen maar op extra kosten en gedoe. 
	 Betaald parkeren NIET invoeren .... het helpt niks, en jaagt de bewoners alleen maar op extra kosten en gedoe. 

	 Betaald parkeren ook in de avond invoeren 
	 Betaald parkeren ook in de avond invoeren 

	 Betaald parkeren overdag alleen op basis van overleg met bewoners. Parkeeroverlast komt overdag voor door de bedrijven die aan de andere kant van de rijksweg gelegen zijn. (ENECO, Politie etc.) In de avond en nacht gewoon omdat het druk/vol is met auto's van bewoners maar er is altijd wel ergens plek. 
	 Betaald parkeren overdag alleen op basis van overleg met bewoners. Parkeeroverlast komt overdag voor door de bedrijven die aan de andere kant van de rijksweg gelegen zijn. (ENECO, Politie etc.) In de avond en nacht gewoon omdat het druk/vol is met auto's van bewoners maar er is altijd wel ergens plek. 

	 Betaald parkeren spekt alleen maar de kas maar lost verder niets op omdat mensen nu eenmaal hun auto kwijt moeten. Het is te ver lopen om je auto in mijn straat te parkeren en vervolgens naar de stad te gaan met het OV. Er is net een straat verder een hele nieuwe straat met parkeerplekken aangelegd, en daarbij heeft men de fout gemaakt om er weer teveel nieuwe bomen te planten die veel parkeer ruimte in beslag nemen! Daar hadden makkelijk nog meer bewoners kunnen parkeren. Er word bij betaald parkeren ook
	 Betaald parkeren spekt alleen maar de kas maar lost verder niets op omdat mensen nu eenmaal hun auto kwijt moeten. Het is te ver lopen om je auto in mijn straat te parkeren en vervolgens naar de stad te gaan met het OV. Er is net een straat verder een hele nieuwe straat met parkeerplekken aangelegd, en daarbij heeft men de fout gemaakt om er weer teveel nieuwe bomen te planten die veel parkeer ruimte in beslag nemen! Daar hadden makkelijk nog meer bewoners kunnen parkeren. Er word bij betaald parkeren ook


	dure parkeergarages willen ontwijken. Waarom moet de bewoner dan toch ook nog per jaar betalen om voor zn eigen deur te staan?!? 
	dure parkeergarages willen ontwijken. Waarom moet de bewoner dan toch ook nog per jaar betalen om voor zn eigen deur te staan?!? 
	dure parkeergarages willen ontwijken. Waarom moet de bewoner dan toch ook nog per jaar betalen om voor zn eigen deur te staan?!? 

	 Betaald parkeren te duur, krijg daardoor weinig bezoek. Parkeertijd ,tot 23.00 uur te lang, daardoor extra prijzig en daardoor weinig bezoek. 
	 Betaald parkeren te duur, krijg daardoor weinig bezoek. Parkeertijd ,tot 23.00 uur te lang, daardoor extra prijzig en daardoor weinig bezoek. 

	 Betaald parkeren tot 01.00 lijkt zijn vruchten af te werpen. 
	 Betaald parkeren tot 01.00 lijkt zijn vruchten af te werpen. 

	 Betaald parkeren tot 1 uur in de nacht is ronduit belachelijk! En er moet meer ruimte komen voor laden en lossen bij de flatgebouwen en hotels. anders gaat iedereen op de stoep staan of midden op de weg en kunnen we niet doorrijden of naar ons werk.  Daarnaast veel fietsen over de stoep, fietsen overal geparkeerd, kortom duwen en dringen op het Wijnhaven eiland. geen goede zaak en het is wachten op de ongelukken. 
	 Betaald parkeren tot 1 uur in de nacht is ronduit belachelijk! En er moet meer ruimte komen voor laden en lossen bij de flatgebouwen en hotels. anders gaat iedereen op de stoep staan of midden op de weg en kunnen we niet doorrijden of naar ons werk.  Daarnaast veel fietsen over de stoep, fietsen overal geparkeerd, kortom duwen en dringen op het Wijnhaven eiland. geen goede zaak en het is wachten op de ongelukken. 

	 Betaald parkeren tot 11 uur is te lang. 
	 Betaald parkeren tot 11 uur is te lang. 

	 Betaald parkeren tot 23 uur is schandalig Wij moeten visite aanraden [verjaardagen e.d.]om zondags te komen,want dan is het gratis 
	 Betaald parkeren tot 23 uur is schandalig Wij moeten visite aanraden [verjaardagen e.d.]om zondags te komen,want dan is het gratis 

	 Betaald parkeren tot 23:00 uur en ook op zondag 
	 Betaald parkeren tot 23:00 uur en ook op zondag 

	 betaald parkeren uitbreiden naar 23.00 
	 betaald parkeren uitbreiden naar 23.00 

	 betaald parkeren uitbreiden naar avonden en weekenden. Parkeren voor bouwverkeer en het bezetten van parkeerplaatsen door bouwmaterialen, containers, hekken etc limiteren (beperkt vergunnen en dan handhaven) 
	 betaald parkeren uitbreiden naar avonden en weekenden. Parkeren voor bouwverkeer en het bezetten van parkeerplaatsen door bouwmaterialen, containers, hekken etc limiteren (beperkt vergunnen en dan handhaven) 

	 Betaald parkeren van het Noordereiland maken, er is veel overlast van mensen die hier parkeren en vervolgens de stad ingaan 
	 Betaald parkeren van het Noordereiland maken, er is veel overlast van mensen die hier parkeren en vervolgens de stad ingaan 

	 Betaald parkeren verlengen tot 23:00 en duurder maken! Graag het regime (dus de tarieven en de parkeertijden) van het centrum overnemen!! 
	 Betaald parkeren verlengen tot 23:00 en duurder maken! Graag het regime (dus de tarieven en de parkeertijden) van het centrum overnemen!! 

	 betaald parkeren verlengen van 18.oou naar 23.oou. Hiermee voorkom je dat men de auto  na het werk hier gratis parkeert en vervolgens met de trein naar de woonplaats, vaak Amsterdam, reist. 
	 betaald parkeren verlengen van 18.oou naar 23.oou. Hiermee voorkom je dat men de auto  na het werk hier gratis parkeert en vervolgens met de trein naar de woonplaats, vaak Amsterdam, reist. 

	 Betaald parkeren vind ik echt belachelijk. Indien de gemeente Rotterdam besluit in mijn straat betaald parkeren in te voeren, overweeg ik te verhuizen. 
	 Betaald parkeren vind ik echt belachelijk. Indien de gemeente Rotterdam besluit in mijn straat betaald parkeren in te voeren, overweeg ik te verhuizen. 

	 Betaald parkeren vind ik een reden om te verhuizen. Ik vind dat je als bewoner geen parkeerkosten moet betalen in je woonwijk. 
	 Betaald parkeren vind ik een reden om te verhuizen. Ik vind dat je als bewoner geen parkeerkosten moet betalen in je woonwijk. 

	 Betaald parkeren was niet de oplossing van het parkeerprobleem. De gemeente Rotterdam zou na moeten gaan of de kosten/baten hiervan in verhouding staan. Schaf het anders af en probeer je als overheid hiermee niet te bemoeien. 
	 Betaald parkeren was niet de oplossing van het parkeerprobleem. De gemeente Rotterdam zou na moeten gaan of de kosten/baten hiervan in verhouding staan. Schaf het anders af en probeer je als overheid hiermee niet te bemoeien. 

	 Betaald parkeren zal het noodzakelijk maken ons parkeerterrein te beschermen met een slagboom of hek wat de bewoners veel geld gaat kosten, wat ook niet is kas is. 
	 Betaald parkeren zal het noodzakelijk maken ons parkeerterrein te beschermen met een slagboom of hek wat de bewoners veel geld gaat kosten, wat ook niet is kas is. 

	 Betaald parkeren zou een goed idee zijn voor de oostelijke kant van de Katendrechtse Lagedijk. 
	 Betaald parkeren zou een goed idee zijn voor de oostelijke kant van de Katendrechtse Lagedijk. 

	 Betaald parkeren zou geen invloed hebben op de drukte. De geparkeerde auto's zijn van bewoners van de wijk, dus die verdwijnen niet als het parkeren betaald zou worden. De oplossing kan beter gezocht worden in uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. 
	 Betaald parkeren zou geen invloed hebben op de drukte. De geparkeerde auto's zijn van bewoners van de wijk, dus die verdwijnen niet als het parkeren betaald zou worden. De oplossing kan beter gezocht worden in uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. 

	 Betaald parkeren zou heel slecht zijn voor de winkeliers en de weekmarkt 
	 Betaald parkeren zou heel slecht zijn voor de winkeliers en de weekmarkt 

	 Betaald parkeren, met extra kosten voor vergunning bij 2de auto. Stimuleren van auto-deel opties. 
	 Betaald parkeren, met extra kosten voor vergunning bij 2de auto. Stimuleren van auto-deel opties. 

	 Betaald parkeren, of beperkingen op parkeren (beperkte duur, vergunningen etc) zou welkom zijn. Wij wonen net aan de grens van betaald parkeren, maar bij ons is het gratis, 
	 Betaald parkeren, of beperkingen op parkeren (beperkte duur, vergunningen etc) zou welkom zijn. Wij wonen net aan de grens van betaald parkeren, maar bij ons is het gratis, 


	naast het station (Noord), dus veel mensen die de auto (lang) bij ons parkeren. Is niet gewenst; er blijft niet genoeg plek over voor bewoners. 
	naast het station (Noord), dus veel mensen die de auto (lang) bij ons parkeren. Is niet gewenst; er blijft niet genoeg plek over voor bewoners. 
	naast het station (Noord), dus veel mensen die de auto (lang) bij ons parkeren. Is niet gewenst; er blijft niet genoeg plek over voor bewoners. 

	 Betaald parkeren. Wordt door veel starten ondersteund alleen de gebiedscommissie heeft dit tegen gehouden 
	 Betaald parkeren. Wordt door veel starten ondersteund alleen de gebiedscommissie heeft dit tegen gehouden 

	 Betaalparkeren verlengen van 09:00 - 18:00 uur naar 09:00 - 23:00 uur. Tijdens ramadan periode, na zonsondergang extra politie/ parkeer controles. Het is absurd dat als bewoner klaag je over het verkeerd parkeren (vandaar het betaal parkeren was ingevoerd en drukte van gemakzuchtigen) en tijdens de ramadan mogen moskee bezoekers parkeren hoe en waar ze willen. Als bewoner mag ik niet eens 5min verkeerd geparkeerd staan anders krijg ik een bon (ik woon 365,25 dagen) . Moskee bezoekers wonen niet in de wijk
	 Betaalparkeren verlengen van 09:00 - 18:00 uur naar 09:00 - 23:00 uur. Tijdens ramadan periode, na zonsondergang extra politie/ parkeer controles. Het is absurd dat als bewoner klaag je over het verkeerd parkeren (vandaar het betaal parkeren was ingevoerd en drukte van gemakzuchtigen) en tijdens de ramadan mogen moskee bezoekers parkeren hoe en waar ze willen. Als bewoner mag ik niet eens 5min verkeerd geparkeerd staan anders krijg ik een bon (ik woon 365,25 dagen) . Moskee bezoekers wonen niet in de wijk

	 beter aangeven waar de ingangen van de grote parkeergarage Weena/Schouwburgplein zijn. Mensen die niet uit Rotterdam komen snappen dat niet. 
	 beter aangeven waar de ingangen van de grote parkeergarage Weena/Schouwburgplein zijn. Mensen die niet uit Rotterdam komen snappen dat niet. 

	 Beter de aanhangwagens in de gaten houden; die moeten in een stalling niet in de straat! Verder werkbusjes op parkeerplaatsen buiten de straat. Dit zijn al heel veel ruimte schelen. Daarnaast blijken er plannen voor bomen....lijkt mij onrealistisch bij ons in de straat, evenals het idee alles eenrichtingsverkeer te maken in de grasbuurt. 
	 Beter de aanhangwagens in de gaten houden; die moeten in een stalling niet in de straat! Verder werkbusjes op parkeerplaatsen buiten de straat. Dit zijn al heel veel ruimte schelen. Daarnaast blijken er plannen voor bomen....lijkt mij onrealistisch bij ons in de straat, evenals het idee alles eenrichtingsverkeer te maken in de grasbuurt. 

	 beter handhaven (en dan niet een praatje aangaan maar bekeuren, want deze mensen doen dit constant en zijn niet gevoelig voor aanspreken), de plastic container niet op de parkeerplaats zetten 
	 beter handhaven (en dan niet een praatje aangaan maar bekeuren, want deze mensen doen dit constant en zijn niet gevoelig voor aanspreken), de plastic container niet op de parkeerplaats zetten 

	 Beter handhaven en meer parkeerplaatsen creeeren 
	 Beter handhaven en meer parkeerplaatsen creeeren 

	 beter handhaven in de 1e scheepvaartstraat te Hoek van Holland.Bel je over deze situatie dan verteld de telefoniste kan je het zelf niet oplossen.Nee beste dame daar hebben we handhavers voor,maar helaas die staan liever langs de Waterweg te nietsnutten 
	 beter handhaven in de 1e scheepvaartstraat te Hoek van Holland.Bel je over deze situatie dan verteld de telefoniste kan je het zelf niet oplossen.Nee beste dame daar hebben we handhavers voor,maar helaas die staan liever langs de Waterweg te nietsnutten 

	 Beter handhaven op bestelbusjes en vrachtwagens die meer dan een plek in beslag nemen. 
	 Beter handhaven op bestelbusjes en vrachtwagens die meer dan een plek in beslag nemen. 

	 Beter handhaven van regels. 
	 Beter handhaven van regels. 

	 Beter nadenken bij beleid nieuwe woonwijken over de parkeerdruk. Nu wordt het een beetje 'weggewuifd' door Stadsontwikkeling als bewoners hierop wijzen bij presentatie van de plannen. 
	 Beter nadenken bij beleid nieuwe woonwijken over de parkeerdruk. Nu wordt het een beetje 'weggewuifd' door Stadsontwikkeling als bewoners hierop wijzen bij presentatie van de plannen. 

	 Beter onderhouden parkeerplaatsen. Er zijn wel plekken leeg maar niemand wil daar parkeren vanwege vogelpoepoverlast, sap van de bomen, slechte bestrating of lastig inparkeren. 
	 Beter onderhouden parkeerplaatsen. Er zijn wel plekken leeg maar niemand wil daar parkeren vanwege vogelpoepoverlast, sap van de bomen, slechte bestrating of lastig inparkeren. 

	 beter toezicht of handhaven van geparkeerde kamper 
	 beter toezicht of handhaven van geparkeerde kamper 

	 Betere aanduidingen waar de parkeerautomaten staan. Heb al veel zoekende mensen aangeklampt gekregen. 
	 Betere aanduidingen waar de parkeerautomaten staan. Heb al veel zoekende mensen aangeklampt gekregen. 

	 Betere belijning en aanduiding. 
	 Betere belijning en aanduiding. 

	 Betere controle 
	 Betere controle 

	 Betere controle op parkeren op de stoep en invalide op en af ritjes 
	 Betere controle op parkeren op de stoep en invalide op en af ritjes 

	 betere controles op auto's die langdurig niet van hun plek komen en aanhangwagens 
	 betere controles op auto's die langdurig niet van hun plek komen en aanhangwagens 

	 Betere handhaving m.b.t. foutparkeerders. 
	 Betere handhaving m.b.t. foutparkeerders. 

	 betere handhaving van het dubbel parkeren aan de Verboomstraat, gaat van kwaad tot erger. Erg onveilig, RET lijn 70 moet er ook door, het is wachten op een ongeluk. 
	 betere handhaving van het dubbel parkeren aan de Verboomstraat, gaat van kwaad tot erger. Erg onveilig, RET lijn 70 moet er ook door, het is wachten op een ongeluk. 


	 Betere markering van de gele streep waar je niet mag parkeren bijvoorbeeld vóór onze parkeergarage zodat het voor iedereen duidelijker is, de gele streep is nu zo goed als weg gevaagd. 
	 Betere markering van de gele streep waar je niet mag parkeren bijvoorbeeld vóór onze parkeergarage zodat het voor iedereen duidelijker is, de gele streep is nu zo goed als weg gevaagd. 
	 Betere markering van de gele streep waar je niet mag parkeren bijvoorbeeld vóór onze parkeergarage zodat het voor iedereen duidelijker is, de gele streep is nu zo goed als weg gevaagd. 

	 Betere parkeerplekken. 
	 Betere parkeerplekken. 

	 Betreft Marie van Eijsden-Vinkstraat. Aan de stoep waar structureel fout geparkeerd wordt bevinden zich geen voordeuren, dus is het denkbaar er parkeervakken te maken met instandhouding van enkele rijen stoeptegels. En dus niet het opofferen van groen of gras-parkeren. Het dure experiment aan de Nancy Zeelenbergsingel met gras-parkeerplaatsen is geen onverdeeld succes: wel extra plaatsen, maar het gras is nagenoeg verdwenen en modderige toestand er voor in de plaats. 
	 Betreft Marie van Eijsden-Vinkstraat. Aan de stoep waar structureel fout geparkeerd wordt bevinden zich geen voordeuren, dus is het denkbaar er parkeervakken te maken met instandhouding van enkele rijen stoeptegels. En dus niet het opofferen van groen of gras-parkeren. Het dure experiment aan de Nancy Zeelenbergsingel met gras-parkeerplaatsen is geen onverdeeld succes: wel extra plaatsen, maar het gras is nagenoeg verdwenen en modderige toestand er voor in de plaats. 

	 Bevind me in een bevoorrechte positie om landelijk met parkeren op eigen terrein te wonen. Niet echt een gemiddelde situatie voor Rotterdam. 
	 Bevind me in een bevoorrechte positie om landelijk met parkeren op eigen terrein te wonen. Niet echt een gemiddelde situatie voor Rotterdam. 

	 Bevorderen ander manieren van verplaatsen. gebruik fiets en openbaar vervoer. " Gratis", door overheid via belasting betaald OV.  Indien mogelijk, aan de rand van de wijk grote parkeerplaatsen aanleggen. De wijk autoluw maken. 
	 Bevorderen ander manieren van verplaatsen. gebruik fiets en openbaar vervoer. " Gratis", door overheid via belasting betaald OV.  Indien mogelijk, aan de rand van de wijk grote parkeerplaatsen aanleggen. De wijk autoluw maken. 

	 Bewoner Klaas Kosterstraat 10 heeft 22mtr stoeprand tegenover zijn 12 mtr brede inrit zelf zonder enige toestemming met gele strepen laten markeren als NP zône. een arrogante assoclale ingreep lijkt me, die op eigen kosten verwijderd dient te worden. 
	 Bewoner Klaas Kosterstraat 10 heeft 22mtr stoeprand tegenover zijn 12 mtr brede inrit zelf zonder enige toestemming met gele strepen laten markeren als NP zône. een arrogante assoclale ingreep lijkt me, die op eigen kosten verwijderd dient te worden. 

	 Bewoners een parkeervergunning geven met daaraan een bezoekerspas gekoppeld zodat mensen die bij je op visite komen niet het volle pond hoeven te betalen als hun parkeerschijf is verlopen. Daarnaast werken met een parkeerschijf waarbij de maximale parkeertijd 1-2 uur is. Dit lijkt mij een redelijke tijd aangezien de tandarts en de aldi ook op het eiland zitten. Door het handhaven van regelmatige controles en het uitschrijven van boetes zullen kantoormensen, vakantiegangers en uitgaand publiek hun auto nie
	 Bewoners een parkeervergunning geven met daaraan een bezoekerspas gekoppeld zodat mensen die bij je op visite komen niet het volle pond hoeven te betalen als hun parkeerschijf is verlopen. Daarnaast werken met een parkeerschijf waarbij de maximale parkeertijd 1-2 uur is. Dit lijkt mij een redelijke tijd aangezien de tandarts en de aldi ook op het eiland zitten. Door het handhaven van regelmatige controles en het uitschrijven van boetes zullen kantoormensen, vakantiegangers en uitgaand publiek hun auto nie

	 Bewoners gebruik laten maken van P garage onder citizen M hotel 
	 Bewoners gebruik laten maken van P garage onder citizen M hotel 

	 Bewoners hebben de neiging met hun auto door te rijden tot waar zij wonen en - als er dan geen plek is - door te rijden en verderop te parkeren. Blijkbaar komt het bij de mensen niet op om de auto eerder dan dicht bij hun woning te parkeren, met als gevolg het vollopen achterin van onze voor auto's doodlopende straat. Iets voor een voorlichtingsactie? 
	 Bewoners hebben de neiging met hun auto door te rijden tot waar zij wonen en - als er dan geen plek is - door te rijden en verderop te parkeren. Blijkbaar komt het bij de mensen niet op om de auto eerder dan dicht bij hun woning te parkeren, met als gevolg het vollopen achterin van onze voor auto's doodlopende straat. Iets voor een voorlichtingsactie? 

	 Bewoners kunnen, vooral overdag, niet altijd makkelijk voor de deur parkeren omdat er, ondanks dat er betaald parkeren geldt, veel werkenden hun auto parkeren 
	 Bewoners kunnen, vooral overdag, niet altijd makkelijk voor de deur parkeren omdat er, ondanks dat er betaald parkeren geldt, veel werkenden hun auto parkeren 

	 Bewoners moeten een parkeerkaart , voor vrij parkeren krijgen. 
	 Bewoners moeten een parkeerkaart , voor vrij parkeren krijgen. 

	 Bewoners van ons complex zetten de auto (verplicht) in de inpandige parkeergarage, daarom ervaren wij weinig overlast 
	 Bewoners van ons complex zetten de auto (verplicht) in de inpandige parkeergarage, daarom ervaren wij weinig overlast 

	 bewoners van tegenover gelegen woningen parkeren de auto bij ons op de woonerf, er zijn bij deze bewoners volop parkeer plaatsen vrij echter moeten zij 200 meter de wijk in om achter hun woning te perkeren en dat doen zij alleen als ze moeten laden of lossen. oplossing op kenteken parkeren i.d.m. 
	 bewoners van tegenover gelegen woningen parkeren de auto bij ons op de woonerf, er zijn bij deze bewoners volop parkeer plaatsen vrij echter moeten zij 200 meter de wijk in om achter hun woning te perkeren en dat doen zij alleen als ze moeten laden of lossen. oplossing op kenteken parkeren i.d.m. 

	 BEWONERSVIGNET zodat parkeren van 1 auto per huishouden gratis kan blijven. gezin met 2 kinderen 3 auto's nodig dan heb je voor auto 2 en 3 vast ook wel geld voor een vergunning, maar de bewoners de rekening gaan presenteren terwijl er lang parkeren zestienhoven, importautohandel zoals eerder omschreven plaats vind is standaard de bewoners laten betalen voor parkeerdruk die door gemeente zelf in de hand gewerkt wordt (hoofdkantoor SoZaWe en andere vestiging "de Rotterdam" op loopafstand vol stampen 
	 BEWONERSVIGNET zodat parkeren van 1 auto per huishouden gratis kan blijven. gezin met 2 kinderen 3 auto's nodig dan heb je voor auto 2 en 3 vast ook wel geld voor een vergunning, maar de bewoners de rekening gaan presenteren terwijl er lang parkeren zestienhoven, importautohandel zoals eerder omschreven plaats vind is standaard de bewoners laten betalen voor parkeerdruk die door gemeente zelf in de hand gewerkt wordt (hoofdkantoor SoZaWe en andere vestiging "de Rotterdam" op loopafstand vol stampen 


	met mensen van andere kantoren zonder dat die medewerkers in een eigen garage kunnen parkeren bijvoorbeeld) Ook de "parkeer" situatie tegenover het Noordereiland achter Tropicana kan gerust onder de loep genomen worden. Elke avond/nacht staan daar auto's lichtsignalen te geven voor vrouwen/drugshandel omdat ook daar gratis gestaan kan worden. Tropicana is gegund aan Blue City 010 omdat die ZOGENAAMD volledig gras/groenstroken om het gebouw zouden aanleggen, maar nu dus drugstoerisme faciliteren en parkeerpl
	met mensen van andere kantoren zonder dat die medewerkers in een eigen garage kunnen parkeren bijvoorbeeld) Ook de "parkeer" situatie tegenover het Noordereiland achter Tropicana kan gerust onder de loep genomen worden. Elke avond/nacht staan daar auto's lichtsignalen te geven voor vrouwen/drugshandel omdat ook daar gratis gestaan kan worden. Tropicana is gegund aan Blue City 010 omdat die ZOGENAAMD volledig gras/groenstroken om het gebouw zouden aanleggen, maar nu dus drugstoerisme faciliteren en parkeerpl
	met mensen van andere kantoren zonder dat die medewerkers in een eigen garage kunnen parkeren bijvoorbeeld) Ook de "parkeer" situatie tegenover het Noordereiland achter Tropicana kan gerust onder de loep genomen worden. Elke avond/nacht staan daar auto's lichtsignalen te geven voor vrouwen/drugshandel omdat ook daar gratis gestaan kan worden. Tropicana is gegund aan Blue City 010 omdat die ZOGENAAMD volledig gras/groenstroken om het gebouw zouden aanleggen, maar nu dus drugstoerisme faciliteren en parkeerpl

	 Bezoekers Noordereiland die de vouwfiets uit de koffer halen of o.v. nemen laten betalen en buurtbewoners met een vast adres geen parkeergeld laten betalen maar wel voor een extra parkeerkaart die aan vrienden of familie gegeven kan worden die dag of periode dat ze op bezoek zijn. 
	 Bezoekers Noordereiland die de vouwfiets uit de koffer halen of o.v. nemen laten betalen en buurtbewoners met een vast adres geen parkeergeld laten betalen maar wel voor een extra parkeerkaart die aan vrienden of familie gegeven kan worden die dag of periode dat ze op bezoek zijn. 

	 Bezoekers van bedrijven op bedrijventerreinen parkeren en niet in de wijk. Dus wellicht betere communicatie vanuit die bedrijven over de parkeermogelijkheden. 
	 Bezoekers van bedrijven op bedrijventerreinen parkeren en niet in de wijk. Dus wellicht betere communicatie vanuit die bedrijven over de parkeermogelijkheden. 

	 bezoekersparkeer regeling continueren, eventueel via afspraken met exploitant  ondergrondse garages Wilhelminapier. 
	 bezoekersparkeer regeling continueren, eventueel via afspraken met exploitant  ondergrondse garages Wilhelminapier. 

	 Bij buurtsupermarkt Coop is in de Hammerfeststraat verboden te parkeren. Dit is aangegeven door middel van gele strepen. Elke dag staan hier toch auto's geparkeerd. Dit levert problemen op wanneer er tegelijkertijd tegenoverliggend verkeer elkaar wil passeren. Meerdere keren bij afdeling Handhaving hierover bericht. Afdeling Handhaving ziet dit niet als urgent. Wanneer men ergens niet mag parkeren dan ben ik van mening dat je daarop moet handhaven. Het is wel degelijk een probleem. Omdat het elke dag aan 
	 Bij buurtsupermarkt Coop is in de Hammerfeststraat verboden te parkeren. Dit is aangegeven door middel van gele strepen. Elke dag staan hier toch auto's geparkeerd. Dit levert problemen op wanneer er tegelijkertijd tegenoverliggend verkeer elkaar wil passeren. Meerdere keren bij afdeling Handhaving hierover bericht. Afdeling Handhaving ziet dit niet als urgent. Wanneer men ergens niet mag parkeren dan ben ik van mening dat je daarop moet handhaven. Het is wel degelijk een probleem. Omdat het elke dag aan 

	 Bij de invoering van betaald parkeren, is aangenomen met de belofte, dat dit weer gebruikt zou worden in de gebieden van betaald parkeren, het parkeer probleem op te lossen door meer plaatsen te creëren, dat heb ik tot op heden niet terug gezien in diverse wijken war betaald parkeren is ingevoerd 
	 Bij de invoering van betaald parkeren, is aangenomen met de belofte, dat dit weer gebruikt zou worden in de gebieden van betaald parkeren, het parkeer probleem op te lossen door meer plaatsen te creëren, dat heb ik tot op heden niet terug gezien in diverse wijken war betaald parkeren is ingevoerd 

	 Bij de nieuwbouwwoningen is een eigen parkeerplaats, maar ook die mensen hebben vaak 2 autos, zodat deze in omliggende straten geparkeerd wordt. 
	 Bij de nieuwbouwwoningen is een eigen parkeerplaats, maar ook die mensen hebben vaak 2 autos, zodat deze in omliggende straten geparkeerd wordt. 

	 Bij de speeltuin aan de Oudedijk geen betaal/parkeer automaat! 
	 Bij de speeltuin aan de Oudedijk geen betaal/parkeer automaat! 

	 Bij een voetbal wedstrijd, van Feijenoord is parkeren voor de bewoners niet meer mogelijk . 
	 Bij een voetbal wedstrijd, van Feijenoord is parkeren voor de bewoners niet meer mogelijk . 

	 bij evenementen in de kuip parkeren hier ook auto's gratis. 
	 bij evenementen in de kuip parkeren hier ook auto's gratis. 

	 bij evenementen, gebruik van locatie-ruimten (cursussen,trouwerij,voetbal) is het vrijwel onmogelijk om in de buurt van het winkelcentrum te parkeren. dan zou blauwe-kaart zone toch wel handig zijn. (voor boodschappen/arts/tandartsbezoek) 
	 bij evenementen, gebruik van locatie-ruimten (cursussen,trouwerij,voetbal) is het vrijwel onmogelijk om in de buurt van het winkelcentrum te parkeren. dan zou blauwe-kaart zone toch wel handig zijn. (voor boodschappen/arts/tandartsbezoek) 

	 Bij het bouwen van woningen in de toch al drukke buurt zorgen voor extra parkeerplekken en niet aangeven dat die er inpandig zijn. Praktijk leert dat bewoners niet willen betalen voor een inpandige parkeerplek, maar dan toch hun auto op straat parkeren en vaak zijn er al twee auto's per gezin. 
	 Bij het bouwen van woningen in de toch al drukke buurt zorgen voor extra parkeerplekken en niet aangeven dat die er inpandig zijn. Praktijk leert dat bewoners niet willen betalen voor een inpandige parkeerplek, maar dan toch hun auto op straat parkeren en vaak zijn er al twee auto's per gezin. 

	 Bij mij in de straat (Meidoornsingel-Schiebroek, staat een school. Daar wordt regelmatig bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen dubbelgeparkeerd. Dit levert een gevaar op 
	 Bij mij in de straat (Meidoornsingel-Schiebroek, staat een school. Daar wordt regelmatig bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen dubbelgeparkeerd. Dit levert een gevaar op 


	voor overige weggebruikers, en fietsers in het bijzonder. Ik spreek bestuurders er wel eens op aan, maar het helpt weinig. Is het mogelijk om in de buurt van basisscholen streng te controleren op dubbelparkeren of parkeren op oneigenlijke plekken? 
	voor overige weggebruikers, en fietsers in het bijzonder. Ik spreek bestuurders er wel eens op aan, maar het helpt weinig. Is het mogelijk om in de buurt van basisscholen streng te controleren op dubbelparkeren of parkeren op oneigenlijke plekken? 
	voor overige weggebruikers, en fietsers in het bijzonder. Ik spreek bestuurders er wel eens op aan, maar het helpt weinig. Is het mogelijk om in de buurt van basisscholen streng te controleren op dubbelparkeren of parkeren op oneigenlijke plekken? 

	 Bij nieuwbouw meer rekening houden met voldoende parkeergelegenheid. 
	 Bij nieuwbouw meer rekening houden met voldoende parkeergelegenheid. 

	 bij ons heeft iedereen plek in een ondergrondse parkeergarage, toch zie je dat een aantal mensen op straat wil staan met hun auto, daar moet aan gewerkt worden. 
	 bij ons heeft iedereen plek in een ondergrondse parkeergarage, toch zie je dat een aantal mensen op straat wil staan met hun auto, daar moet aan gewerkt worden. 

	 Bij ons in de buurt betaald parkeren door het maasstad ziekenhuis zij straten van de huniadijk niet.Waarom? 
	 Bij ons in de buurt betaald parkeren door het maasstad ziekenhuis zij straten van de huniadijk niet.Waarom? 

	 Bij ons is het alleen overdag betaald parkeren. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond staat alles hier vaak vol met mensen die hier gratis parkeren omdat het in het centrum niet gratis is en je er in een paar minuutje naartoe loopt. Het is niet verschrikkelijk en hoeft wat mij betreft niet te veranderen, maar betaald parkeren invoeren op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond zou een idee kunnen zijn. De andere avonden hoeft dat niet. Misschien kan er in Rotterdam, net als bijvoorbeeld in Den Haag da
	 Bij ons is het alleen overdag betaald parkeren. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond staat alles hier vaak vol met mensen die hier gratis parkeren omdat het in het centrum niet gratis is en je er in een paar minuutje naartoe loopt. Het is niet verschrikkelijk en hoeft wat mij betreft niet te veranderen, maar betaald parkeren invoeren op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond zou een idee kunnen zijn. De andere avonden hoeft dat niet. Misschien kan er in Rotterdam, net als bijvoorbeeld in Den Haag da

	 Bij ons staat de parkeergarage al meer dan 10 jaar voor 60% leeg en dat terwijl de gemeente vergunningen blijft verstrekken aan bewoners (zelfs voor een tweede auto). Toch typisch dat niet eerst naar bestaande plekken wordt verwezen? 
	 Bij ons staat de parkeergarage al meer dan 10 jaar voor 60% leeg en dat terwijl de gemeente vergunningen blijft verstrekken aan bewoners (zelfs voor een tweede auto). Toch typisch dat niet eerst naar bestaande plekken wordt verwezen? 

	 bij vraag 1 staat er 1 optie niet bij:  Ik kan met enige regelmaat ( na 17.30) mijn auto niet kwijt in de straat . . . maar ik zie dat NIET als een parkeerprobleem. Eerder als een stimulans om over mijn autobezit na te denken. 
	 bij vraag 1 staat er 1 optie niet bij:  Ik kan met enige regelmaat ( na 17.30) mijn auto niet kwijt in de straat . . . maar ik zie dat NIET als een parkeerprobleem. Eerder als een stimulans om over mijn autobezit na te denken. 

	 Bij werkzaamheden aan de weg, welke ten koste gaat aan parkeerplaatsen ergens extra parkeer faciliteit creëren. 
	 Bij werkzaamheden aan de weg, welke ten koste gaat aan parkeerplaatsen ergens extra parkeer faciliteit creëren. 

	 Bij ziekenhuizen moet er betaald worden, bij sportvelden niet! Ik blijf dat vreemd vinden. 
	 Bij ziekenhuizen moet er betaald worden, bij sportvelden niet! Ik blijf dat vreemd vinden. 

	 Bijvoorbeeld bloembakken plaatsen op waar je makkelijk de auto kan neerzetten (maar niet mag parkeren). Oa bij in en uitritten van een garage, woontoren. 
	 Bijvoorbeeld bloembakken plaatsen op waar je makkelijk de auto kan neerzetten (maar niet mag parkeren). Oa bij in en uitritten van een garage, woontoren. 

	 bijzonder veel parkeeroverlast van foutparkeerders rondom de school met de breng en ophaalmomenten 
	 bijzonder veel parkeeroverlast van foutparkeerders rondom de school met de breng en ophaalmomenten 

	 Binnenkort kom er betaald parkeren aan de andere kant vd singel, lange hilleweg. Nu zijn er al geen parkeerplaatsen,omdat er mensen de auto parkeren vd hillevliet. Dan krijg je de hilleweg enz erbij. Ik moet na een avonddienst soms 7 min lopen terug lopen van een parkeerplaats naar mijn huis. 
	 Binnenkort kom er betaald parkeren aan de andere kant vd singel, lange hilleweg. Nu zijn er al geen parkeerplaatsen,omdat er mensen de auto parkeren vd hillevliet. Dan krijg je de hilleweg enz erbij. Ik moet na een avonddienst soms 7 min lopen terug lopen van een parkeerplaats naar mijn huis. 

	 Binnenkort worden er in deze buurt 100 huizen gebouwd , dan komt er ongetwijfeld een verkeers probleem bij binnenkomen van de straat , nu is er al een parkeerverbod over een klein stukje , ongeveer 3 auto’s , Maar,er wordt niet gehandhaaft , geen enkele controle , dus staan daar geregeld auto s .  Er zal zeker een probleem komen als die huizen er zijn , niet alleen parkeer maar ook de verkeersdrukte , alles moet dan door een smalle straat . 
	 Binnenkort worden er in deze buurt 100 huizen gebouwd , dan komt er ongetwijfeld een verkeers probleem bij binnenkomen van de straat , nu is er al een parkeerverbod over een klein stukje , ongeveer 3 auto’s , Maar,er wordt niet gehandhaaft , geen enkele controle , dus staan daar geregeld auto s .  Er zal zeker een probleem komen als die huizen er zijn , niet alleen parkeer maar ook de verkeersdrukte , alles moet dan door een smalle straat . 

	 Blauw zone of betaald parkeren maken, Vrij parkeren een auto/huisnummer. Dus niet voor meerdere auto's per huisnummer. 
	 Blauw zone of betaald parkeren maken, Vrij parkeren een auto/huisnummer. Dus niet voor meerdere auto's per huisnummer. 

	 Blauwe parkeerschijven/ vergunningen 
	 Blauwe parkeerschijven/ vergunningen 

	 Blauwe streep zou probleem grotendeels oplossen. Mensen van ksntoren en winkelend publiek zouden dan wegvallen. Probleem opgelost. Graag vrijstelling voor bewoners. 
	 Blauwe streep zou probleem grotendeels oplossen. Mensen van ksntoren en winkelend publiek zouden dan wegvallen. Probleem opgelost. Graag vrijstelling voor bewoners. 


	 Blijf zorgen voor bezoekers die soms een parkeerplek nodig hebben.  Houdt zicht op bezoekers voor het centrum van de stad die steeds vaker uitwijken naar de omliggende wijken en dat geeft parkeerdruk. 
	 Blijf zorgen voor bezoekers die soms een parkeerplek nodig hebben.  Houdt zicht op bezoekers voor het centrum van de stad die steeds vaker uitwijken naar de omliggende wijken en dat geeft parkeerdruk. 
	 Blijf zorgen voor bezoekers die soms een parkeerplek nodig hebben.  Houdt zicht op bezoekers voor het centrum van de stad die steeds vaker uitwijken naar de omliggende wijken en dat geeft parkeerdruk. 

	 Blijven controleren door handhaving want sinds zij patrouilleren is de situatie aanmerkelijk verbeterd 
	 Blijven controleren door handhaving want sinds zij patrouilleren is de situatie aanmerkelijk verbeterd 

	 Boetes komen uitdelen. 
	 Boetes komen uitdelen. 

	 Boezemkade bewoners hebben een parkeer garage onder hun appartementen complex. Bovendien is de Boezemkade slechts behept met een (1) rijbaan en derhalve allen een (1) richting verkeer mogelijk. Parkeren is derhalve op de Boezemkade niet mogelijk. 
	 Boezemkade bewoners hebben een parkeer garage onder hun appartementen complex. Bovendien is de Boezemkade slechts behept met een (1) rijbaan en derhalve allen een (1) richting verkeer mogelijk. Parkeren is derhalve op de Boezemkade niet mogelijk. 

	 Bomen en lantaarnpalen staan op de parkeerplaatsen, waardoor er veel minder auto's geparkeerd kunnen worden dan er parkeervakken zijn. 
	 Bomen en lantaarnpalen staan op de parkeerplaatsen, waardoor er veel minder auto's geparkeerd kunnen worden dan er parkeervakken zijn. 

	 Bomen snoeien pf vervangen , parkeerplekken schijn i.p.v. achter elkaar zodat kleine auto's geen 2 parkeerplaatsen meer in kunnen nemen. Tevens verbod op parkeren van bedtijfsauto's (bussen) zodat de wrenige plaatsen beschikbaar blijven voor personenauto's.  Teeede en zelfs derde auto's op één adres veel zwaarder belasten. 
	 Bomen snoeien pf vervangen , parkeerplekken schijn i.p.v. achter elkaar zodat kleine auto's geen 2 parkeerplaatsen meer in kunnen nemen. Tevens verbod op parkeren van bedtijfsauto's (bussen) zodat de wrenige plaatsen beschikbaar blijven voor personenauto's.  Teeede en zelfs derde auto's op één adres veel zwaarder belasten. 

	 Bord eenrichtingsverkeer plaatsen. Heersdijk - Hoogvliet. 
	 Bord eenrichtingsverkeer plaatsen. Heersdijk - Hoogvliet. 

	 bord met alleen parkeren in de parkeervakken, en dan ook naleving 
	 bord met alleen parkeren in de parkeervakken, en dan ook naleving 

	 Borden plaatsen, dat het verboden is drugs en alcohol te gebruiken op de openbare weg, zodat er beter gehandhaafd kan worden. 
	 Borden plaatsen, dat het verboden is drugs en alcohol te gebruiken op de openbare weg, zodat er beter gehandhaafd kan worden. 

	 Bouw een bewonersgarage bij Zuidplein. Hoeft niet erg groot te zijn. Naar mijn mening zijn er genoeg open plekken of leegstaande panden om dit te realiseren. 
	 Bouw een bewonersgarage bij Zuidplein. Hoeft niet erg groot te zijn. Naar mijn mening zijn er genoeg open plekken of leegstaande panden om dit te realiseren. 

	 Bouw genoeg parkeergarages 
	 Bouw genoeg parkeergarages 

	 Bouw waar het kan parkeergarages. 
	 Bouw waar het kan parkeergarages. 

	 Bouw wat meer betaalbare parkeergarages. in de wijken. Maar ja, parkeren is ook wel weer een flinke melkkoe, zal dus altijd weer duurder worden. 
	 Bouw wat meer betaalbare parkeergarages. in de wijken. Maar ja, parkeren is ook wel weer een flinke melkkoe, zal dus altijd weer duurder worden. 

	 Bouwcontainers en degelijke bezetten hier veel parkeerplaatsen. 
	 Bouwcontainers en degelijke bezetten hier veel parkeerplaatsen. 

	 Bredere straten maken om schuin inparkeren mogelijk te maken Desnoods door opoffering van een deel van de groenstrook openbaar voetpad. 
	 Bredere straten maken om schuin inparkeren mogelijk te maken Desnoods door opoffering van een deel van de groenstrook openbaar voetpad. 

	 Breidt het betaald parkeren uit zodat er ook 's avonds betaald moet worden. Ik vind het nog steeds merkwaardig dat het betalen alleen voor overdag geldt. 
	 Breidt het betaald parkeren uit zodat er ook 's avonds betaald moet worden. Ik vind het nog steeds merkwaardig dat het betalen alleen voor overdag geldt. 

	 Briefjes uitdelen dat ze beter moeten parkeren Niet dubbel ofzo 
	 Briefjes uitdelen dat ze beter moeten parkeren Niet dubbel ofzo 

	 Beter handhaven, ook op illegale plaatsen (tuinen). 
	 Beter handhaven, ook op illegale plaatsen (tuinen). 

	 Buitenruimte lijkt nu gratis te zijn. En heel veel buitenruimte wordt nu gratis weggegeven aan geparkeerde auto's. Parkeren voor fietsen krijgt geen eigen ruimte. En kinderen kunnen niet spelen. Buitenruimte is niet gratis daar mogen we best voor betalen. Nu is het een blikken jungle. De kosten voor het parkeren van een eerste, tweede en derde auto wordt afgewenteld op de samenleving, teleurstellend. 
	 Buitenruimte lijkt nu gratis te zijn. En heel veel buitenruimte wordt nu gratis weggegeven aan geparkeerde auto's. Parkeren voor fietsen krijgt geen eigen ruimte. En kinderen kunnen niet spelen. Buitenruimte is niet gratis daar mogen we best voor betalen. Nu is het een blikken jungle. De kosten voor het parkeren van een eerste, tweede en derde auto wordt afgewenteld op de samenleving, teleurstellend. 

	 Busjes en aanhangers weren alleen maar personen auto’s 
	 Busjes en aanhangers weren alleen maar personen auto’s 

	 Bussen en voertuigen van bedrijven en gemeentelijke instanties aan het einde van de straat laten parkeren. 
	 Bussen en voertuigen van bedrijven en gemeentelijke instanties aan het einde van de straat laten parkeren. 

	 cafetaria zorgt voor parkeer druk 
	 cafetaria zorgt voor parkeer druk 

	 Carports voor onze woningen/ eigen parkeerplaats voor je huis 
	 Carports voor onze woningen/ eigen parkeerplaats voor je huis 

	 Coffee shop trek vaak mensen waardoor geen parkeren mogelijk is 
	 Coffee shop trek vaak mensen waardoor geen parkeren mogelijk is 

	 Coffeeshops zijn er sluipend door de strot geduwd in de loop der jaren.. geen inspraak. 
	 Coffeeshops zijn er sluipend door de strot geduwd in de loop der jaren.. geen inspraak. 

	 Controle op foutparkeren. We zien nooit politie of burgerwacht o.i.d. 
	 Controle op foutparkeren. We zien nooit politie of burgerwacht o.i.d. 


	 controle op het juist parkeren, dus niet in een bocht 
	 controle op het juist parkeren, dus niet in een bocht 
	 controle op het juist parkeren, dus niet in een bocht 

	 controleer vaker op (foutief) parkeergedrag op de Rijnvoorde en doe er iets aan !!!!!!! 
	 controleer vaker op (foutief) parkeergedrag op de Rijnvoorde en doe er iets aan !!!!!!! 

	 Controleren door politie en/of parkeerwachten. Dat vindt nu nooit  plaats 
	 Controleren door politie en/of parkeerwachten. Dat vindt nu nooit  plaats 

	 Creëer vrije parkeerplaatsen voor bezoekers 
	 Creëer vrije parkeerplaatsen voor bezoekers 

	 Dat andere mensen op onze parkeerplekken heel de dag gaan staan die bij de deelgemeente werken in de keizerswaard terwijl het eigen terrein is van de woonbron en er een bord staat alleen toegang tot parkeren voor de bewoners van de dadeltuin want daar wonen wij maar daar hebben zij maling aan en daar hebben wij problemen door als wij even weg moeten. met vriendelijke groet P.J.Mourik dadeltuin 74 3078 la Rotterdam 
	 Dat andere mensen op onze parkeerplekken heel de dag gaan staan die bij de deelgemeente werken in de keizerswaard terwijl het eigen terrein is van de woonbron en er een bord staat alleen toegang tot parkeren voor de bewoners van de dadeltuin want daar wonen wij maar daar hebben zij maling aan en daar hebben wij problemen door als wij even weg moeten. met vriendelijke groet P.J.Mourik dadeltuin 74 3078 la Rotterdam 

	 Dat de bewoners in de wijk beetje beter (netjes) auto's parkeren. Liefst eigen parkeerplaats 
	 Dat de bewoners in de wijk beetje beter (netjes) auto's parkeren. Liefst eigen parkeerplaats 

	 Dat de gemeente eens echt luisterd naar zijn inwoners en niet naar die beleids makers die buiten Rotterdam wonen. En dat totaal geen benul hebben wat er echt in een wijk gebeurt. 
	 Dat de gemeente eens echt luisterd naar zijn inwoners en niet naar die beleids makers die buiten Rotterdam wonen. En dat totaal geen benul hebben wat er echt in een wijk gebeurt. 

	 Dat de politie/parkeerwachters ook eens een keer optreden i.p.v. alleen voorbij rijden 
	 Dat de politie/parkeerwachters ook eens een keer optreden i.p.v. alleen voorbij rijden 

	 Dat er alleen personenauto's mogen parkeren. Niet die bestelwagens. Die zouden aan het eind of aan het begin van de straat moeten  parkeren. (Langs de zijkant van de huizen uit een andere straat.) 
	 Dat er alleen personenauto's mogen parkeren. Niet die bestelwagens. Die zouden aan het eind of aan het begin van de straat moeten  parkeren. (Langs de zijkant van de huizen uit een andere straat.) 

	 Dat er bedrijfsauto's niet binnen de wijk mogen parkeren,een flink bedrijf busje nemen heel veel extra parkeerplaats in beslag door de grote hiervan natuurlijk. 
	 Dat er bedrijfsauto's niet binnen de wijk mogen parkeren,een flink bedrijf busje nemen heel veel extra parkeerplaats in beslag door de grote hiervan natuurlijk. 

	 Dat er gekeken gaat worden naar de enorme bus in de straat, daarbij staan er ook zeer regelmatig campers, caravans en andere bussen in de straat 
	 Dat er gekeken gaat worden naar de enorme bus in de straat, daarbij staan er ook zeer regelmatig campers, caravans en andere bussen in de straat 

	 dat er in de avond en nachts bedrijfswagen s geparkeerd staan 
	 dat er in de avond en nachts bedrijfswagen s geparkeerd staan 

	 Dat er opgetreden wordt tegen Sixt af en toe 15 busjes met een vergunning van 7 en 2 plaatsen in per busje  af en toe zo geparkeerd dat bevoorrading trucks er niet door kunnen 
	 Dat er opgetreden wordt tegen Sixt af en toe 15 busjes met een vergunning van 7 en 2 plaatsen in per busje  af en toe zo geparkeerd dat bevoorrading trucks er niet door kunnen 

	 Dat er te weinig betaalpalen zijn, mensen komen zelfs bellen waar de automaat staat 
	 Dat er te weinig betaalpalen zijn, mensen komen zelfs bellen waar de automaat staat 

	 Dat handhaving meer moet toezien op foutparkeren. Er staan regelmatig voertuigen (gedeeltelijk) op het trottoir. 
	 Dat handhaving meer moet toezien op foutparkeren. Er staan regelmatig voertuigen (gedeeltelijk) op het trottoir. 

	 dat het opheffen van parkeerplaatsen de leefbaarheid enorm ten goed komt. Gewoon mee doorgaan! 
	 dat het opheffen van parkeerplaatsen de leefbaarheid enorm ten goed komt. Gewoon mee doorgaan! 

	 Dat het soms ook wel heel smal is om door de straat te rijden 
	 Dat het soms ook wel heel smal is om door de straat te rijden 

	 Dat iedereen in het juiste vak parkeert 
	 Dat iedereen in het juiste vak parkeert 

	 dat je hier in ommoord ook weer gewoon langs de straat mag parkeren zo dat als de parkeer plaats vol is je naar een andere flat moet buiten de parkeer vakken is het verboden dus een prent en bij de andere flats is het zelfde probleem verjonging hier in ommoord betekend gezinnen met 2 soms 3 en 4 auto's door bedrijfs auto;s en prive auto's 
	 dat je hier in ommoord ook weer gewoon langs de straat mag parkeren zo dat als de parkeer plaats vol is je naar een andere flat moet buiten de parkeer vakken is het verboden dus een prent en bij de andere flats is het zelfde probleem verjonging hier in ommoord betekend gezinnen met 2 soms 3 en 4 auto's door bedrijfs auto;s en prive auto's 

	 Dat men had moeten nadenken alvorens wijken te bouwen met heel veel eengezinswoningen.  Dat is vragen om problemen. Al die mensen moeten hun auto kwijt kunnen soms wel 4 of 5 auto's per woning. 
	 Dat men had moeten nadenken alvorens wijken te bouwen met heel veel eengezinswoningen.  Dat is vragen om problemen. Al die mensen moeten hun auto kwijt kunnen soms wel 4 of 5 auto's per woning. 

	 Dat mensen de inrit van onze parkeergarage niet blokkeren. 
	 Dat mensen de inrit van onze parkeergarage niet blokkeren. 

	 Dat mensen met een parkeervergunning altijd kunnen parkeren. 
	 Dat mensen met een parkeervergunning altijd kunnen parkeren. 

	 dat mensen met opritten/garages daar verplicht gebruik van zouden moeten maken! 
	 dat mensen met opritten/garages daar verplicht gebruik van zouden moeten maken! 

	 Dat parkeren voor bewoners gratis zou moeten zijn omdat wij al wegenbelasting betalen. 
	 Dat parkeren voor bewoners gratis zou moeten zijn omdat wij al wegenbelasting betalen. 

	 dat recent ook auto's geparkeerd mogen worden uit een nabijgelegen buurt, waardoor het gebrek aan parkeerruimte nog urgenter is geworden. 
	 dat recent ook auto's geparkeerd mogen worden uit een nabijgelegen buurt, waardoor het gebrek aan parkeerruimte nog urgenter is geworden. 

	 De afmetingen van de parkeerplaatsen kloppen niet. Daardoor blijven de te kleine plaatsen vaak onbenut. Hopelijk wordt dat na de rioleringswerken hersteld. En: er zijn veel plaatsen 
	 De afmetingen van de parkeerplaatsen kloppen niet. Daardoor blijven de te kleine plaatsen vaak onbenut. Hopelijk wordt dat na de rioleringswerken hersteld. En: er zijn veel plaatsen 


	voor het opladen van elektrische auto's. Deze zijn 's nachts vaak als enige nog vrij. Aub geen nieuwe parkeeplaatsen voor opladen in de buurt! 
	voor het opladen van elektrische auto's. Deze zijn 's nachts vaak als enige nog vrij. Aub geen nieuwe parkeeplaatsen voor opladen in de buurt! 
	voor het opladen van elektrische auto's. Deze zijn 's nachts vaak als enige nog vrij. Aub geen nieuwe parkeeplaatsen voor opladen in de buurt! 

	 de afspraak dat andere parkeerzones in onze zone mogen parkeren afschaffen. Dit is het verschuiven van problemen. 
	 de afspraak dat andere parkeerzones in onze zone mogen parkeren afschaffen. Dit is het verschuiven van problemen. 

	 De Autodate-plek op de hoek Stolkstraat en Tochtstraat is niet duidelijk gemarkeerd met strepen op de grond. 
	 De Autodate-plek op de hoek Stolkstraat en Tochtstraat is niet duidelijk gemarkeerd met strepen op de grond. 

	 De bedrijfs auto´s weren uit de wijk. Bijvoorbeeld veilige parkeerplaatsen maken in de Spaansepolder voor bedrijfs auto´s. 
	 De bedrijfs auto´s weren uit de wijk. Bijvoorbeeld veilige parkeerplaatsen maken in de Spaansepolder voor bedrijfs auto´s. 

	 De bestrating van veel parkeerplaatsen is slecht,  stoepranden te hoog om autodeuren te openen 
	 De bestrating van veel parkeerplaatsen is slecht,  stoepranden te hoog om autodeuren te openen 

	 de betaalde parkeertijd zou tot +/- 19.00 uur mogen worden verlengd. 
	 de betaalde parkeertijd zou tot +/- 19.00 uur mogen worden verlengd. 

	 De bewoners zijn eigenaar van de straat.  Het komt regelmatig voor dat niet geautoriseerde bezoekers de straat gebruiken om te parkeren.  Met aanvullende bebording is dit wellicht te verhelpen. 
	 De bewoners zijn eigenaar van de straat.  Het komt regelmatig voor dat niet geautoriseerde bezoekers de straat gebruiken om te parkeren.  Met aanvullende bebording is dit wellicht te verhelpen. 

	 De bomen van de parkeerplaatsen verwijderen 
	 De bomen van de parkeerplaatsen verwijderen 

	 De busjes/vrachtauto's van Sixt autoverhuur ergens anders te laten parkeren dan in een woonwijk. 
	 De busjes/vrachtauto's van Sixt autoverhuur ergens anders te laten parkeren dan in een woonwijk. 

	 de buurt ervaart last van 'hangauto's'', ik weet niet wat de inzittenden uitspoken, misschien doen ze niets verkeerd, maar misschien ook wel. Het zou goed zijn als dit eens onderzocht werd. 
	 de buurt ervaart last van 'hangauto's'', ik weet niet wat de inzittenden uitspoken, misschien doen ze niets verkeerd, maar misschien ook wel. Het zou goed zijn als dit eens onderzocht werd. 

	 De drukte met parkeren en het fout parkeren (parkeren op plekken waar niet geparkeerd mag worden) wordt vooral veroorzaakt door bezoekers horeca vanaf het begin van de avond. Vaak het moment dat wij net thuis komen en de auto willen parkeren. Wellicht zou deze horeca meer aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid om mensen te stimuleren met het OV of de fiets te nemen om hun restaurant te bezoeken. Ook zouden ze zelf meer gebruik kunnen maken van OV en fiets (dit geldt vooral personeel van de
	 De drukte met parkeren en het fout parkeren (parkeren op plekken waar niet geparkeerd mag worden) wordt vooral veroorzaakt door bezoekers horeca vanaf het begin van de avond. Vaak het moment dat wij net thuis komen en de auto willen parkeren. Wellicht zou deze horeca meer aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid om mensen te stimuleren met het OV of de fiets te nemen om hun restaurant te bezoeken. Ook zouden ze zelf meer gebruik kunnen maken van OV en fiets (dit geldt vooral personeel van de

	 De enige oplossing is ervoor te zorgen dat mensen minder met de auto naar het centrum komen. Minder parkeerplaatsen op straat maakt de parkeerellende alleen maar groter, maar is beter voor het leefklimaat. Voor een deel van de bezoekers is het OV geen alternatief. Het is nog altijd goedkoper om een paar uur te betalen voor het parkeren, dan de reis met het OV te maken. Een gezin bestaande uit 4 personen is voor een retourtje met de metro uit pakweg Alexander al bijna 18 euro kwijt. Daar kan je heel wat uu
	 De enige oplossing is ervoor te zorgen dat mensen minder met de auto naar het centrum komen. Minder parkeerplaatsen op straat maakt de parkeerellende alleen maar groter, maar is beter voor het leefklimaat. Voor een deel van de bezoekers is het OV geen alternatief. Het is nog altijd goedkoper om een paar uur te betalen voor het parkeren, dan de reis met het OV te maken. Een gezin bestaande uit 4 personen is voor een retourtje met de metro uit pakweg Alexander al bijna 18 euro kwijt. Daar kan je heel wat uu

	 De enkele keer dat we de auto niet voor de deur kunnen parkeren, zetten we de auto een stukje verder, er is zeker een parkeerplek binnen 100 meter beschikbaar. 
	 De enkele keer dat we de auto niet voor de deur kunnen parkeren, zetten we de auto een stukje verder, er is zeker een parkeerplek binnen 100 meter beschikbaar. 

	 DE flat is gerenoveerd, waardoor de parkeerplaats vol butsen en kuilen zit, hierdoor is het een gevaar voor de oudere bewoners. Wordt tijd dat hier iets aan gedaan wordt. Dnk u. 
	 DE flat is gerenoveerd, waardoor de parkeerplaats vol butsen en kuilen zit, hierdoor is het een gevaar voor de oudere bewoners. Wordt tijd dat hier iets aan gedaan wordt. Dnk u. 

	 De Gemeente heeft bij recente nieuwbouw(woningen) en renovatie winkelstraat de parkeerplekken (drastisch) verminderd. Het aantal parkeerplaatsen is daardoor bewust onder de landelijke norm (t.o.v. huisvesting) gekomen. Inmiddels parkeren buurtbewoners 
	 De Gemeente heeft bij recente nieuwbouw(woningen) en renovatie winkelstraat de parkeerplekken (drastisch) verminderd. Het aantal parkeerplaatsen is daardoor bewust onder de landelijke norm (t.o.v. huisvesting) gekomen. Inmiddels parkeren buurtbewoners 


	bij elkaar in de straat / op de stoep etc. omdat 's avonds na 6 uur er (inmiddels) echt geen plek meer is, waardoor wij soms vele straten verderop moeten parkeren. SUGGESTIE: niet (nog) meer parkeren opofferen aan groen en (meer) parkeerhavens haaks op de straat/stoep. 
	bij elkaar in de straat / op de stoep etc. omdat 's avonds na 6 uur er (inmiddels) echt geen plek meer is, waardoor wij soms vele straten verderop moeten parkeren. SUGGESTIE: niet (nog) meer parkeren opofferen aan groen en (meer) parkeerhavens haaks op de straat/stoep. 
	bij elkaar in de straat / op de stoep etc. omdat 's avonds na 6 uur er (inmiddels) echt geen plek meer is, waardoor wij soms vele straten verderop moeten parkeren. SUGGESTIE: niet (nog) meer parkeren opofferen aan groen en (meer) parkeerhavens haaks op de straat/stoep. 

	 De gemeente heeft ons parkeerterrein nieuwe form gegeven ..... dat is leuk ; helaas hebben wij daardoor minder plekjes aan overgehouden und moet ik regelmatig bij thuiskomst  reeds vanaf omstreeks 22.oo uur op aangrenzende ( onveiligere) straat uitwijken !!!! 
	 De gemeente heeft ons parkeerterrein nieuwe form gegeven ..... dat is leuk ; helaas hebben wij daardoor minder plekjes aan overgehouden und moet ik regelmatig bij thuiskomst  reeds vanaf omstreeks 22.oo uur op aangrenzende ( onveiligere) straat uitwijken !!!! 

	 De gemeente moet fout parkeren sneller en vaker bestraffen (boetes) en klachten van burgers pro-actief oppakken. Ook moet de gemeente beter luisteren naar klachten van burgers en hiernaar handelen. 
	 De gemeente moet fout parkeren sneller en vaker bestraffen (boetes) en klachten van burgers pro-actief oppakken. Ook moet de gemeente beter luisteren naar klachten van burgers en hiernaar handelen. 

	 de gemeente Rotterdam moet geen auto's in de voortuinen bij rijtjes-huizen toestaan.  Het aanzien van de straat gaat, bij het parkeren in de kleine voortuinen, aanzienlijk op achteruit! 
	 de gemeente Rotterdam moet geen auto's in de voortuinen bij rijtjes-huizen toestaan.  Het aanzien van de straat gaat, bij het parkeren in de kleine voortuinen, aanzienlijk op achteruit! 

	 De gemeente Rotterdam moet ophouden met dat ranzige graaisysteem van hoge parkeerkosten in mijn stad Rotterdam en het verminderen van parkeerplaatsen. Zoek maar een andere manier om de stadskas te spekken en zorg ervoor dat er een betaalbaar en continu openbaarvervoersysteem komt wat voor iedereen betaalbaar en acceptabel is! Ik geef mijn auto niet op omdat de prijzen omhoog gaan of omdat er een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd maar ik geef mijn auto wel op als er een perfect openbaar vervoer wordt gerea
	 De gemeente Rotterdam moet ophouden met dat ranzige graaisysteem van hoge parkeerkosten in mijn stad Rotterdam en het verminderen van parkeerplaatsen. Zoek maar een andere manier om de stadskas te spekken en zorg ervoor dat er een betaalbaar en continu openbaarvervoersysteem komt wat voor iedereen betaalbaar en acceptabel is! Ik geef mijn auto niet op omdat de prijzen omhoog gaan of omdat er een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd maar ik geef mijn auto wel op als er een perfect openbaar vervoer wordt gerea

	 De gemeentelijke groenstrook  langs de tuinen/trottoir toevoegen aan de tuinen t.b.v. het parkeren op eigen grond. 
	 De gemeentelijke groenstrook  langs de tuinen/trottoir toevoegen aan de tuinen t.b.v. het parkeren op eigen grond. 

	 De hofjes in de stad weer hofje maken. Hofjes zijn niet bedoeld om parkeerplaats te zijn, en naar mijn idee zijn er in Rotterdam meer dan genoeg parkeerplaatsen verder om de hofjes weer in hun oude glorie te herstellen. 
	 De hofjes in de stad weer hofje maken. Hofjes zijn niet bedoeld om parkeerplaats te zijn, en naar mijn idee zijn er in Rotterdam meer dan genoeg parkeerplaatsen verder om de hofjes weer in hun oude glorie te herstellen. 

	 De hoge trucks/bussen voor de flat. 
	 De hoge trucks/bussen voor de flat. 

	 De huidige publieke parkeergelegenheden op de Wilhelminapier zijn vooral op toekomstige bouwlocaties. Wat gebeurt er als daar gebouwd gaat worden? 
	 De huidige publieke parkeergelegenheden op de Wilhelminapier zijn vooral op toekomstige bouwlocaties. Wat gebeurt er als daar gebouwd gaat worden? 

	 De indeling van de Invalide plaatsen,deze staan namelijk in de rij richting normaal geen probleem als je niet gehandicapt bent. De plaatsen zijn namelijk te smal (zo wie zo al)voor een invalideplaats, we moeten altijd eerst de auto van zijn plaats halen om in te kunnen laten stappen vanaf de stoeprand. Deze is namelijk veel te hoog, of maak de plaatsen breder of laat de auto's hier op 45 graden de plaats inrijden.(zelfs nog meer ruimte te creeren) . 
	 De indeling van de Invalide plaatsen,deze staan namelijk in de rij richting normaal geen probleem als je niet gehandicapt bent. De plaatsen zijn namelijk te smal (zo wie zo al)voor een invalideplaats, we moeten altijd eerst de auto van zijn plaats halen om in te kunnen laten stappen vanaf de stoeprand. Deze is namelijk veel te hoog, of maak de plaatsen breder of laat de auto's hier op 45 graden de plaats inrijden.(zelfs nog meer ruimte te creeren) . 

	 De invalideparkeerplekken voor de nertsenfokkerij worden oneigenlijk gebruikt,niet door bezoekers van de kerk,maar door automobilisten uit de naburige straten,die niets met de kerk  te maken hebben. Dus haal in ieder geval 1 plek weg,want er staan er nu 2 achter elkaar en hebben de bergsingelbewoners er weer 1 bij. 
	 De invalideparkeerplekken voor de nertsenfokkerij worden oneigenlijk gebruikt,niet door bezoekers van de kerk,maar door automobilisten uit de naburige straten,die niets met de kerk  te maken hebben. Dus haal in ieder geval 1 plek weg,want er staan er nu 2 achter elkaar en hebben de bergsingelbewoners er weer 1 bij. 

	 De keren dat ik mijn auto op meer dan 1 minuut lopen van mijn huis moet parkeren zijn heel zeldzaam, dus ik vind de parkeerproblematiek bij mijn in de buurt erg meevallen. Als ik niet in de straat kan parkeren, kan ik dat gewoonlijk nog net om de hoek doen. Ik ben daarom ook erg blij dat er betaald parkeren is. 
	 De keren dat ik mijn auto op meer dan 1 minuut lopen van mijn huis moet parkeren zijn heel zeldzaam, dus ik vind de parkeerproblematiek bij mijn in de buurt erg meevallen. Als ik niet in de straat kan parkeren, kan ik dat gewoonlijk nog net om de hoek doen. Ik ben daarom ook erg blij dat er betaald parkeren is. 

	 De keuze van de plaats van parkeerplekken bestemd voor elektrische auto's  is uitermate onhandig en visie loos. Nu zijn er plekken aan het eind van ons pad ( hebben  geen plek 
	 De keuze van de plaats van parkeerplekken bestemd voor elektrische auto's  is uitermate onhandig en visie loos. Nu zijn er plekken aan het eind van ons pad ( hebben  geen plek 


	voor de deur en moeten een stuk lopen naar de straat ) opgeofferd voor mensen die elders in de straat wonen en zelf plek voor de deur hebben. 
	voor de deur en moeten een stuk lopen naar de straat ) opgeofferd voor mensen die elders in de straat wonen en zelf plek voor de deur hebben. 
	voor de deur en moeten een stuk lopen naar de straat ) opgeofferd voor mensen die elders in de straat wonen en zelf plek voor de deur hebben. 

	 De komst van de Lidl heeft aanzienlijk de overlast vergroot en winkelpubliek voor het centrum dat bij halte metro oostplein opstapt 
	 De komst van de Lidl heeft aanzienlijk de overlast vergroot en winkelpubliek voor het centrum dat bij halte metro oostplein opstapt 

	 De kosten voor bezoekers van de parkeer garage naar beneden brengen zodat men daar gaat parkeren bij het bezoek en personeel van het Maasstad ziekenhuis gratis laten staan zo al een hele verbetering kunnen zijn. 
	 De kosten voor bezoekers van de parkeer garage naar beneden brengen zodat men daar gaat parkeren bij het bezoek en personeel van het Maasstad ziekenhuis gratis laten staan zo al een hele verbetering kunnen zijn. 

	 De laatste keer dat er een langparkeerder voor onze garage, werden wij snel geholpen (via een gemeentelijk meldingsnummer). Zij spoorden de eigenaar op en hij werd gesommeerd om zijn auto weg te halen. Inclusief een stevige boete. Wij zijn zeer te spreken over deze aanpak! Waarvoor dank. 
	 De laatste keer dat er een langparkeerder voor onze garage, werden wij snel geholpen (via een gemeentelijk meldingsnummer). Zij spoorden de eigenaar op en hij werd gesommeerd om zijn auto weg te halen. Inclusief een stevige boete. Wij zijn zeer te spreken over deze aanpak! Waarvoor dank. 

	 De laatste tijd komt het meestal door werkzaamheden in de buurt waardoor automobilisten uit andere straten ook hier moeten parkeren 
	 De laatste tijd komt het meestal door werkzaamheden in de buurt waardoor automobilisten uit andere straten ook hier moeten parkeren 

	 De lantaarnpalen zijn al veranderd  Dus gemeente doet er al iets aan. Politie vaker door de de wijk de Esch rijden. Niet alleen lang maar ook de parkeerplaatsen op rijden. Camera.s ??????? 
	 De lantaarnpalen zijn al veranderd  Dus gemeente doet er al iets aan. Politie vaker door de de wijk de Esch rijden. Niet alleen lang maar ook de parkeerplaatsen op rijden. Camera.s ??????? 

	 De mensen die hier parkeren zijn vrijwel allemaal bewoners, maar de parkeerplekken zijn gewoon niet genoeg. 
	 De mensen die hier parkeren zijn vrijwel allemaal bewoners, maar de parkeerplekken zijn gewoon niet genoeg. 

	 De mensen moeten bij de parkeermeter altijd in zo'n rare houding staan om de toetsen in te drukken. Ook staan ze zo in de regen, er is geen dakje boven.  Ik woon in Oosterflank, in zone 400. Zelf heb ik een parkeervergunning voor eigen zone en Yellow Brick voor elders; dus ik heb dat probleem niet. Maar incidentele bezoekers vinden de paal hier heel erg klantonvriendelijk. 
	 De mensen moeten bij de parkeermeter altijd in zo'n rare houding staan om de toetsen in te drukken. Ook staan ze zo in de regen, er is geen dakje boven.  Ik woon in Oosterflank, in zone 400. Zelf heb ik een parkeervergunning voor eigen zone en Yellow Brick voor elders; dus ik heb dat probleem niet. Maar incidentele bezoekers vinden de paal hier heel erg klantonvriendelijk. 

	 De miskleunen met de vuilcontainers weer herstellen. Scheelt aanzienlijke parkeerplaatsen 
	 De miskleunen met de vuilcontainers weer herstellen. Scheelt aanzienlijke parkeerplaatsen 

	 De nabij gelegen straten zijn over het algemeen  gelijktijdig ook vol geparkeerd. Het lijkt dat er structureel te weinig parkeerplaats is in onze omgeving. 
	 De nabij gelegen straten zijn over het algemeen  gelijktijdig ook vol geparkeerd. Het lijkt dat er structureel te weinig parkeerplaats is in onze omgeving. 

	 De oorzaak is  bezoekers van de open universiteit aan de Heemraadssingel die massaal met de auto komen (begin van de avond) voor hun cursussen; jammer want er zijn perfecte OV alternatieven om daar te komen: tram 4 en metro Coolhaven. 
	 De oorzaak is  bezoekers van de open universiteit aan de Heemraadssingel die massaal met de auto komen (begin van de avond) voor hun cursussen; jammer want er zijn perfecte OV alternatieven om daar te komen: tram 4 en metro Coolhaven. 

	 de oplaadplaats voor electrische auto's wat verder weg plaatsen. Nu staan ze voor de deur van het flat dus altijd een plekje 
	 de oplaadplaats voor electrische auto's wat verder weg plaatsen. Nu staan ze voor de deur van het flat dus altijd een plekje 

	 De oplossing moet *niet* ten koste gaan van 'groen'. 
	 De oplossing moet *niet* ten koste gaan van 'groen'. 

	 De overlast is minimaal, dus wat mij betreft hoeft er niet veel aan te gebeuren. Af en toe om de hoek parkeren is echt geen drama. Betaald parkeren: NEE NEE NEE!!!! 
	 De overlast is minimaal, dus wat mij betreft hoeft er niet veel aan te gebeuren. Af en toe om de hoek parkeren is echt geen drama. Betaald parkeren: NEE NEE NEE!!!! 

	 De overlast komt door door de hoeveelheid autos per bewoner in de wijk. Niet omdat er mensen vanuit een winkelstraat komen parkeren. De enige oplossing is meer parkeerplekken...maar daar is geen plek meer voor beahvle als je ondergronds gaat. Je zou op drukkenmomenten ook een oogje dicht kunnen knijpen naar stoep parkeerders op bepaalde plekken. Of bepaalde plekken die nu tijdens een volle wijk worden ingenomen als parkeerplek tijdelijk op bepaalde uren rijgeven... De enige echte oplossing is minder autos
	 De overlast komt door door de hoeveelheid autos per bewoner in de wijk. Niet omdat er mensen vanuit een winkelstraat komen parkeren. De enige oplossing is meer parkeerplekken...maar daar is geen plek meer voor beahvle als je ondergronds gaat. Je zou op drukkenmomenten ook een oogje dicht kunnen knijpen naar stoep parkeerders op bepaalde plekken. Of bepaalde plekken die nu tijdens een volle wijk worden ingenomen als parkeerplek tijdelijk op bepaalde uren rijgeven... De enige echte oplossing is minder autos


	 De overzijde van de straat is een grasperk. De rand daarvan wordt vaak kapot gereden bij het parkeren. Het zou mijn voorkeur genieten om daar 'open betontegels' (waar gras doorheen kan groeien) aan te brengen. Het gras wordt dan niet langer kapot gereden 
	 De overzijde van de straat is een grasperk. De rand daarvan wordt vaak kapot gereden bij het parkeren. Het zou mijn voorkeur genieten om daar 'open betontegels' (waar gras doorheen kan groeien) aan te brengen. Het gras wordt dan niet langer kapot gereden 
	 De overzijde van de straat is een grasperk. De rand daarvan wordt vaak kapot gereden bij het parkeren. Het zou mijn voorkeur genieten om daar 'open betontegels' (waar gras doorheen kan groeien) aan te brengen. Het gras wordt dan niet langer kapot gereden 

	 de parkeer garage bij de Witte de Withstraat mag worden opgeknapt en worden voorzien van bredere wegen 
	 de parkeer garage bij de Witte de Withstraat mag worden opgeknapt en worden voorzien van bredere wegen 

	 De parkeer overlast oplossen van auto's die perkeren op de stoep en in de straten in Zuidwijk met name de Lo's ,omdat de mensen geen zin hebben hun auto in de  parkeerstalling te doen ,politie doet niks hier tegen de overlast 
	 De parkeer overlast oplossen van auto's die perkeren op de stoep en in de straten in Zuidwijk met name de Lo's ,omdat de mensen geen zin hebben hun auto in de  parkeerstalling te doen ,politie doet niks hier tegen de overlast 

	 De parkeerdruk wordt op werkdagen voor 99,9 % veroorzaakt door reizigers van Randstadrailhalte Meijersplein. De gemeente doet niets om deze parkeerders te stimuleren gebruik te maken van het P&R-terrein buiten de wijk en laat parkeren in de woonwijk volledig ongehinderd toe. Diep treurig beleid! Verder parkeren vakantiegangers via RTHA vaak wekenlang hun auto in woonstraten (gratis) in plaats van op RTHA zelf (betaald) te parkeren. RTHA wakkert dit gedrag bewust aan o.a. door halte Meijersplein vol te pla
	 De parkeerdruk wordt op werkdagen voor 99,9 % veroorzaakt door reizigers van Randstadrailhalte Meijersplein. De gemeente doet niets om deze parkeerders te stimuleren gebruik te maken van het P&R-terrein buiten de wijk en laat parkeren in de woonwijk volledig ongehinderd toe. Diep treurig beleid! Verder parkeren vakantiegangers via RTHA vaak wekenlang hun auto in woonstraten (gratis) in plaats van op RTHA zelf (betaald) te parkeren. RTHA wakkert dit gedrag bewust aan o.a. door halte Meijersplein vol te pla

	 De parkeerhavens in onze straat zijn overvol na 16u sinds mensen met een vergunning om te parkeren in de wijk aan de overkant van de Stadhoudersweg ook in onze wijk mogen parkeren. Ik zou dat graag teruggedraaid zien. Ik woon zelf in de Cornelis Musch straat. 
	 De parkeerhavens in onze straat zijn overvol na 16u sinds mensen met een vergunning om te parkeren in de wijk aan de overkant van de Stadhoudersweg ook in onze wijk mogen parkeren. Ik zou dat graag teruggedraaid zien. Ik woon zelf in de Cornelis Musch straat. 

	 De parkeerindeling in de straat zou anders ingericht kunnen worden, waardoor  er meer parkeerplaatsen grealiseerd kunnenworden. Betaald parkeren voegt niets toe. De woningen zijn destijds gebouwd toen ere nog niet veel auto's waren. Nu  heeft iedereen een auto en als  je  in de avond thuiskom, dan staat hete vol door  de geparkeerde  auto's van mijn buren. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. 
	 De parkeerindeling in de straat zou anders ingericht kunnen worden, waardoor  er meer parkeerplaatsen grealiseerd kunnenworden. Betaald parkeren voegt niets toe. De woningen zijn destijds gebouwd toen ere nog niet veel auto's waren. Nu  heeft iedereen een auto en als  je  in de avond thuiskom, dan staat hete vol door  de geparkeerde  auto's van mijn buren. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. 

	 De parkeeroverlast doet zich alleen van zaterdagavond tot maandagochtend vroeg voor omdat dan het betaald parkeren niet geldt. Het betreft dan vooral veel (bedrijfs)auto's van de veelal tijdelijke Poolse en Bulgaarse bewoners van de Zweedsestraat en zijstraten. 
	 De parkeeroverlast doet zich alleen van zaterdagavond tot maandagochtend vroeg voor omdat dan het betaald parkeren niet geldt. Het betreft dan vooral veel (bedrijfs)auto's van de veelal tijdelijke Poolse en Bulgaarse bewoners van de Zweedsestraat en zijstraten. 

	 De parkeeroverlast in mijn straat (postcode 3031 PN) wordt met name veroorzaakt door bezoekers van de bridgeclub aan de Lombardkade (2–3 keer in de week, 's avonds) en in het weekend door bezoekers van het uitgaansgebied rond de Meent. Gezien de toegenomen populariteit van dat gebied beveel ik aan ook na 18:00 uur betaald parkeren in te voeren in mijn buurt. 
	 De parkeeroverlast in mijn straat (postcode 3031 PN) wordt met name veroorzaakt door bezoekers van de bridgeclub aan de Lombardkade (2–3 keer in de week, 's avonds) en in het weekend door bezoekers van het uitgaansgebied rond de Meent. Gezien de toegenomen populariteit van dat gebied beveel ik aan ook na 18:00 uur betaald parkeren in te voeren in mijn buurt. 

	 de parkeeroverlast is vaak met feestdagen , er is niet goed nagedacht bij de bouw van de klapwiek een senioren flat. Hiervoor zijn veel te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd, maar alle bewoners rijden nog auto. Als hier aan zou worden gewerkt is het probleem van de baan. 
	 de parkeeroverlast is vaak met feestdagen , er is niet goed nagedacht bij de bouw van de klapwiek een senioren flat. Hiervoor zijn veel te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd, maar alle bewoners rijden nog auto. Als hier aan zou worden gewerkt is het probleem van de baan. 


	 De parkeeroverlast komt door een yogaschool en een druk restaurant in de buurt. Zij zouden bijvoorbeeld ook bij een school kunnen parkeren 
	 De parkeeroverlast komt door een yogaschool en een druk restaurant in de buurt. Zij zouden bijvoorbeeld ook bij een school kunnen parkeren 
	 De parkeeroverlast komt door een yogaschool en een druk restaurant in de buurt. Zij zouden bijvoorbeeld ook bij een school kunnen parkeren 

	 De parkeeroverlast vindt plaats op werkdagen ma t/m vr. Goede handhaving van foutparkeerders en handhaving van wangedrag (afval op straat, wildplassers). Dit gebeurt niet of te weinig. Ik vind het absoluut onrechtvaardig als de bewoners zullen moeten gaan opdraven voor falende handhaving door betaald parkeren in te voeren. Dan betalen bewoners voor het oplossen van een probleem waar we zelf geen debet aan zijn. Bovendien moeten we dan, als we bezoek krijgen van mensen met een auto, ook nog gaan betalen. 
	 De parkeeroverlast vindt plaats op werkdagen ma t/m vr. Goede handhaving van foutparkeerders en handhaving van wangedrag (afval op straat, wildplassers). Dit gebeurt niet of te weinig. Ik vind het absoluut onrechtvaardig als de bewoners zullen moeten gaan opdraven voor falende handhaving door betaald parkeren in te voeren. Dan betalen bewoners voor het oplossen van een probleem waar we zelf geen debet aan zijn. Bovendien moeten we dan, als we bezoek krijgen van mensen met een auto, ook nog gaan betalen. 

	 De parkeerplaats voor de deelauto (waar wij dus met enige regelmaat gebruik van maken), wordt met enige regelmaat gebruikt door andere auto's.  Verder merk ik dat het halen en brengen van kinderen vaak met de auto gebeurd, zeker nu er een tweede (witte) school in de straat is, is het s morgens een behoorlijke drukte....het zou handig zijn als er vlak bij de scholen plek is voor laden- en lossen (van kinderen in dit geval) 
	 De parkeerplaats voor de deelauto (waar wij dus met enige regelmaat gebruik van maken), wordt met enige regelmaat gebruikt door andere auto's.  Verder merk ik dat het halen en brengen van kinderen vaak met de auto gebeurd, zeker nu er een tweede (witte) school in de straat is, is het s morgens een behoorlijke drukte....het zou handig zijn als er vlak bij de scholen plek is voor laden- en lossen (van kinderen in dit geval) 

	 De parkeerplaatsen afschaffen en de ruimte gebruiken als een soort plein voor de buurt.Een soort minipark met verboden voor motorvoertuigen. 
	 De parkeerplaatsen afschaffen en de ruimte gebruiken als een soort plein voor de buurt.Een soort minipark met verboden voor motorvoertuigen. 

	 De parkeerplaatsen mogen beter onderhouden worden 
	 De parkeerplaatsen mogen beter onderhouden worden 

	 De parkeerplaatsen voor bewoners van de Beijerlandselaan liggen nu langs de trambaan , dit zijn ongeveer 12 plekken voor ons deel van de straat. Echter parkeren hier ook bezoekers, dus 9 van de 10 keer zijn deze plekken ook bezet. Wij moeten of 20 min wachten in de auto tot er iemand weg gaat, of 6x een rondje rijden met dezelfde hoop. Dit is ronduit waardeloos, plus maandelijks komen er nog zo'n 80 tot 100 euro aan parkeerkosten bij. Wellicht een idee om die plekken gewoon voor bewoners te reserveren, er
	 De parkeerplaatsen voor bewoners van de Beijerlandselaan liggen nu langs de trambaan , dit zijn ongeveer 12 plekken voor ons deel van de straat. Echter parkeren hier ook bezoekers, dus 9 van de 10 keer zijn deze plekken ook bezet. Wij moeten of 20 min wachten in de auto tot er iemand weg gaat, of 6x een rondje rijden met dezelfde hoop. Dit is ronduit waardeloos, plus maandelijks komen er nog zo'n 80 tot 100 euro aan parkeerkosten bij. Wellicht een idee om die plekken gewoon voor bewoners te reserveren, er

	 de parkeerplaatsen worden vaak door het bouwmaterialen, of -containers bezet 
	 de parkeerplaatsen worden vaak door het bouwmaterialen, of -containers bezet 

	 De parkeerplaatsen zijn vaker vol dan vroeger omdat mensen uit omliggende straten bij ons nu in de straat parkeren ondanks dat in de eigen straat genoeg ruimte is. 
	 De parkeerplaatsen zijn vaker vol dan vroeger omdat mensen uit omliggende straten bij ons nu in de straat parkeren ondanks dat in de eigen straat genoeg ruimte is. 

	 De parkeerproblemen doen zich vrijwel uitsluitend voor op zondagavond, maar er zijn voldoende plekken in de verdere omgeving. Goede, snelle en "goedkope" laadpunten zijn vaker een probleem. Vooral omdat plug-in hybrides ze bezet houden of er verhuisliften, karren, etc. geparkeerd worden. 
	 De parkeerproblemen doen zich vrijwel uitsluitend voor op zondagavond, maar er zijn voldoende plekken in de verdere omgeving. Goede, snelle en "goedkope" laadpunten zijn vaker een probleem. Vooral omdat plug-in hybrides ze bezet houden of er verhuisliften, karren, etc. geparkeerd worden. 

	 De parkeerruimte is niet voldoende voor het aantal auto,s. Er is een winkelcentrum.. 
	 De parkeerruimte is niet voldoende voor het aantal auto,s. Er is een winkelcentrum.. 

	 De parkeersituatie in een buurt dient altijd in samenhang met de situatie in aangrenzende buurten te worden bekeken. M.i. zou in het kader van gelijke monniken gelijke kappen betaald parkeren in de hele gemeente Rotterdam moeten worden ingevoerd, dus niet alleen in het centrum of binnen de ring: betaald parkeren binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. 
	 De parkeersituatie in een buurt dient altijd in samenhang met de situatie in aangrenzende buurten te worden bekeken. M.i. zou in het kader van gelijke monniken gelijke kappen betaald parkeren in de hele gemeente Rotterdam moeten worden ingevoerd, dus niet alleen in het centrum of binnen de ring: betaald parkeren binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. 

	 De parkeersituatie zal veranderen omdat het voormalige Stokvisgebouw verbouwd gaat worden en ingedeels in appartementen. Ik vermoed dat daar niet inpandig genoeg parkeerplaatsen voor zijn. 
	 De parkeersituatie zal veranderen omdat het voormalige Stokvisgebouw verbouwd gaat worden en ingedeels in appartementen. Ik vermoed dat daar niet inpandig genoeg parkeerplaatsen voor zijn. 

	 De parkeervakken anders indelen, schuin bijv. dan kunnen er meer auto's parkeren. 
	 De parkeervakken anders indelen, schuin bijv. dan kunnen er meer auto's parkeren. 

	 de parkeervakken zijn te smal voor veel auto,s 
	 de parkeervakken zijn te smal voor veel auto,s 

	 de plekken efficienter in delen 
	 de plekken efficienter in delen 

	 De plekken voor elektrische auto's zijn altijd vrij. Zijn die mensen inmiddels verhuisd ? Zonde van de plekken. 
	 De plekken voor elektrische auto's zijn altijd vrij. Zijn die mensen inmiddels verhuisd ? Zonde van de plekken. 


	 de problematiek wordt vooral veroorzaakt door een zalen-verhuur en vergadercentrum dat aanwezig is in deze woonbuurt. Dat past niet omdat veel mensen van buiten de buurt in het begin van de avond hun auto kwijt willen. 
	 de problematiek wordt vooral veroorzaakt door een zalen-verhuur en vergadercentrum dat aanwezig is in deze woonbuurt. Dat past niet omdat veel mensen van buiten de buurt in het begin van de avond hun auto kwijt willen. 
	 de problematiek wordt vooral veroorzaakt door een zalen-verhuur en vergadercentrum dat aanwezig is in deze woonbuurt. Dat past niet omdat veel mensen van buiten de buurt in het begin van de avond hun auto kwijt willen. 

	 De problemen zijn voornamelijk na 5 uur en in het weekend 
	 De problemen zijn voornamelijk na 5 uur en in het weekend 

	 De reden hier te wonen is deels de parkeerruimte. Moest er betaald parkeren ingevoerd worden, was dat een reden te overwegen de stad te verlaten. 
	 De reden hier te wonen is deels de parkeerruimte. Moest er betaald parkeren ingevoerd worden, was dat een reden te overwegen de stad te verlaten. 

	 De Rijksboom bevat naast 23 woningen een gebouw van 42 appartementen (Marinatoren). Ook bevinden zich er een grote sportschool (Basic Fit), een succesvol restaurant (Allure) en een in de zomermaanden drukbezochte jachthaven. De parkeerdruk zou flink kunnen afnemen als in de straat tot 11 uur 's avonds betaald zou moeten gaan worden. Dat schept ruimte voor bewoners met een parkeervergunning. Na 11 uur 's avonds is er eigenlijk altijd ruimte om te parkeren, maar tussen 17.30 uur en 23.00 uur lukt dat eigenl
	 De Rijksboom bevat naast 23 woningen een gebouw van 42 appartementen (Marinatoren). Ook bevinden zich er een grote sportschool (Basic Fit), een succesvol restaurant (Allure) en een in de zomermaanden drukbezochte jachthaven. De parkeerdruk zou flink kunnen afnemen als in de straat tot 11 uur 's avonds betaald zou moeten gaan worden. Dat schept ruimte voor bewoners met een parkeervergunning. Na 11 uur 's avonds is er eigenlijk altijd ruimte om te parkeren, maar tussen 17.30 uur en 23.00 uur lukt dat eigenl

	 De ruimte in de straat optimaal benutten. Ook al staan er nu maar aan 1 kant huizen. Aan de kant waar geen huizen staan zouden ook parkeervakken gemaakt kunnen worden. Of op het bedrijventerrein  aan de overkant. 
	 De ruimte in de straat optimaal benutten. Ook al staan er nu maar aan 1 kant huizen. Aan de kant waar geen huizen staan zouden ook parkeervakken gemaakt kunnen worden. Of op het bedrijventerrein  aan de overkant. 

	 De sav. lohmanlaan is een brede straat met eenrichtingsverkeer . Voor mijn deur kan er zowel aan linker als rechterzijde van rijweg geparkeerd worden, dubbelleparkeermogelijkheid. 
	 De sav. lohmanlaan is een brede straat met eenrichtingsverkeer . Voor mijn deur kan er zowel aan linker als rechterzijde van rijweg geparkeerd worden, dubbelleparkeermogelijkheid. 

	 De scan auto voor parkeren, kijkt alleen naar de parkeervakken en niet naar fout parkerenen en zegt dat stadstoezicht dat moet controleren en staatstoezicht zegt omgekeerd. Met als gevolg dat er niemand wordt bekeurd voor parkeren buiten de vakken in Het Park. 
	 De scan auto voor parkeren, kijkt alleen naar de parkeervakken en niet naar fout parkerenen en zegt dat stadstoezicht dat moet controleren en staatstoezicht zegt omgekeerd. Met als gevolg dat er niemand wordt bekeurd voor parkeren buiten de vakken in Het Park. 

	 De Schoonderloostraat is vrij steil, vooral aan het eind richting zuid. Daar is een scherpe bocht naar rechts. Praktisch op de hoek geparkeerde auto's belemmeren het uitzicht voor fietsers, die dus altijd moeten afremmen, terwijl ze omhoog fietsen en de helling nog doorgaat. Tegenliggers zien de fietsers dan ook niet. Dat is niet alleen ergerlijk maar ook gevaarlijk. Lang geleden hing er links een spiegel in de hoek, maar die is om onbegrijpelijke redenen verwijderd. 
	 De Schoonderloostraat is vrij steil, vooral aan het eind richting zuid. Daar is een scherpe bocht naar rechts. Praktisch op de hoek geparkeerde auto's belemmeren het uitzicht voor fietsers, die dus altijd moeten afremmen, terwijl ze omhoog fietsen en de helling nog doorgaat. Tegenliggers zien de fietsers dan ook niet. Dat is niet alleen ergerlijk maar ook gevaarlijk. Lang geleden hing er links een spiegel in de hoek, maar die is om onbegrijpelijke redenen verwijderd. 

	 de signing om de parkeerautomaten te vinden (de pijltjes) zijn erg onduidelijk en op verschillende manieren te interpreteren (want soms is de automaat áchter je) er staan al niet veel automaten in de woonwijken, en als je dan ook nog eens de verkeerde kant oploopt ..niet fijn. De parkeerapps zijn handig, maar niet iedereen heeft een smartphone of wil voor incidenteel gebruik een app installeren om even ergens een keer te installeren. Dus goed dat de parkeerautomaten er zijn (al zijn het er niet zo veel), 
	 de signing om de parkeerautomaten te vinden (de pijltjes) zijn erg onduidelijk en op verschillende manieren te interpreteren (want soms is de automaat áchter je) er staan al niet veel automaten in de woonwijken, en als je dan ook nog eens de verkeerde kant oploopt ..niet fijn. De parkeerapps zijn handig, maar niet iedereen heeft een smartphone of wil voor incidenteel gebruik een app installeren om even ergens een keer te installeren. Dus goed dat de parkeerautomaten er zijn (al zijn het er niet zo veel), 

	 De slecht onderhouden perkjes in de wijk, aanpassen zodat er insteek parkeerplaatsen kunnen worden gerealiceerd. De bomen moeten blijven staan. 
	 De slecht onderhouden perkjes in de wijk, aanpassen zodat er insteek parkeerplaatsen kunnen worden gerealiceerd. De bomen moeten blijven staan. 

	 De stadswachten bekeuren nu vaak verkeerd geparkeerde auto's. Naar bouwcontainers die eindeloos lang op parkeerplekken staan zonder gebruikt te worden, wordt nooit gekeken. Ook aanhangwagens mogen rustig wekenlang blijven staan op hun parkeerplaatsen. Dat vind ik krom. Ik ben voor handhaving maar dan wel op een eerlijke manier 
	 De stadswachten bekeuren nu vaak verkeerd geparkeerde auto's. Naar bouwcontainers die eindeloos lang op parkeerplekken staan zonder gebruikt te worden, wordt nooit gekeken. Ook aanhangwagens mogen rustig wekenlang blijven staan op hun parkeerplaatsen. Dat vind ik krom. Ik ben voor handhaving maar dan wel op een eerlijke manier 

	 De straat bij wedstrijden van feyenoord afsluiten en alleen bewoners met een parkeervergunning toelaten in de straat aub 
	 De straat bij wedstrijden van feyenoord afsluiten en alleen bewoners met een parkeervergunning toelaten in de straat aub 

	 De straat is slecht van kwaliteit; bij een herstraatproject, diverse parkeerplaatsen er bij creëren 
	 De straat is slecht van kwaliteit; bij een herstraatproject, diverse parkeerplaatsen er bij creëren 


	 De straat verbreden en dan op het gras platen neerleggen waar het gras doorheen groeit zodat de auto's dan van de straat af zijn. En dan kan tevens de auto ook schuin neergezet worden zodat er meer plek komt. 
	 De straat verbreden en dan op het gras platen neerleggen waar het gras doorheen groeit zodat de auto's dan van de straat af zijn. En dan kan tevens de auto ook schuin neergezet worden zodat er meer plek komt. 
	 De straat verbreden en dan op het gras platen neerleggen waar het gras doorheen groeit zodat de auto's dan van de straat af zijn. En dan kan tevens de auto ook schuin neergezet worden zodat er meer plek komt. 

	 de tellingen van enige tijd geleden zijn achterhaald en de parkeerzone met maximumparkeertijd en de laadzone blijkt niet, als bedoeld was, afdoende te functioneren als opvang 's-avonds en 's-nachts. Dat is logisch want je moet zeker weten dat je 's-morgens op tijd wegrijdt. wie weet dat nu zeker? Neem een tijd van griepgolf. Er neemt toch niemand vrijwillig het risico 's-morgens met koorts en misselijkheid het bed uit te moeten om de auto te verplaatsen? dit aspect functioneert anders dan bij invoering ge
	 de tellingen van enige tijd geleden zijn achterhaald en de parkeerzone met maximumparkeertijd en de laadzone blijkt niet, als bedoeld was, afdoende te functioneren als opvang 's-avonds en 's-nachts. Dat is logisch want je moet zeker weten dat je 's-morgens op tijd wegrijdt. wie weet dat nu zeker? Neem een tijd van griepgolf. Er neemt toch niemand vrijwillig het risico 's-morgens met koorts en misselijkheid het bed uit te moeten om de auto te verplaatsen? dit aspect functioneert anders dan bij invoering ge

	 De terrassen weg halen, of terrassen na sluitingstijden weg halen (mobiele terrassen). 
	 De terrassen weg halen, of terrassen na sluitingstijden weg halen (mobiele terrassen). 

	 de vakken anders in te richten zodat er meer auto geparkeerd kunnen worden. En meer handhaven tijdens de schooltijden en meer bekeuren als auto`s op de stoepen en op de hoeken van de straat parkeren alleen dan leren mensen het af. De parkeervakken moeten denk niet zoals ze nu zijn fileparkeren. 
	 de vakken anders in te richten zodat er meer auto geparkeerd kunnen worden. En meer handhaven tijdens de schooltijden en meer bekeuren als auto`s op de stoepen en op de hoeken van de straat parkeren alleen dan leren mensen het af. De parkeervakken moeten denk niet zoals ze nu zijn fileparkeren. 

	 De vakken voor langsparkeren zijn over het algemeen ongemarkeerd. Hierdoor nemen veel mensen vrij veel 'extra' ruimte, waardoor de totale parkeercapaciteit suboptimaal gebruikt wordt. 
	 De vakken voor langsparkeren zijn over het algemeen ongemarkeerd. Hierdoor nemen veel mensen vrij veel 'extra' ruimte, waardoor de totale parkeercapaciteit suboptimaal gebruikt wordt. 

	 de vaste plekken voor elektrische auto's beperken de vrije parkeerruimte. Waarom moet dit type auto's zoveel voorrechten hebben? Het zijn vooral lease-auto's die ook nog eens worden gesubsidieerd. 
	 de vaste plekken voor elektrische auto's beperken de vrije parkeerruimte. Waarom moet dit type auto's zoveel voorrechten hebben? Het zijn vooral lease-auto's die ook nog eens worden gesubsidieerd. 

	 De verkeersborden op de juiste plaats zetten en duidelijk aan geven dat het eenrichtings weg is . 
	 De verkeersborden op de juiste plaats zetten en duidelijk aan geven dat het eenrichtings weg is . 

	 De verplichte parkeergarage is relatief erg duur in vergelijking met een parkeerplek op de straat 
	 De verplichte parkeergarage is relatief erg duur in vergelijking met een parkeerplek op de straat 

	 de weggehaalde parkeerplaatsen weer beschikbaar voor parkeren maken. naast verdwenen parkeerplaatsen in de directe omgeving zijn er ook 2 plaatsen gereserveerd voor elektrische auto's en is er een laad- en loszone toegevoegd. De laatste weken zijn er ook bezette parkeerplaatsen door tijdelijke containers. Verder is het opvallend dat er altijd auto's in de Delftsestraat op een parkeerplaats staan waar mensen in de auto blijven zitten en daar stappen dan mensen in en uit. 
	 de weggehaalde parkeerplaatsen weer beschikbaar voor parkeren maken. naast verdwenen parkeerplaatsen in de directe omgeving zijn er ook 2 plaatsen gereserveerd voor elektrische auto's en is er een laad- en loszone toegevoegd. De laatste weken zijn er ook bezette parkeerplaatsen door tijdelijke containers. Verder is het opvallend dat er altijd auto's in de Delftsestraat op een parkeerplaats staan waar mensen in de auto blijven zitten en daar stappen dan mensen in en uit. 

	 De werk bussen of bestelbusjes die steeds meer de ruimtes in nemen, dat is hinderlijk en die dan ook nog bij de mensen voor de ramen staan ,uitzicht, ho maar ! De werknemers die daar in rijden hebben meestal nog 1 of 2 personen auto's. 
	 De werk bussen of bestelbusjes die steeds meer de ruimtes in nemen, dat is hinderlijk en die dan ook nog bij de mensen voor de ramen staan ,uitzicht, ho maar ! De werknemers die daar in rijden hebben meestal nog 1 of 2 personen auto's. 

	 De wijk wordt op de schop genomen de komende periode en dan wordt gelijk wat gedaan aan het parkeren. Dus we wachten rustig af. Het komt zeker niet ten goede als er betaald parkeren zou worden ingevoerd. De enige die hier profijt van zou hebben is de kassa van de gemeente!! 
	 De wijk wordt op de schop genomen de komende periode en dan wordt gelijk wat gedaan aan het parkeren. Dus we wachten rustig af. Het komt zeker niet ten goede als er betaald parkeren zou worden ingevoerd. De enige die hier profijt van zou hebben is de kassa van de gemeente!! 

	 De wijken om mijn woning hebben wel betaald parkeren wat maakt dat er uit omliggende wijken wordt geparkeerd in mijn wijk. Dit in combinatie met een oude wijk en dus al weinig parkeer plekken maakt parkeren extra moeilijk. 
	 De wijken om mijn woning hebben wel betaald parkeren wat maakt dat er uit omliggende wijken wordt geparkeerd in mijn wijk. Dit in combinatie met een oude wijk en dus al weinig parkeer plekken maakt parkeren extra moeilijk. 

	 De wilhelminapier wordt volgebouwd. Niet alle gebouwen bieden voldoende parkeergelegenheid voor bewoners . Tevens komen er veel bezoekers voor luxor, restaurants etc. Wat is de eindsituatie? Er komen nog 2 gebouwen erbij. Is het nog wel 
	 De wilhelminapier wordt volgebouwd. Niet alle gebouwen bieden voldoende parkeergelegenheid voor bewoners . Tevens komen er veel bezoekers voor luxor, restaurants etc. Wat is de eindsituatie? Er komen nog 2 gebouwen erbij. Is het nog wel 


	mogelijkvoor bewoners om hun huis te bereiken? Een beetje inzicht in de toekomstsituatie zou wenselijk zijn. 
	mogelijkvoor bewoners om hun huis te bereiken? Een beetje inzicht in de toekomstsituatie zou wenselijk zijn. 
	mogelijkvoor bewoners om hun huis te bereiken? Een beetje inzicht in de toekomstsituatie zou wenselijk zijn. 

	 De woonbron heeft al ruim een jaar een braakliggend terrein aan de Adriaan de Jongstraat in IJsselmonde. Als we de toenemende problemen met wateroverlast meenemen, waarom daar geen bekken creëren met er bovenop een parkeerterrein. Ik weet zeker dat er voldoende bewoners zijn die zo’n plek zouden willen kopen, ik in ieder geval wel. 
	 De woonbron heeft al ruim een jaar een braakliggend terrein aan de Adriaan de Jongstraat in IJsselmonde. Als we de toenemende problemen met wateroverlast meenemen, waarom daar geen bekken creëren met er bovenop een parkeerterrein. Ik weet zeker dat er voldoende bewoners zijn die zo’n plek zouden willen kopen, ik in ieder geval wel. 

	 De zone van de parkeervergunning verruimen, óók parkeren op Meent met vergunning toestaan tijdens kantooruren. 
	 De zone van de parkeervergunning verruimen, óók parkeren op Meent met vergunning toestaan tijdens kantooruren. 

	 Deze enquête heeft geen zin, als ik eenmaal aangeef geen auto te bezitten heeft het geen enkel nut verdere vragen te stellen. Conclusie: deze enquête is onvolledig. 
	 Deze enquête heeft geen zin, als ik eenmaal aangeef geen auto te bezitten heeft het geen enkel nut verdere vragen te stellen. Conclusie: deze enquête is onvolledig. 

	 Deze reactie gaat over de toekomstige situatie. Gemeente zorgt door herinrichting van de openbare weg en het daarbij verbieden van parkeren, voor toekomstige overlast. 
	 Deze reactie gaat over de toekomstige situatie. Gemeente zorgt door herinrichting van de openbare weg en het daarbij verbieden van parkeren, voor toekomstige overlast. 

	 Deze straat heeft borden aan beide zijden zodat het een woonerf is. Omdat er veel parkeerplaatsen voor auto's zijn is het geen woonerf. Je kunt er bv niet voetballen. Kunnen deze borden worden verwijderd? 
	 Deze straat heeft borden aan beide zijden zodat het een woonerf is. Omdat er veel parkeerplaatsen voor auto's zijn is het geen woonerf. Je kunt er bv niet voetballen. Kunnen deze borden worden verwijderd? 

	 Dichterbij parkeerplaats realiseren. Meer toezicht (sinds ik hier ben komen wonen 1x ingebroken in auto Binnen de garage en 1x uitlaat van mijn motor gestolen, geen camerabeelden). Betere abonnementsprijzen voor bewoners mbt garageplek. 
	 Dichterbij parkeerplaats realiseren. Meer toezicht (sinds ik hier ben komen wonen 1x ingebroken in auto Binnen de garage en 1x uitlaat van mijn motor gestolen, geen camerabeelden). Betere abonnementsprijzen voor bewoners mbt garageplek. 

	 digitaal aangeven hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn 
	 digitaal aangeven hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn 

	 Direct aanpakken parkeren buiten vakken maar wel voor entree parkeergarage bewoners door bezoekers dominos op aelbrechtskade 
	 Direct aanpakken parkeren buiten vakken maar wel voor entree parkeergarage bewoners door bezoekers dominos op aelbrechtskade 

	 Direct invoeren betaald parkeren, geen vergunningen meer uitgeven voor eigen opritten. Of opheffen van het betaald parkeren op de Kleiweg. Zwaarder belasten van parkeren van de 2de/3de auto op hetzelfde huisnummer. 
	 Direct invoeren betaald parkeren, geen vergunningen meer uitgeven voor eigen opritten. Of opheffen van het betaald parkeren op de Kleiweg. Zwaarder belasten van parkeren van de 2de/3de auto op hetzelfde huisnummer. 

	 Dit probleem is cyclisch. Gezien het economisch nu beter gaat, zie je dat mensen meer auto's hebben dan een paar jaar geleden. Dus er is momenteel overlast, maar dit kan af of toenemen afhankelijk van de (economische) situatie. Ook de overweging om de buslijn weg te halen, speelde uiteraard mee. Geen OV = eigen vervoer. 
	 Dit probleem is cyclisch. Gezien het economisch nu beter gaat, zie je dat mensen meer auto's hebben dan een paar jaar geleden. Dus er is momenteel overlast, maar dit kan af of toenemen afhankelijk van de (economische) situatie. Ook de overweging om de buslijn weg te halen, speelde uiteraard mee. Geen OV = eigen vervoer. 

	 doe de auto weg en neem de fiest 
	 doe de auto weg en neem de fiest 

	 doe iets aan het fietsparkeren, niet alleen vlak bij het station, ook 100m verder op 
	 doe iets aan het fietsparkeren, niet alleen vlak bij het station, ook 100m verder op 

	 Doe wat aan het (veel) te hard rijden in een 30 km zone, dat zorgt nu bij mij en mijn buren voor veel meer ergernis en overlast! 
	 Doe wat aan het (veel) te hard rijden in een 30 km zone, dat zorgt nu bij mij en mijn buren voor veel meer ergernis en overlast! 

	 Door betaald parkeren elders in deze buurt verplaatst men naar mijn buurt. Verder heb ik in mijn straat 1,5 parkeerplaatsen waar net geen 2 auto's kunnen staan. Verder was er bij een school voldoende plek maar daar is een hek omheen geplaatst(?) 
	 Door betaald parkeren elders in deze buurt verplaatst men naar mijn buurt. Verder heb ik in mijn straat 1,5 parkeerplaatsen waar net geen 2 auto's kunnen staan. Verder was er bij een school voldoende plek maar daar is een hek omheen geplaatst(?) 

	 Door dat de straten rond de Evenaar betaald parkeren is is het voor bewoners geen uitwijk mogelijkheid om in de buurt te parkeren. Het is van de zotte dat ik als bewoner parkeergeld moet betalen en een ander gratis voor onze deur parkeert om te gaan winkelen nogmaals ik ben al 6 jaar bezig voor betaald parkeren te krijgen dus hoe sneller hoe beter ons wooncomfort zou hierdoor verbeteren. De Evenaar is de drukste doorgaande weg van de Oosterflank en is milieu belastend extra belastend door de bestuurders d
	 Door dat de straten rond de Evenaar betaald parkeren is is het voor bewoners geen uitwijk mogelijkheid om in de buurt te parkeren. Het is van de zotte dat ik als bewoner parkeergeld moet betalen en een ander gratis voor onze deur parkeert om te gaan winkelen nogmaals ik ben al 6 jaar bezig voor betaald parkeren te krijgen dus hoe sneller hoe beter ons wooncomfort zou hierdoor verbeteren. De Evenaar is de drukste doorgaande weg van de Oosterflank en is milieu belastend extra belastend door de bestuurders d


	 Door de bouw van de Cooltoren zijn er veel parkeerplaatsen verloren gegaan. Daar zou een oplossing voor bedacht moeten worden. Of zo snel mogelijk weer vrijgeven en niet onnodig bezet houden voor de bouw. 
	 Door de bouw van de Cooltoren zijn er veel parkeerplaatsen verloren gegaan. Daar zou een oplossing voor bedacht moeten worden. Of zo snel mogelijk weer vrijgeven en niet onnodig bezet houden voor de bouw. 
	 Door de bouw van de Cooltoren zijn er veel parkeerplaatsen verloren gegaan. Daar zou een oplossing voor bedacht moeten worden. Of zo snel mogelijk weer vrijgeven en niet onnodig bezet houden voor de bouw. 

	 Door de groei van de SUV mobielen,die slordig worden geparkeert. blijft er voor de bewoners,dikwijls geen plaats,vooral als men laat in de avond thuis komt.  Ook de bewoners van de straat waar ik woon, kijken niet naar de strepen van de vakken. 
	 Door de groei van de SUV mobielen,die slordig worden geparkeert. blijft er voor de bewoners,dikwijls geen plaats,vooral als men laat in de avond thuis komt.  Ook de bewoners van de straat waar ik woon, kijken niet naar de strepen van de vakken. 

	 Door de huidige inrichting van de Rechter Rottekade ontstaan steeds meer problemen. Smalle straat, daardoor slechts aan één kant parkeren. Elk stilstaand voertuig blokkeert alles (vrachtauto, wijkbus, vuilniswagen) en het zal niet beter worden. 
	 Door de huidige inrichting van de Rechter Rottekade ontstaan steeds meer problemen. Smalle straat, daardoor slechts aan één kant parkeren. Elk stilstaand voertuig blokkeert alles (vrachtauto, wijkbus, vuilniswagen) en het zal niet beter worden. 

	 door de nieuw te bouwen albert heijn in de buurt verdwijnen er veel parkeerplaatsen, ook andere winkels in de buurt die bij ons dus gaan parkeren i.p.v het parkeerterrein terrein te gebruiken op de asterlo wat alleen te bereiken is via de slinge en niet via de meyenhage de meyenhage is geen doorgaande weg meer in de wijk omdat albert heijn daar gaat bouwen met huizen er bovenop. 
	 door de nieuw te bouwen albert heijn in de buurt verdwijnen er veel parkeerplaatsen, ook andere winkels in de buurt die bij ons dus gaan parkeren i.p.v het parkeerterrein terrein te gebruiken op de asterlo wat alleen te bereiken is via de slinge en niet via de meyenhage de meyenhage is geen doorgaande weg meer in de wijk omdat albert heijn daar gaat bouwen met huizen er bovenop. 

	 Door de reconstructie van het Burg. Hoffmanplein is er een aantal parkeerplaatsen komen te vervallen. Aan de zijden van de bebouwing wordt geparkeerd, waarbij sommigen de helft van het beschikbare trottoir gebruiken. Hierdoor worden de voetgangers belemmerd. Ook de bewoners die vanuit hun berging met de fiets enz. willen gaan, moeten capriolen uithalen vanwege deze wijze van parkeren. 
	 Door de reconstructie van het Burg. Hoffmanplein is er een aantal parkeerplaatsen komen te vervallen. Aan de zijden van de bebouwing wordt geparkeerd, waarbij sommigen de helft van het beschikbare trottoir gebruiken. Hierdoor worden de voetgangers belemmerd. Ook de bewoners die vanuit hun berging met de fiets enz. willen gaan, moeten capriolen uithalen vanwege deze wijze van parkeren. 

	 Door de toename aan gereserveerde plaatsen voor gehandicapten en elektrische auto's blijft er steeds minder plek over voor gewone auto's. 
	 Door de toename aan gereserveerde plaatsen voor gehandicapten en elektrische auto's blijft er steeds minder plek over voor gewone auto's. 

	 Door de verkeersdrukte is het vooral in de piekuren overvol in onze buurt, zodat het soms bijna onmogelijk is onze parkeergarage in of uit te rijden 
	 Door de verkeersdrukte is het vooral in de piekuren overvol in onze buurt, zodat het soms bijna onmogelijk is onze parkeergarage in of uit te rijden 

	 door een renovatieproject zijn er een aantal parkeerplaatsen opgeheven 
	 door een renovatieproject zijn er een aantal parkeerplaatsen opgeheven 

	 Door het beheer van parkeergarages over te laten aan een marktpartij, wordt het parkeren erg duur. Het zou fijn zijn als de gemeente nog meer stadsgarages in beheer zou willen nemen. Ik ben een voorstander van zo min mogelijk autogebruik en zo min mogelijk geparkeerde auto's op straat. Maar een auto is soms toch goedkoper en veel praktischer dan openbaar vervoer. Mijn ideaal zou zijn een auto ergens veilig gestald, die je kunt gebruiken als je 'm echt nodig hebt. Autodelen is voor mij geen optie, want ook
	 Door het beheer van parkeergarages over te laten aan een marktpartij, wordt het parkeren erg duur. Het zou fijn zijn als de gemeente nog meer stadsgarages in beheer zou willen nemen. Ik ben een voorstander van zo min mogelijk autogebruik en zo min mogelijk geparkeerde auto's op straat. Maar een auto is soms toch goedkoper en veel praktischer dan openbaar vervoer. Mijn ideaal zou zijn een auto ergens veilig gestald, die je kunt gebruiken als je 'm echt nodig hebt. Autodelen is voor mij geen optie, want ook

	 Door het plaatsen van laadpalen alleen bij ons in de straat, missen wij 2 parkeerplekken voor ons blok. De auto's die laden komen uit andere straten 
	 Door het plaatsen van laadpalen alleen bij ons in de straat, missen wij 2 parkeerplekken voor ons blok. De auto's die laden komen uit andere straten 

	 Door huidige aanpassingen aan de riolering zijn er een aantal straten die nu geen gebruik kunnen maken van een parkeergelegenheid. Dit zorgt dan voor parkeerdruk in andere straten waar geen werkzaamheden worden verricht. Ook worden er (wekelijks) diverse evenementen gehouden in de avond door Recreatiecentrum Oostervant wat impact heeft op de verkeersveiligheid en de parkeerdruk in onze omgeving. Het vriendelijk verzoek is het betaald parkeren te willen verruimen naar 23:00. 
	 Door huidige aanpassingen aan de riolering zijn er een aantal straten die nu geen gebruik kunnen maken van een parkeergelegenheid. Dit zorgt dan voor parkeerdruk in andere straten waar geen werkzaamheden worden verricht. Ook worden er (wekelijks) diverse evenementen gehouden in de avond door Recreatiecentrum Oostervant wat impact heeft op de verkeersveiligheid en de parkeerdruk in onze omgeving. Het vriendelijk verzoek is het betaald parkeren te willen verruimen naar 23:00. 

	 Door parkeerproblemen heb ik inmiddels in een parkeergarage een plek gehuurd. 
	 Door parkeerproblemen heb ik inmiddels in een parkeergarage een plek gehuurd. 

	 Door toerisme is er constant hindernis voor de deur van vreemde auto's. 
	 Door toerisme is er constant hindernis voor de deur van vreemde auto's. 

	 Doordat aan de overkant betaald parkeren is ingevoerd, vrees ik dat het alleen maar erger wordt. In mijn oogpunt werkt het niet om betaald parkeren in te voeren, omdat je daarmee het probleem niet oplost maar enkel verplaatst naar een volgende buurt.  Wellicht dat er gedacht kan worden aan een andere oplossing om het groot aantal auto´s te parkeren in de 
	 Doordat aan de overkant betaald parkeren is ingevoerd, vrees ik dat het alleen maar erger wordt. In mijn oogpunt werkt het niet om betaald parkeren in te voeren, omdat je daarmee het probleem niet oplost maar enkel verplaatst naar een volgende buurt.  Wellicht dat er gedacht kan worden aan een andere oplossing om het groot aantal auto´s te parkeren in de 


	buurt van de beijerlandselaan; waar het probleem zich bevindt. Mijn straat bevindt zich daar zeker op 10 minuten loopafstand vandaan. Als er op kortere afstand een oplossing wordt gecreeërd, gaan mensen niet zo snel 10 minuten lopen om boodschappen te doen. 
	buurt van de beijerlandselaan; waar het probleem zich bevindt. Mijn straat bevindt zich daar zeker op 10 minuten loopafstand vandaan. Als er op kortere afstand een oplossing wordt gecreeërd, gaan mensen niet zo snel 10 minuten lopen om boodschappen te doen. 
	buurt van de beijerlandselaan; waar het probleem zich bevindt. Mijn straat bevindt zich daar zeker op 10 minuten loopafstand vandaan. Als er op kortere afstand een oplossing wordt gecreeërd, gaan mensen niet zo snel 10 minuten lopen om boodschappen te doen. 

	 Doordat er allerlei bouwwerken aan de gang zijn, is het aantal,parkeerplaatsen sterk verminderd. 
	 Doordat er allerlei bouwwerken aan de gang zijn, is het aantal,parkeerplaatsen sterk verminderd. 

	 Doordat er noodzakelijkerwijs aan twee kanten van de straat wordt geparkeerd is er regelmatig onenigheid bij de verkeersdeelnemers die van twee kanten komen, omdat ze elkaar niet kunnen passeren en uitwijken vaak niet mogelijk is en ook niet van te voren goed te zien. Wellicht zou eenrichtingsverkeer een oplossing daarvoor zijn. Dat zou ook veel schadegevallen aan de geparkeerde auto’s schelen. 
	 Doordat er noodzakelijkerwijs aan twee kanten van de straat wordt geparkeerd is er regelmatig onenigheid bij de verkeersdeelnemers die van twee kanten komen, omdat ze elkaar niet kunnen passeren en uitwijken vaak niet mogelijk is en ook niet van te voren goed te zien. Wellicht zou eenrichtingsverkeer een oplossing daarvoor zijn. Dat zou ook veel schadegevallen aan de geparkeerde auto’s schelen. 

	 Doordat het zo druk is met parkeren, staan er ook vaak auto's geparkeerd waar het niet mag. En vaak ook zo in de weg dat je er bijna niet langs kan met je auto. 
	 Doordat het zo druk is met parkeren, staan er ook vaak auto's geparkeerd waar het niet mag. En vaak ook zo in de weg dat je er bijna niet langs kan met je auto. 

	 Doordat onze straat op de grens is van betaald parkeren tot 18 uur / tot 23 uur, parkeren veel mensen hun auto in onze straat 
	 Doordat onze straat op de grens is van betaald parkeren tot 18 uur / tot 23 uur, parkeren veel mensen hun auto in onze straat 

	 Drempels en afspraken met rijscholen over hoe vaak in welke wijk 
	 Drempels en afspraken met rijscholen over hoe vaak in welke wijk 

	 Dresselhuysstraat, parkeerzone 730. 
	 Dresselhuysstraat, parkeerzone 730. 

	 Dubbel parkeren gelijk beboeten! 
	 Dubbel parkeren gelijk beboeten! 

	 duidelijk aangeven dat daar echt niet geparkeerd mag worden 
	 duidelijk aangeven dat daar echt niet geparkeerd mag worden 

	 Duidelijk aangeven waar de parkeermeters staan en meer parkeermeters. Tegenwoordig moet men zo ver lopen voor een parkeermeter (vroeger stonden er meer). En de buurt mag ook wat groener gemaakt worden. 
	 Duidelijk aangeven waar de parkeermeters staan en meer parkeermeters. Tegenwoordig moet men zo ver lopen voor een parkeermeter (vroeger stonden er meer). En de buurt mag ook wat groener gemaakt worden. 

	 Duidelijk aangeven wat parkeervakken zijn en dat deze bedoeld zijn voor bewoners in die straat. Niet toestaan dat autos op stoepen worden geparkeerd. 
	 Duidelijk aangeven wat parkeervakken zijn en dat deze bedoeld zijn voor bewoners in die straat. Niet toestaan dat autos op stoepen worden geparkeerd. 

	 Duidelijk maken in diverse talen dat er op bepaalde tijden(avonds/nacht) ook verderop genoeg parkeerplaatsen zijn ( deze zijn op plekken waar geen huizen staan Bijv. Arendsweg Talingstraat,en ze daar naar verwijzen. En in de avond niet tolereren dat auto, s  niet op stoepen geparkeerd mogen staan die ook veel invalidenafritten blokkeren 
	 Duidelijk maken in diverse talen dat er op bepaalde tijden(avonds/nacht) ook verderop genoeg parkeerplaatsen zijn ( deze zijn op plekken waar geen huizen staan Bijv. Arendsweg Talingstraat,en ze daar naar verwijzen. En in de avond niet tolereren dat auto, s  niet op stoepen geparkeerd mogen staan die ook veel invalidenafritten blokkeren 

	 Duidelijk parkeerplaatsen aangeven en drempels plaatsen om snelheid overschrijdingen te voorkomen 
	 Duidelijk parkeerplaatsen aangeven en drempels plaatsen om snelheid overschrijdingen te voorkomen 

	 duidelijke lijnen tussen parkeervakken gebruik 2 of 3 de auto extra belasten fout parkeren of gebruik 2 parkeervakken voor 1 auto beboeten 
	 duidelijke lijnen tussen parkeervakken gebruik 2 of 3 de auto extra belasten fout parkeren of gebruik 2 parkeervakken voor 1 auto beboeten 

	 Duidelijke verkeersborden plaatsen en flink handhaven! 
	 Duidelijke verkeersborden plaatsen en flink handhaven! 

	 duidelijker aangeven dat parkeren alleen voor vergunninghouders is 
	 duidelijker aangeven dat parkeren alleen voor vergunninghouders is 

	 Duidelijker de parkeervakken aangeven zou wat kunnen helpen. 
	 Duidelijker de parkeervakken aangeven zou wat kunnen helpen. 

	 Dwars parkeren. De rijbaan terug brengen naar 1 baan. De stenen ondergrond vervangen door gras 
	 Dwars parkeren. De rijbaan terug brengen naar 1 baan. De stenen ondergrond vervangen door gras 

	 eea logischer indelen 
	 eea logischer indelen 

	 Eén "onbetaalde" parkeerplaats toekennen aan een huishouden. Indien een huishouden meer dan één auto heeft dan moet voor het parkeren betaald worden. 
	 Eén "onbetaalde" parkeerplaats toekennen aan een huishouden. Indien een huishouden meer dan één auto heeft dan moet voor het parkeren betaald worden. 

	 een aantal jaar geleden is al onderzocht hoe de parkeersituatie verbeterd kan worden. Daar is een redelijk plan uit naar voren gekomen, echter nooit uitgevoerd. de boa's die soms de parkeercontrole doen, kijken en luisteren niet naar de bewoners en beboeten vrijwel altijd de verkeerde en niet de overlastgevers. 
	 een aantal jaar geleden is al onderzocht hoe de parkeersituatie verbeterd kan worden. Daar is een redelijk plan uit naar voren gekomen, echter nooit uitgevoerd. de boa's die soms de parkeercontrole doen, kijken en luisteren niet naar de bewoners en beboeten vrijwel altijd de verkeerde en niet de overlastgevers. 


	 één auto per adres zou de norm moeten; vroeger hadden jongelui een scootertje/bromfiets maar nu hebben ze op een 18 e een auto plus dat ze langer thuis wonen (huizenprijzen) waardoor er per adres soms drie of vier auot's zijn. En ruimte is als schaars. 
	 één auto per adres zou de norm moeten; vroeger hadden jongelui een scootertje/bromfiets maar nu hebben ze op een 18 e een auto plus dat ze langer thuis wonen (huizenprijzen) waardoor er per adres soms drie of vier auot's zijn. En ruimte is als schaars. 
	 één auto per adres zou de norm moeten; vroeger hadden jongelui een scootertje/bromfiets maar nu hebben ze op een 18 e een auto plus dat ze langer thuis wonen (huizenprijzen) waardoor er per adres soms drie of vier auot's zijn. En ruimte is als schaars. 

	 Een auto per huis op straat parkeeren ander autos op een parkeerterijn 
	 Een auto per huis op straat parkeeren ander autos op een parkeerterijn 

	 Een bord met : uitsluitend bestemmingsverkeer. 
	 Een bord met : uitsluitend bestemmingsverkeer. 

	 Een deel van de bewoners heeft de mogelijkheid op eigen terrein te parkeren. Hierdoor is de parkeerdruk op straat lager. 
	 Een deel van de bewoners heeft de mogelijkheid op eigen terrein te parkeren. Hierdoor is de parkeerdruk op straat lager. 

	 een duidelijke markering van de vakken en borden die er aansturen dat dubbelparkeren bestraft kan worden indien gepakt. 
	 een duidelijke markering van de vakken en borden die er aansturen dat dubbelparkeren bestraft kan worden indien gepakt. 

	 Een meer gedifferentieerd parkeerbeleid. Nu is het op het gehele Noordereiland gratis parkeren. In bepaalde delen leidt dat tot grotere parkeerdruk door veel langparkeerders die de hele dag parkeren maar wonen/werken buiten het Noordereiland. Een blauwe schijf voor bezoekers in combi met geregistreerde kentekens van bewoners zou aan dit gedrag een einde kunnen maken. Bij het laatste bewonersonderzoek was alleen ja of nee mogelijk als keuze om gratis parkeren te handhaven. 
	 Een meer gedifferentieerd parkeerbeleid. Nu is het op het gehele Noordereiland gratis parkeren. In bepaalde delen leidt dat tot grotere parkeerdruk door veel langparkeerders die de hele dag parkeren maar wonen/werken buiten het Noordereiland. Een blauwe schijf voor bezoekers in combi met geregistreerde kentekens van bewoners zou aan dit gedrag een einde kunnen maken. Bij het laatste bewonersonderzoek was alleen ja of nee mogelijk als keuze om gratis parkeren te handhaven. 

	 Een nieuw parkeer pasje (ivm evenementen regeling) is moeilijk te regelen. 
	 Een nieuw parkeer pasje (ivm evenementen regeling) is moeilijk te regelen. 

	 Een oplossing vinden voor Plaswijck. 
	 Een oplossing vinden voor Plaswijck. 

	 Een optie zou zijn om éénrichtingsverkeer van de Charley Tooropsingel te maken vanaf de kant van de Carel Willinksingel. Aan beide kanten van de CT singel schuine parkeervakken maken waardoor je meer parkeerplaatsen creëerd. Er zitten namelijk veel disciplines in de Charley Tooroptoren, zoals: huisartsen, verloskudige, psychiatrie, fysiotherapie, sportfysiotherapie, bloedprikken, apotheek en een kinderopvang. Het zou meer rust geven voor de bewoners, omdat je het heen en weer rijden van auto's dan niet me
	 Een optie zou zijn om éénrichtingsverkeer van de Charley Tooropsingel te maken vanaf de kant van de Carel Willinksingel. Aan beide kanten van de CT singel schuine parkeervakken maken waardoor je meer parkeerplaatsen creëerd. Er zitten namelijk veel disciplines in de Charley Tooroptoren, zoals: huisartsen, verloskudige, psychiatrie, fysiotherapie, sportfysiotherapie, bloedprikken, apotheek en een kinderopvang. Het zou meer rust geven voor de bewoners, omdat je het heen en weer rijden van auto's dan niet me

	 Een paaltje plaatsen op de in- en uitrit van de fietsenstalling aan de Zwaerdecroonstraat, zodat je er wel met de fiets in en uit kunt, maar dat auto's er niet kunnen parkeren. 
	 Een paaltje plaatsen op de in- en uitrit van de fietsenstalling aan de Zwaerdecroonstraat, zodat je er wel met de fiets in en uit kunt, maar dat auto's er niet kunnen parkeren. 

	 Een parkeergarage  onder de tramrails van de Stadhoudersweg. Vanaf het Stadhoudersplein tot de hoogte van Blijdorp metro of verder. In de garage ook gelegenheid voor het stallen van fietsen. Toegang voor de bewoners van Blijdorp met een parkeervergunning. 
	 Een parkeergarage  onder de tramrails van de Stadhoudersweg. Vanaf het Stadhoudersplein tot de hoogte van Blijdorp metro of verder. In de garage ook gelegenheid voor het stallen van fietsen. Toegang voor de bewoners van Blijdorp met een parkeervergunning. 

	 Een parkeerplaats voor ieder nummer! 
	 Een parkeerplaats voor ieder nummer! 

	 Een richting`s verkeer van maken . 
	 Een richting`s verkeer van maken . 

	 Een rij huizen achter ons stukje wijk heeft parkeerplaats toegewezen gekregen op kleine loopafstand van hun huis (hun huizen staan op een dijkje waar geen parkeermogelijkheid is) maar het merendeel parkeert hun auto in onze straat omdat dit dichterbij is, zij lopen dan via de achterom van de tuinen naar het dijkje.  Daarnaast zijn er twee parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische auto's geplaatst terwijl niemand in ons deel van de straat een elektrische auto bezit. 
	 Een rij huizen achter ons stukje wijk heeft parkeerplaats toegewezen gekregen op kleine loopafstand van hun huis (hun huizen staan op een dijkje waar geen parkeermogelijkheid is) maar het merendeel parkeert hun auto in onze straat omdat dit dichterbij is, zij lopen dan via de achterom van de tuinen naar het dijkje.  Daarnaast zijn er twee parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische auto's geplaatst terwijl niemand in ons deel van de straat een elektrische auto bezit. 


	 Een straatje verop is meestal wel een plekje te vinden. We hebben wat grotere parkeerterreinen wat verderop. Ik hoef nooit meer dan 200m te lopen. Het is niet ideaal, maar ook niet onoverkomelijk.  Ik probeer zoveel mogelijk met de fiets te gaan. 
	 Een straatje verop is meestal wel een plekje te vinden. We hebben wat grotere parkeerterreinen wat verderop. Ik hoef nooit meer dan 200m te lopen. Het is niet ideaal, maar ook niet onoverkomelijk.  Ik probeer zoveel mogelijk met de fiets te gaan. 
	 Een straatje verop is meestal wel een plekje te vinden. We hebben wat grotere parkeerterreinen wat verderop. Ik hoef nooit meer dan 200m te lopen. Het is niet ideaal, maar ook niet onoverkomelijk.  Ik probeer zoveel mogelijk met de fiets te gaan. 

	 Een stukje verderop staan regelmatig trucks lang geparkeerd, de chauffeurs overnachten daar vaak in de cabine. Aangezien er geen afvalbak staat laten zij al hun afval in de berm achter. Kan daar een bak geplaatst worden? betreft Pastoriestraat ter hoogte van Streefwaalsweg. 
	 Een stukje verderop staan regelmatig trucks lang geparkeerd, de chauffeurs overnachten daar vaak in de cabine. Aangezien er geen afvalbak staat laten zij al hun afval in de berm achter. Kan daar een bak geplaatst worden? betreft Pastoriestraat ter hoogte van Streefwaalsweg. 

	 één van de redenen waarom Nesselande zo fijn wonen is, is omdat er geen betaald parkeren geldt. Wil je het strand populair houden, dan moet je het gratis parkeren zeker handhaven. 
	 één van de redenen waarom Nesselande zo fijn wonen is, is omdat er geen betaald parkeren geldt. Wil je het strand populair houden, dan moet je het gratis parkeren zeker handhaven. 

	 Eenrichringsverkeer En auto's laten insteken ipv achter elkaar parkeren 
	 Eenrichringsverkeer En auto's laten insteken ipv achter elkaar parkeren 

	 eenrichtings verkeer instellen langs de school  op de schere 
	 eenrichtings verkeer instellen langs de school  op de schere 

	 Eenrichtingsverkeer van mijn s sraat en omliggende straten maken 
	 Eenrichtingsverkeer van mijn s sraat en omliggende straten maken 

	 Eenrichtingverkeer maken.  Betere parkeer plaatsen voor de basisschool.  Minder bedrijfsauto's in de straat.  Minder auto's per huishouden, zijn ook mensen met meer dan 3 auto's.  Meer controle en sancties op parkeren in bochten / buiten de vakken. 
	 Eenrichtingverkeer maken.  Betere parkeer plaatsen voor de basisschool.  Minder bedrijfsauto's in de straat.  Minder auto's per huishouden, zijn ook mensen met meer dan 3 auto's.  Meer controle en sancties op parkeren in bochten / buiten de vakken. 

	 eerder de straat afzetten bij voetbalwedstrijden van Feyenoord 
	 eerder de straat afzetten bij voetbalwedstrijden van Feyenoord 

	 Egaliseer de straat / parkeerplekken voor wat betreft de boomwortels (ook fijn voor de stoep met name voor ouderen of mensen die minder goed ter been zijn) 
	 Egaliseer de straat / parkeerplekken voor wat betreft de boomwortels (ook fijn voor de stoep met name voor ouderen of mensen die minder goed ter been zijn) 

	 eigen parkeerplaatsen bij woning 
	 eigen parkeerplaatsen bij woning 

	 Eigenlijk neen! Te veel mensen, te veel auto's en soms pech. We hoeven nooit buiten onze zone te parkeren. Enige wat mij dwarszit is dat er mensen zijn die zomaar de auto op de kruisingen (tussen Schiebroekselaan-Koningsveldestraat en Schiebroekselaan-Willebrordusstraat) parkeren in de nacht waardoor het 's ochtends moeilijk is om de kruising te overzien.Maar ja. Er zijn ook mensen die de vuilniscontainers  verstoppen waardoor je je vuilniszak niet weg kunt gooien. 
	 Eigenlijk neen! Te veel mensen, te veel auto's en soms pech. We hoeven nooit buiten onze zone te parkeren. Enige wat mij dwarszit is dat er mensen zijn die zomaar de auto op de kruisingen (tussen Schiebroekselaan-Koningsveldestraat en Schiebroekselaan-Willebrordusstraat) parkeren in de nacht waardoor het 's ochtends moeilijk is om de kruising te overzien.Maar ja. Er zijn ook mensen die de vuilniscontainers  verstoppen waardoor je je vuilniszak niet weg kunt gooien. 

	 Eigenlijk niet, maar ik ervaar niet echt overlast van het parkeren. Je merkt dat er te weinig plaats is voor iedereen om zijn auto te parkeren. Dat zou hopelijk mensen moeten stimuleren om andere vervoerswijzen te gebruiken .... 
	 Eigenlijk niet, maar ik ervaar niet echt overlast van het parkeren. Je merkt dat er te weinig plaats is voor iedereen om zijn auto te parkeren. Dat zou hopelijk mensen moeten stimuleren om andere vervoerswijzen te gebruiken .... 

	 eindelijk eens gaan luisteren naar wat de buurt/wijk wil en niet bij herhaling bewoners met een kluitje in het riet sturen. Alternatieven ontwikkeld door bewoners worden door SO niet serieus genomen, laat staan door ontwikkeld samen met de buurt en op creatieve wijze van budgetten voorzien. Het Noordereiland heeft een mega parkeerprobleem maar niemand helpt bij het realiseren van een oplossing. Foei! 
	 eindelijk eens gaan luisteren naar wat de buurt/wijk wil en niet bij herhaling bewoners met een kluitje in het riet sturen. Alternatieven ontwikkeld door bewoners worden door SO niet serieus genomen, laat staan door ontwikkeld samen met de buurt en op creatieve wijze van budgetten voorzien. Het Noordereiland heeft een mega parkeerprobleem maar niemand helpt bij het realiseren van een oplossing. Foei! 

	 Eindelijk is een duidelijk beleid uitvaardigen om het auto, en motorfietsengebruik eens flink terug te dringen. Enorm veel last van bovengenoemde bewegingen in het bijzonder in de vroege ochtenduren. Het gebruik van de toegangswegen als circuit midden in de stad gaat waarschijnlijk tot ongelukken komen. Deze ontwikkelingen wat rijgedrag betreft is direct koppelbaar aan het parkeerprobleem. Ontlasten dus. 
	 Eindelijk is een duidelijk beleid uitvaardigen om het auto, en motorfietsengebruik eens flink terug te dringen. Enorm veel last van bovengenoemde bewegingen in het bijzonder in de vroege ochtenduren. Het gebruik van de toegangswegen als circuit midden in de stad gaat waarschijnlijk tot ongelukken komen. Deze ontwikkelingen wat rijgedrag betreft is direct koppelbaar aan het parkeerprobleem. Ontlasten dus. 

	 Electrische autos mogen wat mij betreft gratis parkeren. 
	 Electrische autos mogen wat mij betreft gratis parkeren. 

	 Elk huishouden een maximum aantal auto's 
	 Elk huishouden een maximum aantal auto's 

	 enkele alemene gehandicapten parkeerplaatsen aanleggen 
	 enkele alemene gehandicapten parkeerplaatsen aanleggen 

	 Enkele paaltjes in de straat weghalen zodat er wat parkeerplaatsen ontstaan 
	 Enkele paaltjes in de straat weghalen zodat er wat parkeerplaatsen ontstaan 


	 er  worden i.v.m. het uitbreiden van het plein middellalndplein 17 parkeerplekken verwijderd, dat zal ongetwijfeld meer overlast bezorgen en bewoners kunnen hun auto niet meer in hun eigen straat kwijt. 
	 er  worden i.v.m. het uitbreiden van het plein middellalndplein 17 parkeerplekken verwijderd, dat zal ongetwijfeld meer overlast bezorgen en bewoners kunnen hun auto niet meer in hun eigen straat kwijt. 
	 er  worden i.v.m. het uitbreiden van het plein middellalndplein 17 parkeerplekken verwijderd, dat zal ongetwijfeld meer overlast bezorgen en bewoners kunnen hun auto niet meer in hun eigen straat kwijt. 

	 Er geldt nu tijdelijk proef om betaald parkeerduur te verlengen van 23.00 naar ik meen 01.00.  Probleem wordt veroorzaakt door horecabezoek W de Withstraat, en vooral donderdag t/m weekend.   Geen idee wat er mogelijk is om parkeerdruk in Cool (Zuid) te laten afnemen.... 
	 Er geldt nu tijdelijk proef om betaald parkeerduur te verlengen van 23.00 naar ik meen 01.00.  Probleem wordt veroorzaakt door horecabezoek W de Withstraat, en vooral donderdag t/m weekend.   Geen idee wat er mogelijk is om parkeerdruk in Cool (Zuid) te laten afnemen.... 

	 Er heeft tijdelijk een mobiele camera gestaan en toen was er geen overlast!! Mobiele camera was weg en na 1 dag was er weer overlast. Plaatsen vaste camera zou een oplossing zijn. 
	 Er heeft tijdelijk een mobiele camera gestaan en toen was er geen overlast!! Mobiele camera was weg en na 1 dag was er weer overlast. Plaatsen vaste camera zou een oplossing zijn. 

	 Er is afgelopen jaar een onderzoek geweest naar betaald parkeren invoeren op het Noordereiland. de uitkomst daarvan was dat een krappe meerderheid het niet wil. maar daarmee is geen recht gedaan aan de uitslag: het 2/3 deel van het eiland dat ver weg ligt van de Willemsbrug (daar geen last van parkeerdruk) heeft tegen gestemd, maar het 1/3 deel dat bij de Willemsbrug in de buurt woont massaal voor betaald parkeren gestemd. Nu verandert er niks en zitten wij met een parkeerdruk van nagenoeg 100% overdag. t
	 Er is afgelopen jaar een onderzoek geweest naar betaald parkeren invoeren op het Noordereiland. de uitkomst daarvan was dat een krappe meerderheid het niet wil. maar daarmee is geen recht gedaan aan de uitslag: het 2/3 deel van het eiland dat ver weg ligt van de Willemsbrug (daar geen last van parkeerdruk) heeft tegen gestemd, maar het 1/3 deel dat bij de Willemsbrug in de buurt woont massaal voor betaald parkeren gestemd. Nu verandert er niks en zitten wij met een parkeerdruk van nagenoeg 100% overdag. t

	 Er is al jaren een discussie gaande, betaald parkeren, of een blauwe zone, maar de gemeente wil nergens aan, waarschijnlijk omdat de ambtenaren van de deelgemeente zelf ook hier parkeren 
	 Er is al jaren een discussie gaande, betaald parkeren, of een blauwe zone, maar de gemeente wil nergens aan, waarschijnlijk omdat de ambtenaren van de deelgemeente zelf ook hier parkeren 

	 Er is altijd voldoende parkeergelegenheid. Ik woon aan het voetpad dus kan sowieso niet voor de deur parkeren. Er is echter altijd een parkeerplek in de buurt. 
	 Er is altijd voldoende parkeergelegenheid. Ik woon aan het voetpad dus kan sowieso niet voor de deur parkeren. Er is echter altijd een parkeerplek in de buurt. 

	 Er is betaald parkeren t/m 18:00. Het is de 1e straat achter de Nieuwe Binnenweg. Mensen die daar Horeca oa bezoeken (ook het bekende Jazz Café Dizzy) zetten bij ons de wagen in de straat. En als ik 's avonds van werk kom kan ik 10 min lopen. Wat ook onveilig is rond dat tijdstip. Slechte straat verlichting. Vorige week is er op de Claes de Vrieselaan nog een beroving/overval geweest. Misschien een idee het 2/3 in de straat voor bewoners te maken die zoals ik een parkeervergunning hebben. Dit helpt dan oo
	 Er is betaald parkeren t/m 18:00. Het is de 1e straat achter de Nieuwe Binnenweg. Mensen die daar Horeca oa bezoeken (ook het bekende Jazz Café Dizzy) zetten bij ons de wagen in de straat. En als ik 's avonds van werk kom kan ik 10 min lopen. Wat ook onveilig is rond dat tijdstip. Slechte straat verlichting. Vorige week is er op de Claes de Vrieselaan nog een beroving/overval geweest. Misschien een idee het 2/3 in de straat voor bewoners te maken die zoals ik een parkeervergunning hebben. Dit helpt dan oo

	 Er is een cafe, een sport vereniging, een gymzaal en een groot verenigingsgebouw in de (krappe) Rauwenhoffstraat. Zaal verenigingsgebouw en gymzaal worden verhuurd, cafe en sport vereniging worden bezocht. Het is de laatste tijd vrijwel onmogelijk na 16.00 uur een parkeerplaats te vinden in de straat. Overigens geldt dat voor heel de wijk, die is ontploft qua hoeveelheid auto's. 
	 Er is een cafe, een sport vereniging, een gymzaal en een groot verenigingsgebouw in de (krappe) Rauwenhoffstraat. Zaal verenigingsgebouw en gymzaal worden verhuurd, cafe en sport vereniging worden bezocht. Het is de laatste tijd vrijwel onmogelijk na 16.00 uur een parkeerplaats te vinden in de straat. Overigens geldt dat voor heel de wijk, die is ontploft qua hoeveelheid auto's. 

	 Er is een flink tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers.  Een doodlopen parkeergedeelte (zoals bij de St Jacobsplaats) dat niet zichtbaar is vanuit de brug / straat is wel uitnodigend voor vervelend gedrag.. 
	 Er is een flink tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers.  Een doodlopen parkeergedeelte (zoals bij de St Jacobsplaats) dat niet zichtbaar is vanuit de brug / straat is wel uitnodigend voor vervelend gedrag.. 

	 Er is een groot deel van het parkje aan de Noorderhavenkade dat is bedoeld om honden uit te laten.  Fijn voor hondenbezitters natuurlijk maar er zijn gelukkig weinig honden in de buurt. Maak van de helft daarvan een parkeerplaats aub! Hartelijk dank. 
	 Er is een groot deel van het parkje aan de Noorderhavenkade dat is bedoeld om honden uit te laten.  Fijn voor hondenbezitters natuurlijk maar er zijn gelukkig weinig honden in de buurt. Maak van de helft daarvan een parkeerplaats aub! Hartelijk dank. 

	 Er is een grote gemeentelijke parkeer garage aan de Spangsekade waar mijn auto staat. Helemaal prima maar zou meer gebruikt kunnen worden. Veel omwonende weten niet eens van het bestaan af. Verder zou het prettig zijn dat de betaling automatisch zou zijn. Ik krijg nu elke maand een acceptgiro in mijn bus!!!!! dit is echt heel achterhaald en 
	 Er is een grote gemeentelijke parkeer garage aan de Spangsekade waar mijn auto staat. Helemaal prima maar zou meer gebruikt kunnen worden. Veel omwonende weten niet eens van het bestaan af. Verder zou het prettig zijn dat de betaling automatisch zou zijn. Ik krijg nu elke maand een acceptgiro in mijn bus!!!!! dit is echt heel achterhaald en 


	papierverspilling tot en met. verzoek tot automatische machtiging of betaling is niet mogelijk.  u kan me altijd persoonlijk benaderen voor meer inlichtingen.  Vriendelijke Groet Remco Haneveld remco.haneveld@me.com 
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	 Er is een mogelijkheid om meer parkeerplaatsen te maken... 
	 Er is een mogelijkheid om meer parkeerplaatsen te maken... 

	 Er is een NEP voedselbank gevestigd hier om de hoek, zogenaamde Isac en de Schittering waar mensen gratis brood, fruit en groenten kunnen halen indien ze ook iets kopen. Hier komen voor het gros mensen met dure auto's, koophuizen etc. Dus waar het NIET voor bestemd zou mogen zijn. Maar ja men verdient een hoop geld doordat men de gratis producten ontvangt van de supermarkten en men toch minimaal 1 ander product moeten kopen..... Ze komen met veel en grote auto's aan en omdat de verse producten einde dag k
	 Er is een NEP voedselbank gevestigd hier om de hoek, zogenaamde Isac en de Schittering waar mensen gratis brood, fruit en groenten kunnen halen indien ze ook iets kopen. Hier komen voor het gros mensen met dure auto's, koophuizen etc. Dus waar het NIET voor bestemd zou mogen zijn. Maar ja men verdient een hoop geld doordat men de gratis producten ontvangt van de supermarkten en men toch minimaal 1 ander product moeten kopen..... Ze komen met veel en grote auto's aan en omdat de verse producten einde dag k

	 Er is een ontzettende hoeveelheid aan verkeer door de vele coffeeshops in de straten rondom. Daarbij komt nog dat de gemeente de gehele straat gaat herinrichten (in combi met rioolwerkzaamheden) en in het nieuwe plan MINDER parkeerplaatsen laat bestaan in de straat.   Ook het neerzetten van containers, fietscontainers dergelijke zorgt dat het beschikbaar aantal plaatsen dramatisch is op sommige momenten. Desalniettemin ook zonder deze zaken is het parkeren vaker problematisch en zijn wij genoodzaakt meerd
	 Er is een ontzettende hoeveelheid aan verkeer door de vele coffeeshops in de straten rondom. Daarbij komt nog dat de gemeente de gehele straat gaat herinrichten (in combi met rioolwerkzaamheden) en in het nieuwe plan MINDER parkeerplaatsen laat bestaan in de straat.   Ook het neerzetten van containers, fietscontainers dergelijke zorgt dat het beschikbaar aantal plaatsen dramatisch is op sommige momenten. Desalniettemin ook zonder deze zaken is het parkeren vaker problematisch en zijn wij genoodzaakt meerd

	 Er is een parkeer plek in de buurt, bij de tennisbaan Overschie. Daar is het echter niet veilig om je auto met te zetten ergens de hangjongeren/jong volwassenen die daar snachts bivakkeren. Er wordt niets door de politie aan gedaan. 
	 Er is een parkeer plek in de buurt, bij de tennisbaan Overschie. Daar is het echter niet veilig om je auto met te zetten ergens de hangjongeren/jong volwassenen die daar snachts bivakkeren. Er wordt niets door de politie aan gedaan. 

	 er is een parkeergarage meer aandacht op vestigen. Waar staat er een bord? Zeker voor mensen die naar de supermarkt gaan - kijk eens of dit makkelijker te bereiken is, nu erg lastig met veel publiek op die staat,  - maak een deal met AH of Aldi, Kruidvat, bonuspunten - eerste uur gratis etc.  Kijk voor de snackbar gaat niemand naar de parkeergarage en voor de ijssalon ook niet maar niemand zal ook betalen, beter kijken hoe dat kan worden ingericht.... - handhaven slordig parkeerders  De bakker parkeert ze
	 er is een parkeergarage meer aandacht op vestigen. Waar staat er een bord? Zeker voor mensen die naar de supermarkt gaan - kijk eens of dit makkelijker te bereiken is, nu erg lastig met veel publiek op die staat,  - maak een deal met AH of Aldi, Kruidvat, bonuspunten - eerste uur gratis etc.  Kijk voor de snackbar gaat niemand naar de parkeergarage en voor de ijssalon ook niet maar niemand zal ook betalen, beter kijken hoe dat kan worden ingericht.... - handhaven slordig parkeerders  De bakker parkeert ze

	 Er is geen controle op fout parkeren. Vooral op hoeken van straten is dit het geval. Hierdoor kunnen mensen met een kinderwagen of rollator niet oversteken. Ook neemt dit het zicht weg van auto,s die vanaf de hoek komen. 
	 Er is geen controle op fout parkeren. Vooral op hoeken van straten is dit het geval. Hierdoor kunnen mensen met een kinderwagen of rollator niet oversteken. Ook neemt dit het zicht weg van auto,s die vanaf de hoek komen. 

	 Er is geen enkele zinnige reden om tot betaald parkeren over te gaan 
	 Er is geen enkele zinnige reden om tot betaald parkeren over te gaan 

	 Er is in onze straat een strook gras, wat nu gebruikt wordt als poepveld. Hier zouden zeer gemakkelijk 4 parkeerplaatsen van gemaakt kunnen worden. Temeer omdat er pas geleden weer 2 parkeerplaatsen minder zijn i.v.m. Elektrische oplaadpunten. 
	 Er is in onze straat een strook gras, wat nu gebruikt wordt als poepveld. Hier zouden zeer gemakkelijk 4 parkeerplaatsen van gemaakt kunnen worden. Temeer omdat er pas geleden weer 2 parkeerplaatsen minder zijn i.v.m. Elektrische oplaadpunten. 

	 Er is maar één parkeerplaats voor mensen met een handicap voor de Volksuniversiteit. Dat is aanhangig gemaakt door een cursiste, de VU steunde dit verzoek.  Maar tot nu toe is er niets verbeterd. Het verzoek dateert van ongeveer een jaar geleden.  Wat doet de 
	 Er is maar één parkeerplaats voor mensen met een handicap voor de Volksuniversiteit. Dat is aanhangig gemaakt door een cursiste, de VU steunde dit verzoek.  Maar tot nu toe is er niets verbeterd. Het verzoek dateert van ongeveer een jaar geleden.  Wat doet de 
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	 Er is meer dan voldoende plek om auto's te parkeren, dus regulering is niet nodig. De enige reden dat ik bezwaar heb tegen betaald parkeren is het feit dat de belasting tegenwoordig voldaan moet worden via betaalde apps omdat er weinig palen worden geplaatst. Dat laatste vind ik begrijpelijk, maar als overheid mensen min of meer verplichten gegevens te verstrekken aan een commerciële partij die je ook nog eens moet betalen om belasting te mogen betalen, daar heb ik een probleem mee.   Fietsen parkeren is 
	 Er is meer dan voldoende plek om auto's te parkeren, dus regulering is niet nodig. De enige reden dat ik bezwaar heb tegen betaald parkeren is het feit dat de belasting tegenwoordig voldaan moet worden via betaalde apps omdat er weinig palen worden geplaatst. Dat laatste vind ik begrijpelijk, maar als overheid mensen min of meer verplichten gegevens te verstrekken aan een commerciële partij die je ook nog eens moet betalen om belasting te mogen betalen, daar heb ik een probleem mee.   Fietsen parkeren is 

	 Er is niet lang geleden groot onderzoek gedaan hier (Kleiwegkwartier) waarin meerderheid van bewoners zich Tegen betaald parkeren hebben uitgesproken. Ik heb ook tegen gestemd omdat ik denk dat betaald parkeren hier niet de oplossing is. Helaas is er nu Voor betaald parkeren geadviseerd. Het onderzoek was dus voor de zgn kat zijn k...... 
	 Er is niet lang geleden groot onderzoek gedaan hier (Kleiwegkwartier) waarin meerderheid van bewoners zich Tegen betaald parkeren hebben uitgesproken. Ik heb ook tegen gestemd omdat ik denk dat betaald parkeren hier niet de oplossing is. Helaas is er nu Voor betaald parkeren geadviseerd. Het onderzoek was dus voor de zgn kat zijn k...... 

	 Er is ook een parkeerprobleem voor fietsen! 
	 Er is ook een parkeerprobleem voor fietsen! 

	 Er is op enige loopafstand voldoende ruimte om ook onbetaald te parkeren. Zelf beschikken wij over een garage op enige afstand van woning, 
	 Er is op enige loopafstand voldoende ruimte om ook onbetaald te parkeren. Zelf beschikken wij over een garage op enige afstand van woning, 

	 Er is ruimte  voor wat meer fietsen-stangen.  De fietstrommel abonnementen zijn veel te duur!  Is even duur als een auto-parker-abonnement, terwijl de gemeente juist fietsen zou moeten stimuleren! 
	 Er is ruimte  voor wat meer fietsen-stangen.  De fietstrommel abonnementen zijn veel te duur!  Is even duur als een auto-parker-abonnement, terwijl de gemeente juist fietsen zou moeten stimuleren! 

	 Er is vanuit gegaan dat mensen niet meer dan 1 auto zullen hebben. Dat is een verkeerde aanname geweest. De gemeente zou moeten overwegen er wat parkeerplaatsen bij te maken. Daar is wel ruimte voor. 
	 Er is vanuit gegaan dat mensen niet meer dan 1 auto zullen hebben. Dat is een verkeerde aanname geweest. De gemeente zou moeten overwegen er wat parkeerplaatsen bij te maken. Daar is wel ruimte voor. 

	 Er is voldoende parkeergelegenheid in nessela nde. 
	 Er is voldoende parkeergelegenheid in nessela nde. 

	 er is voldoende parkeergelegenheid rondom woonblokken, echter staat de auto volledig uit het gezichtsveld van de bewoners. Met als gevolg gestolen nummerplaten, bekraste auto's, ingebroken bij auto's (airbags en dashboard verwijderd). Wellicht is schuin parkeren een mogelijkheid. 
	 er is voldoende parkeergelegenheid rondom woonblokken, echter staat de auto volledig uit het gezichtsveld van de bewoners. Met als gevolg gestolen nummerplaten, bekraste auto's, ingebroken bij auto's (airbags en dashboard verwijderd). Wellicht is schuin parkeren een mogelijkheid. 

	 Er is voldoende plek alleen niet alles is een oficieel parkeervak ..verder zijn er 2 plekken voor electriche autos alleen deze worden nooit gebruik niemand in deze wijk kan een tesla betalen zonde van de ruimte 
	 Er is voldoende plek alleen niet alles is een oficieel parkeervak ..verder zijn er 2 plekken voor electriche autos alleen deze worden nooit gebruik niemand in deze wijk kan een tesla betalen zonde van de ruimte 

	 Er is voornamelijk te weinig parkeerplek wanneer er evenementen zijn op het Deliplein waar veel bezoekers op afkomen. 
	 Er is voornamelijk te weinig parkeerplek wanneer er evenementen zijn op het Deliplein waar veel bezoekers op afkomen. 

	 Er kan parkeerruimte genoeg gemaakt worden. 
	 Er kan parkeerruimte genoeg gemaakt worden. 

	 Er komen hier teveel lesauto,s 
	 Er komen hier teveel lesauto,s 

	 Er komen meer bewoners in onze buurt en dat is een goede ontwikkeling. Maar dat betekent ook meer auto's en die tendens is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Het is een illusie om te denken dat mensen hun auto's in de komende jaren gaan inruilen voor alternatieven en dat er vanzelf minder auto's en minder parkeerde zal komen. De gemeente neemt het verkeerde uitgangspunt bij het veranderen van de parkeernorm. 
	 Er komen meer bewoners in onze buurt en dat is een goede ontwikkeling. Maar dat betekent ook meer auto's en die tendens is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Het is een illusie om te denken dat mensen hun auto's in de komende jaren gaan inruilen voor alternatieven en dat er vanzelf minder auto's en minder parkeerde zal komen. De gemeente neemt het verkeerde uitgangspunt bij het veranderen van de parkeernorm. 


	 Er komen steeds minder parkeerplaatsen voor steeds meer mensen/bedrijven. Ik heb er geen last van omdat ik een invalideparkeerplaats heb, maar zie de parkeerdruk overdag en ook op zondag (winkelcentrum Zuidplein open) toenemen 
	 Er komen steeds minder parkeerplaatsen voor steeds meer mensen/bedrijven. Ik heb er geen last van omdat ik een invalideparkeerplaats heb, maar zie de parkeerdruk overdag en ook op zondag (winkelcentrum Zuidplein open) toenemen 
	 Er komen steeds minder parkeerplaatsen voor steeds meer mensen/bedrijven. Ik heb er geen last van omdat ik een invalideparkeerplaats heb, maar zie de parkeerdruk overdag en ook op zondag (winkelcentrum Zuidplein open) toenemen 

	 Er komen steeds minder parkeerplekken, doordat er meer fietsboxen en elektrische oplaadplekken gecreëerd worden. Op zich goed dat die er komen, maar jammer dat dit van toch al beperkte aantal parkeerplekken af gaat. Woensdagavond kom ik altijd laat thuis en ik moet nu vaak vanaf de Heemraadsingel naar huis lopen (virulyplein). Ver lopen en ik voel mij bij Heemraadsingel in de buurt niet altijd veilig (via via gehoord dat hier weleens mensen overvallen worden). 
	 Er komen steeds minder parkeerplekken, doordat er meer fietsboxen en elektrische oplaadplekken gecreëerd worden. Op zich goed dat die er komen, maar jammer dat dit van toch al beperkte aantal parkeerplekken af gaat. Woensdagavond kom ik altijd laat thuis en ik moet nu vaak vanaf de Heemraadsingel naar huis lopen (virulyplein). Ver lopen en ik voel mij bij Heemraadsingel in de buurt niet altijd veilig (via via gehoord dat hier weleens mensen overvallen worden). 

	 Er kunnen heel makkelijk meer parkeerplaatsen worden gemaakt door parkeerplaatsen die in het verlengde van de weg liggen, schuin te maken op plaatsen waar de stoep heel breed is, zoals waar ik woon. Hierdoor passen er 1.5x zoveel auto's in een straat. 
	 Er kunnen heel makkelijk meer parkeerplaatsen worden gemaakt door parkeerplaatsen die in het verlengde van de weg liggen, schuin te maken op plaatsen waar de stoep heel breed is, zoals waar ik woon. Hierdoor passen er 1.5x zoveel auto's in een straat. 

	 Er kunnen meer parkeervakken gecreeerd worden als de indeling herzien wordt. Kwestie van 1 lantaarnpaal verschuiven. 
	 Er kunnen meer parkeervakken gecreeerd worden als de indeling herzien wordt. Kwestie van 1 lantaarnpaal verschuiven. 

	 Er kunnen wellicht nog wat extra oplaadpunten worden aangelegd voor elektrische auto's. 
	 Er kunnen wellicht nog wat extra oplaadpunten worden aangelegd voor elektrische auto's. 

	 er lijken minder parkeerplaatsen te komen, terwijl er tegelijk meer auto's lijken te komen. In onze straat (vredenoordlaan) zijn bovendien op de stoep de fietsenstandaards zo dicht op de parkeerplaatsen geplaatst, dat fietsen gemakkelijk tegen auto's aan staan of vallen en de auto's beschadigen. 
	 er lijken minder parkeerplaatsen te komen, terwijl er tegelijk meer auto's lijken te komen. In onze straat (vredenoordlaan) zijn bovendien op de stoep de fietsenstandaards zo dicht op de parkeerplaatsen geplaatst, dat fietsen gemakkelijk tegen auto's aan staan of vallen en de auto's beschadigen. 

	 Er loopt een traject m.b.t. het parkeerprobleem in onze wijk, maar daar is wat mij betreft nog niet echt veel uitgekomen. Meer snelheidsaanduiding zou goed zijn, zeker op de woonerven. Men rijdt daar net zo hard doorheen als door de rest van de wijk. Wat in principe 30km/pu zou moeten zijn, maar vaak sneller. Levensgevaarlijk! Een beperkte invoer van betaald parkeren is wellicht iets om over na te denken, puur de straten die nu overlast ervaren. Het aanspreken van de bedrijven bij Alexandrium, waarvan het
	 Er loopt een traject m.b.t. het parkeerprobleem in onze wijk, maar daar is wat mij betreft nog niet echt veel uitgekomen. Meer snelheidsaanduiding zou goed zijn, zeker op de woonerven. Men rijdt daar net zo hard doorheen als door de rest van de wijk. Wat in principe 30km/pu zou moeten zijn, maar vaak sneller. Levensgevaarlijk! Een beperkte invoer van betaald parkeren is wellicht iets om over na te denken, puur de straten die nu overlast ervaren. Het aanspreken van de bedrijven bij Alexandrium, waarvan het

	 Er moet s avonds gecontroleerd worden op auto's die fout geparkeerd staan 
	 Er moet s avonds gecontroleerd worden op auto's die fout geparkeerd staan 

	 Er moeten meer parkeerplaatsen komen. 
	 Er moeten meer parkeerplaatsen komen. 

	 er parkeren mensen die daarna de bus nemen om betaald parkeren te voorkomen. Dat veroorzaakt overlast 
	 er parkeren mensen die daarna de bus nemen om betaald parkeren te voorkomen. Dat veroorzaakt overlast 

	 Er parkeren steeds meer bedrijfsbusjes in de straat. Ze nemen niet alleen de plek weg voor de bewoners, maar zorgen door hun omvang ook voor gevaar. 
	 Er parkeren steeds meer bedrijfsbusjes in de straat. Ze nemen niet alleen de plek weg voor de bewoners, maar zorgen door hun omvang ook voor gevaar. 

	 Er parkeren vaak mensen uit de Vierambachtstraat, die zelf geen goede parkeergelegenheid kennen. 
	 Er parkeren vaak mensen uit de Vierambachtstraat, die zelf geen goede parkeergelegenheid kennen. 

	 Er parkeren wel af en toen auto's in de wijk van mensen die naar  Rotterdam Airport gaan 
	 Er parkeren wel af en toen auto's in de wijk van mensen die naar  Rotterdam Airport gaan 

	 Er staan aan de K. Onnis weg ruim voor de splitsing "zone" parkeerborden. Voorbij deze borden mag uitsluitend in de parkeervakken worden geparkeerd. Toch worden na deze borden auto's alom fout geparkeerd. Verzoek om handhaving wordt genegeerd. Een paar keer goede controles en bekeuringen maakt mensen alert. Nu is alom de kreet "je ziet nooit iemand voor controle". 
	 Er staan aan de K. Onnis weg ruim voor de splitsing "zone" parkeerborden. Voorbij deze borden mag uitsluitend in de parkeervakken worden geparkeerd. Toch worden na deze borden auto's alom fout geparkeerd. Verzoek om handhaving wordt genegeerd. Een paar keer goede controles en bekeuringen maakt mensen alert. Nu is alom de kreet "je ziet nooit iemand voor controle". 

	 Er staan altijd te veel auto's in de straat. Er moet veel meer ruimte komen voor fietsen en voetgangers 
	 Er staan altijd te veel auto's in de straat. Er moet veel meer ruimte komen voor fietsen en voetgangers 

	 er staan auto's met een buitenlands kenteken in de straat vooral s'avonds en s'nachts. Ik heb een discussie gehad met toezichthouders en daar maak ik uit op dat de bekeuringen 
	 er staan auto's met een buitenlands kenteken in de straat vooral s'avonds en s'nachts. Ik heb een discussie gehad met toezichthouders en daar maak ik uit op dat de bekeuringen 


	die uitgeschreven worden niet of niets uithalen omdat het vaak kentekens zijn uit het oostblok. Nu is er een 2de auto in de familie en die kan niet eens een parkeervergunning krijgen omdat de parkeerplaatsen vol zijn. Vind ik een beetje te gek voor woorden als je al 70 jaar in Rotterdam woont??? 
	die uitgeschreven worden niet of niets uithalen omdat het vaak kentekens zijn uit het oostblok. Nu is er een 2de auto in de familie en die kan niet eens een parkeervergunning krijgen omdat de parkeerplaatsen vol zijn. Vind ik een beetje te gek voor woorden als je al 70 jaar in Rotterdam woont??? 
	die uitgeschreven worden niet of niets uithalen omdat het vaak kentekens zijn uit het oostblok. Nu is er een 2de auto in de familie en die kan niet eens een parkeervergunning krijgen omdat de parkeerplaatsen vol zijn. Vind ik een beetje te gek voor woorden als je al 70 jaar in Rotterdam woont??? 

	 Er staan bij ons auto's in de straat die er feitelijk niet moeten staan zoals ze staan, als er een ambulance komt kan hij moeilijk voor de deur staan en ook de vuilniswagen kaner moeilijk door en staan. Feitelijk moet daar een parkeerverbod komen! 
	 Er staan bij ons auto's in de straat die er feitelijk niet moeten staan zoals ze staan, als er een ambulance komt kan hij moeilijk voor de deur staan en ook de vuilniswagen kaner moeilijk door en staan. Feitelijk moet daar een parkeerverbod komen! 

	 Er staan bomen heel scheef waardoor het parkeren in de parkeerplek bijna niet mogelijk is. Ook door de wortels van die bomen is de straat een eind omhoog gekomen waardoor het parkeren op deze plaatsen heel lastig wordt. 
	 Er staan bomen heel scheef waardoor het parkeren in de parkeerplek bijna niet mogelijk is. Ook door de wortels van die bomen is de straat een eind omhoog gekomen waardoor het parkeren op deze plaatsen heel lastig wordt. 

	 Er staan noodgedwongen vaak autos half op de stoep geparkeerd. Dat zou geen probleem hoeven op te leveren als de andere helft van de stoep niet overwoekerd zou worden door struiken van de bewoners. Een brief met sommering om de struiken bij te snoeien zou een deel van het "parkeerprobleem" daarmee oplossen. 
	 Er staan noodgedwongen vaak autos half op de stoep geparkeerd. Dat zou geen probleem hoeven op te leveren als de andere helft van de stoep niet overwoekerd zou worden door struiken van de bewoners. Een brief met sommering om de struiken bij te snoeien zou een deel van het "parkeerprobleem" daarmee oplossen. 

	 Er staan regelmatig grote bestelwagens gedurende de hele dag geparkeerd. Waarschijnlijk van winkeliers uit de Keizerswaard(maar er staat geen bedrijfsnaam op). Mensen lopen bij ons vandaan naar het winkelcentrum, soms met zware tassen om toch maar die paar centen parkeergeld uit te sparen.. 
	 Er staan regelmatig grote bestelwagens gedurende de hele dag geparkeerd. Waarschijnlijk van winkeliers uit de Keizerswaard(maar er staat geen bedrijfsnaam op). Mensen lopen bij ons vandaan naar het winkelcentrum, soms met zware tassen om toch maar die paar centen parkeergeld uit te sparen.. 

	 Er staan regelmatig veel bedrijfsbusjes en ook bij grote regelmaat containers voor bedrijfsafval 
	 Er staan regelmatig veel bedrijfsbusjes en ook bij grote regelmaat containers voor bedrijfsafval 

	 Er staan soms wel heel  veel autos terwijl er ruim gelegenheid is aan de andere kant van het Meijerspleinstation. 
	 Er staan soms wel heel  veel autos terwijl er ruim gelegenheid is aan de andere kant van het Meijerspleinstation. 

	 Er staan veel auto's illegaal geparkeerd bij gele strepen en op stoepen etc. Kan hier betere handhaving op plaats vinden? 
	 Er staan veel auto's illegaal geparkeerd bij gele strepen en op stoepen etc. Kan hier betere handhaving op plaats vinden? 

	 Er staat al heel lang een viskar geparkeerd maar het is geen bedrijven terrein.De gemeente doet er niets aan. 
	 Er staat al heel lang een viskar geparkeerd maar het is geen bedrijven terrein.De gemeente doet er niets aan. 

	 Er staat regelmatig een grote groene bus in de straat thv huisnr 16. Deze belemmert het uitzicht van en naar spelende kinderen; Bij sommige adressen staan de auto's meer dan regelmatig niet volledig op de oprit. Dit omdat ze te lang zijn dan wel er onvoldoende plaats is vanwege containers dan wel andere objecten op eigen bodem; Bij de ingang van De Wurft staan vaak auto's op het trottoir die onvoldoende de weg vrijhouden. Bij eventuele calamiteiten is dit gevaarlijk; Auto's staan vaak direct op de hoek va
	 Er staat regelmatig een grote groene bus in de straat thv huisnr 16. Deze belemmert het uitzicht van en naar spelende kinderen; Bij sommige adressen staan de auto's meer dan regelmatig niet volledig op de oprit. Dit omdat ze te lang zijn dan wel er onvoldoende plaats is vanwege containers dan wel andere objecten op eigen bodem; Bij de ingang van De Wurft staan vaak auto's op het trottoir die onvoldoende de weg vrijhouden. Bij eventuele calamiteiten is dit gevaarlijk; Auto's staan vaak direct op de hoek va

	 er verdwijnen steeds meer parkeerplaatsen voor bewoners. prima om auto's zoveel mogelijk uit het centrum te weren ,maar ik vind dat bewoners ontzien moeten worden. Ze dienen een betaalbare plek te krijgen niet te ver van hun woning. 
	 er verdwijnen steeds meer parkeerplaatsen voor bewoners. prima om auto's zoveel mogelijk uit het centrum te weren ,maar ik vind dat bewoners ontzien moeten worden. Ze dienen een betaalbare plek te krijgen niet te ver van hun woning. 

	 er waren ooit veel meer parkeerplaatsen in de straat. Deze zijn weggehaald. Bewoners worden geacht in een garage te parkeren. Maar het is heel vervelend wanneer bezoekers geen parkeerplaats in de buurt van je huis kunnen vinden. 
	 er waren ooit veel meer parkeerplaatsen in de straat. Deze zijn weggehaald. Bewoners worden geacht in een garage te parkeren. Maar het is heel vervelend wanneer bezoekers geen parkeerplaats in de buurt van je huis kunnen vinden. 

	 Er werd recentelijk reclame gemaakt voor winkelen in de Middellandstraat met het lokkertje dat de auto parkeren hier zo goedkoop is vergeleken met het centrum. Dat vind ik een compleet verkeerd signaal in een wijk waar het hufterig autogedrag (veel te hard rijden, 
	 Er werd recentelijk reclame gemaakt voor winkelen in de Middellandstraat met het lokkertje dat de auto parkeren hier zo goedkoop is vergeleken met het centrum. Dat vind ik een compleet verkeerd signaal in een wijk waar het hufterig autogedrag (veel te hard rijden, 


	bumperkleven, op de weg blijven staan om even een winkel in te gaan) en parkeeroverlast de afgelopen 2 jaar sterk is toegenomen. 
	bumperkleven, op de weg blijven staan om even een winkel in te gaan) en parkeeroverlast de afgelopen 2 jaar sterk is toegenomen. 
	bumperkleven, op de weg blijven staan om even een winkel in te gaan) en parkeeroverlast de afgelopen 2 jaar sterk is toegenomen. 

	 Er worden in de straat veel busjes geparkeerd door mensen die hier niet wonen. 
	 Er worden in de straat veel busjes geparkeerd door mensen die hier niet wonen. 

	 Er worden in Nesselande nog meer woningen gebouwd en het strand wordt steeds drukker. Parkeerdruk is er nu al en ontsluiting is tijdens spits al dagelijks drama in de wijk. Ik ben bang dat dit probleem alleen maar groter wordt. 
	 Er worden in Nesselande nog meer woningen gebouwd en het strand wordt steeds drukker. Parkeerdruk is er nu al en ontsluiting is tijdens spits al dagelijks drama in de wijk. Ik ben bang dat dit probleem alleen maar groter wordt. 

	 Er worden nu parkeerplekken opnieuw geplaatst met een oplopende stoeprand. Deze zie ik in de wijk steeds meer terugkomen. Het parkeren wordt er niet prettiger op en ook zeker niet voor mijn auto...snap echt niet wie deze vorm van parkeervakken maken heeft verzonnen (waarschijnlijk iemand die met name op de fiets zit). 
	 Er worden nu parkeerplekken opnieuw geplaatst met een oplopende stoeprand. Deze zie ik in de wijk steeds meer terugkomen. Het parkeren wordt er niet prettiger op en ook zeker niet voor mijn auto...snap echt niet wie deze vorm van parkeervakken maken heeft verzonnen (waarschijnlijk iemand die met name op de fiets zit). 

	 Er worden steeds meer parkeerplaatsen ingenomen door laadpalen zonder dat er plaatsen bijkomen. Deze laadplaatsen mogen niet gebruikt worden als de auto is opgeladen. 
	 Er worden steeds meer parkeerplaatsen ingenomen door laadpalen zonder dat er plaatsen bijkomen. Deze laadplaatsen mogen niet gebruikt worden als de auto is opgeladen. 

	 Er worden steeds meer parkeerplaatsen ingericht voor elektrische auto's en invaliden. Dit vergroot het parkeerprobleem. Ondergrondse parkeergarages zouden een oplossing kunnen zijn. 
	 Er worden steeds meer parkeerplaatsen ingericht voor elektrische auto's en invaliden. Dit vergroot het parkeerprobleem. Ondergrondse parkeergarages zouden een oplossing kunnen zijn. 

	 Er worden steeds meer parkeerplaatsen opgeheven in de stad (door cafe's die er hun terras maken of doordat er fietsenstallingen gemaakt worden). Het is voor bezoekers nauwelijks meer mogelijk de auto te parkeren. 
	 Er worden steeds meer parkeerplaatsen opgeheven in de stad (door cafe's die er hun terras maken of doordat er fietsenstallingen gemaakt worden). Het is voor bezoekers nauwelijks meer mogelijk de auto te parkeren. 

	 Er worden vreemde auto's van garage bedrijven van de schansweg neergezet en van mensen die op vakantie gaan zetten bij ons de auto voor de deur en nemen de bus naar het vliegveld. 
	 Er worden vreemde auto's van garage bedrijven van de schansweg neergezet en van mensen die op vakantie gaan zetten bij ons de auto voor de deur en nemen de bus naar het vliegveld. 

	 Er worden wel huizen bijgebouwd maar er wordt niet altijd gegeken of het aantal parkeerplekken daarmee nog voldoende is.Ik vind het niet erg om een stukje te lopen maar soms moet je echt wel 10 minuten rondrijden. Vooral met een klein kind achterin is dit niet wenselijk. 
	 Er worden wel huizen bijgebouwd maar er wordt niet altijd gegeken of het aantal parkeerplekken daarmee nog voldoende is.Ik vind het niet erg om een stukje te lopen maar soms moet je echt wel 10 minuten rondrijden. Vooral met een klein kind achterin is dit niet wenselijk. 

	 Er wordf niet gehandhaafd. 
	 Er wordf niet gehandhaafd. 

	 er wordt geparkeerd op eigen terrein, personeel van naast gelegen verzorgingsflat, mijn visite moeten wel eens een ander plekje zoeken. Maar is niet echt een probleem. 
	 er wordt geparkeerd op eigen terrein, personeel van naast gelegen verzorgingsflat, mijn visite moeten wel eens een ander plekje zoeken. Maar is niet echt een probleem. 

	 er wordt hier over 5 dagen betaald parkeren ingesteld, dus het onderzoek moet binnenkort opnieuw worden gedaan voor Bloemhof  denk ik. 
	 er wordt hier over 5 dagen betaald parkeren ingesteld, dus het onderzoek moet binnenkort opnieuw worden gedaan voor Bloemhof  denk ik. 

	 Er wordt in de Prinsenlaan niet gehandhaafd, dus daardoor wordt het foutief parkeren alleen maar gestimuleerd. Iedereen weet dat je dit ongestraft kunt doen. Wordt alleen maar erger. Dus denk ik niet dat betaald parkeren een oplossing is, want er zijn groenstroken genoeg! 
	 Er wordt in de Prinsenlaan niet gehandhaafd, dus daardoor wordt het foutief parkeren alleen maar gestimuleerd. Iedereen weet dat je dit ongestraft kunt doen. Wordt alleen maar erger. Dus denk ik niet dat betaald parkeren een oplossing is, want er zijn groenstroken genoeg! 

	 Er wordt niet goed gebruik gemaakt van beschikbare ruimte om meer parkeergelegenheid te realiseren. Met name rondom de RET garage op de Kleiweg is er veel ongebruikte, niet-functionele ruimte waar parkeergelegenheid kan worden gecreëerd zonder dat het ten koste gaat van de leefbaarheid van het gebied omdat veel bewoners daar al provisorisch gebruik maken van de ruimte om te parkeren. 
	 Er wordt niet goed gebruik gemaakt van beschikbare ruimte om meer parkeergelegenheid te realiseren. Met name rondom de RET garage op de Kleiweg is er veel ongebruikte, niet-functionele ruimte waar parkeergelegenheid kan worden gecreëerd zonder dat het ten koste gaat van de leefbaarheid van het gebied omdat veel bewoners daar al provisorisch gebruik maken van de ruimte om te parkeren. 

	 Er wordt ook op de gele kruizen geparkeerd......deze zijn nodig om elkaar te kunnen passeren. Het is wel tijdelijk, maar dit duurt nog 1 jaar 
	 Er wordt ook op de gele kruizen geparkeerd......deze zijn nodig om elkaar te kunnen passeren. Het is wel tijdelijk, maar dit duurt nog 1 jaar 

	 Er wordt regelmatig een auto vernield aan de Marie Overeinderweg.  Kunnen er camera's opgehangen worden? 
	 Er wordt regelmatig een auto vernield aan de Marie Overeinderweg.  Kunnen er camera's opgehangen worden? 

	 Er wordt regelmatig op de hoeken aan het einde van de straat geparkeerd, waardoor het onoverzichtelijk wordt om naar beide zijden de hoek om te rijden. 
	 Er wordt regelmatig op de hoeken aan het einde van de straat geparkeerd, waardoor het onoverzichtelijk wordt om naar beide zijden de hoek om te rijden. 


	 Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat parkeerplaatsen 'verdwijnen 'ivm de gelegenheid om elektrische auto's op te laden .Ook is er weinig tot geen controle op het handhaven van de verkeersveiligheid. Onder andere het parkeren op de hoeken van de straat en de 30 km zone. 
	 Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat parkeerplaatsen 'verdwijnen 'ivm de gelegenheid om elektrische auto's op te laden .Ook is er weinig tot geen controle op het handhaven van de verkeersveiligheid. Onder andere het parkeren op de hoeken van de straat en de 30 km zone. 
	 Er wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat parkeerplaatsen 'verdwijnen 'ivm de gelegenheid om elektrische auto's op te laden .Ook is er weinig tot geen controle op het handhaven van de verkeersveiligheid. Onder andere het parkeren op de hoeken van de straat en de 30 km zone. 

	 Er wordt veel geparkeerd uit andere wijken 
	 Er wordt veel geparkeerd uit andere wijken 

	 Er wordt vooral overdag bij ons in de straat geparkeerd door mensen die van de metro gebruik maken. 
	 Er wordt vooral overdag bij ons in de straat geparkeerd door mensen die van de metro gebruik maken. 

	 Er wordt wél geld voor geheven in de nabijheid van het ziekenhuis (Hordijk e.o.) maar er zijn onvoldoende faciliteiten gemaakt om de oversteek van de IJsselmondse Randweg ter hoogte van de Hendrik Velthoenweg veilig te maken. Die erkenning van dat gebied van de Hordijkerveld als perkeerzone voor het ziekenhuis staat voor mij haaks op de laksheid waarmee de deelgemeente dit issue niet op wil pakken. Dagelijks steken honderden mensen op zeer onveilige wijze over, weggesleten gras bewijst dat, omdat die over
	 Er wordt wél geld voor geheven in de nabijheid van het ziekenhuis (Hordijk e.o.) maar er zijn onvoldoende faciliteiten gemaakt om de oversteek van de IJsselmondse Randweg ter hoogte van de Hendrik Velthoenweg veilig te maken. Die erkenning van dat gebied van de Hordijkerveld als perkeerzone voor het ziekenhuis staat voor mij haaks op de laksheid waarmee de deelgemeente dit issue niet op wil pakken. Dagelijks steken honderden mensen op zeer onveilige wijze over, weggesleten gras bewijst dat, omdat die over

	 Er wort regelmatig geparkeerd op/voor een rolstoel stoepje, deze moeten duidelijker gemarkeerd worden én auto`s moeten meer beboet worden in mijn straat die niet goed staan geparkeerd. Dit is de enige manier om de overlast tegen te gaan. 
	 Er wort regelmatig geparkeerd op/voor een rolstoel stoepje, deze moeten duidelijker gemarkeerd worden én auto`s moeten meer beboet worden in mijn straat die niet goed staan geparkeerd. Dit is de enige manier om de overlast tegen te gaan. 

	 Er zijn bij Park Vossendijk ( flat de Rode Vos) parkeerplaatsen aan 2 kanten van de,weg. Voor de andere kant moet je door het gras lopen (en door de hondenpoep) om bij je auto te komen. Waarom kan er geen pad gemaakt worden van de vuilcontainers naar de andere kant van de weg? 
	 Er zijn bij Park Vossendijk ( flat de Rode Vos) parkeerplaatsen aan 2 kanten van de,weg. Voor de andere kant moet je door het gras lopen (en door de hondenpoep) om bij je auto te komen. Waarom kan er geen pad gemaakt worden van de vuilcontainers naar de andere kant van de weg? 

	 Er zijn eigenlijk teveel parkeerplaatsen. Het detoneert de uitstraling van de buurt. Eerst een batterij auto’s passeren om vervolgens onze wijk binnen te kunnen. 
	 Er zijn eigenlijk teveel parkeerplaatsen. Het detoneert de uitstraling van de buurt. Eerst een batterij auto’s passeren om vervolgens onze wijk binnen te kunnen. 

	 Er zijn geen oplaadpalen hier 
	 Er zijn geen oplaadpalen hier 

	 er zijn geen parkeerplaatsen voor invalide. zie antwoord vorige vragen.. 
	 er zijn geen parkeerplaatsen voor invalide. zie antwoord vorige vragen.. 

	 er zijn gele strepen getrokken aan een kant van de Korte Welle, waardoor de straat vrij small wordt en er op andere plekken geparkeerd wordt die m.i. de verkeersveiligheid zeker niet verhogen! 
	 er zijn gele strepen getrokken aan een kant van de Korte Welle, waardoor de straat vrij small wordt en er op andere plekken geparkeerd wordt die m.i. de verkeersveiligheid zeker niet verhogen! 

	 Er zijn grote, ongebruikte bedrijventerreinen in de directe omgeving met veel parkeergelegenheid (bedrijfspanden staan leeg). Mogelijk is hier iets van parkeergelegenheid te creëren voor omwonenden. Daarnaast bevindt onze woning zich in de nabijheid van een treinstation. Ook dit leidt tot parkeerders die niet uit de directe omgeving afkomstig zijn. Mogelijk is het in dat opzicht wel verstandig om tot betaald parkeren over te gaan en bewoners een ontheffing te verlenen (of toch met een vergunningsysteem te
	 Er zijn grote, ongebruikte bedrijventerreinen in de directe omgeving met veel parkeergelegenheid (bedrijfspanden staan leeg). Mogelijk is hier iets van parkeergelegenheid te creëren voor omwonenden. Daarnaast bevindt onze woning zich in de nabijheid van een treinstation. Ook dit leidt tot parkeerders die niet uit de directe omgeving afkomstig zijn. Mogelijk is het in dat opzicht wel verstandig om tot betaald parkeren over te gaan en bewoners een ontheffing te verlenen (of toch met een vergunningsysteem te

	 Er zijn heel veel auto's die bijna niet gebruikt worden. En het tarief voor parkeren is zo laag dat er geen prikkel is om bewust te kiezen voor een vergunning.  Daarnaast is het betaald parkeren tot 18:00 uur en zijn de winkels open tot 22:00 uur waardoor er vanaf 17:30 u tot ongeveer 21:00 uur veel plekjes worden gebruikt door winkelend publiek.  Ook wordt er niet gehandhaafd, veel auto's parkeren op onjuiste plekken maar daar wordt vrij weinig aan gedaan. 
	 Er zijn heel veel auto's die bijna niet gebruikt worden. En het tarief voor parkeren is zo laag dat er geen prikkel is om bewust te kiezen voor een vergunning.  Daarnaast is het betaald parkeren tot 18:00 uur en zijn de winkels open tot 22:00 uur waardoor er vanaf 17:30 u tot ongeveer 21:00 uur veel plekjes worden gebruikt door winkelend publiek.  Ook wordt er niet gehandhaafd, veel auto's parkeren op onjuiste plekken maar daar wordt vrij weinig aan gedaan. 

	 Er zijn heel veel containers op straat op dit moment, ook cabines van de aannemers. Zeker 5/20 plekken naast mijn huis. Containers die staan voor maanden - geeft probleemen s'avonds. Is ook een eenrichtingtings weg-rondjijden is normaal. 
	 Er zijn heel veel containers op straat op dit moment, ook cabines van de aannemers. Zeker 5/20 plekken naast mijn huis. Containers die staan voor maanden - geeft probleemen s'avonds. Is ook een eenrichtingtings weg-rondjijden is normaal. 


	 er zijn helemaal geen parkeer problemen  in onze straat    niet iedereen heeft een auto  omdat ze die niet kunnen betalen 
	 er zijn helemaal geen parkeer problemen  in onze straat    niet iedereen heeft een auto  omdat ze die niet kunnen betalen 
	 er zijn helemaal geen parkeer problemen  in onze straat    niet iedereen heeft een auto  omdat ze die niet kunnen betalen 

	 Er zijn meerdere parkeergarages in de buurt, geef de bewoners daar een plek en laat de gasten buiten parkeren! 
	 Er zijn meerdere parkeergarages in de buurt, geef de bewoners daar een plek en laat de gasten buiten parkeren! 

	 Er zijn mensen die meerdere auto's hebben waarvan auto's die praktisch nooit gebruikt worden maar die eindeloos de parkeerplekken bezet houden. In heb zelf een garage dus heb er geen last van maar veel mensen wel die moeten rondrijden voor een parkeerplek. 
	 Er zijn mensen die meerdere auto's hebben waarvan auto's die praktisch nooit gebruikt worden maar die eindeloos de parkeerplekken bezet houden. In heb zelf een garage dus heb er geen last van maar veel mensen wel die moeten rondrijden voor een parkeerplek. 

	 Er zijn met de herinrichting pakeer platsen verdwenen  breng die terug!ook op het plein Streiesestraat kunnen makkelijk blauwe zonne gemaakt wotden .voor een uur pakeeren! 
	 Er zijn met de herinrichting pakeer platsen verdwenen  breng die terug!ook op het plein Streiesestraat kunnen makkelijk blauwe zonne gemaakt wotden .voor een uur pakeeren! 

	 er zijn nog mogelijkheden om wat meer parkeerplaatsen te maken, in bepaalde straten in de wijk is parkeren moeilijk en zijn er extra plaatsen te maken, b.v. Corrie Hartonglaan 
	 er zijn nog mogelijkheden om wat meer parkeerplaatsen te maken, in bepaalde straten in de wijk is parkeren moeilijk en zijn er extra plaatsen te maken, b.v. Corrie Hartonglaan 

	 Er zijn nog steeds meer dan voldoende parkeerplaatsen. Een deel is reeds door groen vervangen. Een ander deel zou alsnog beter "groen" ingericht kunnen worden. 
	 Er zijn nog steeds meer dan voldoende parkeerplaatsen. Een deel is reeds door groen vervangen. Een ander deel zou alsnog beter "groen" ingericht kunnen worden. 

	 Er zijn op de dijk twee grote parkeerplaatsen die nauwelijks gebruikt worden. 
	 Er zijn op de dijk twee grote parkeerplaatsen die nauwelijks gebruikt worden. 

	 Er zijn parkeergarages voor bijvoobeeld de Red apple en 100 hoog. Er komen nog veel meer torens bij in het scheepmakerskwartier. Dus er gaan ook meer mensen wonen met een auto. Wanneer al deze mensen hun auto kwijt kunnen in de parkeergarages van hun woontoren, ga je tijdens de spits toch een verkeeropstopping krijgen in deze buurt. 
	 Er zijn parkeergarages voor bijvoobeeld de Red apple en 100 hoog. Er komen nog veel meer torens bij in het scheepmakerskwartier. Dus er gaan ook meer mensen wonen met een auto. Wanneer al deze mensen hun auto kwijt kunnen in de parkeergarages van hun woontoren, ga je tijdens de spits toch een verkeeropstopping krijgen in deze buurt. 

	 Er zijn parkeerproblemen, maar niet voor ons want we hebben een inpandige garage. Buren zonder garage moeten bij thuiskomst regelmatig zoeken naar een plek. 
	 Er zijn parkeerproblemen, maar niet voor ons want we hebben een inpandige garage. Buren zonder garage moeten bij thuiskomst regelmatig zoeken naar een plek. 

	 Er zijn recentelijk een aantal parkeerplekken bij Metrostation Marconiplein aan de Schiedamseweg-kant verwijderd. Dit had beter een K+R  zone kunnen worden. Auto's stoppen nu gewoon in de middel van de weg om mensen af te zetten of ze moeten via een paralelweg de wijk in. 
	 Er zijn recentelijk een aantal parkeerplekken bij Metrostation Marconiplein aan de Schiedamseweg-kant verwijderd. Dit had beter een K+R  zone kunnen worden. Auto's stoppen nu gewoon in de middel van de weg om mensen af te zetten of ze moeten via een paralelweg de wijk in. 

	 Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen, .Alleen is het heel jammer dat garagehouder Denisz, uit de Bollandstraat vaak op de parkeerplaatsen gaat staan .met zijn handelsvoorraad. En daar wordt NIET op gehandhaaft, Trouwens in heel Lombardijen wordt niet gehandhaaft, Verbods- borden plaatsen is een en dat kunnen zeemaat handhaven dat is zo moeilijk 
	 Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen, .Alleen is het heel jammer dat garagehouder Denisz, uit de Bollandstraat vaak op de parkeerplaatsen gaat staan .met zijn handelsvoorraad. En daar wordt NIET op gehandhaaft, Trouwens in heel Lombardijen wordt niet gehandhaaft, Verbods- borden plaatsen is een en dat kunnen zeemaat handhaven dat is zo moeilijk 

	 Er zijn sowieso te weinig parkeerplekken in het weekend, waarvan de Lidl de oorzaak is. Er moet iets met de Lidl worden bedacht, zodat zij de omwonende minder tot last zijn. 
	 Er zijn sowieso te weinig parkeerplekken in het weekend, waarvan de Lidl de oorzaak is. Er moet iets met de Lidl worden bedacht, zodat zij de omwonende minder tot last zijn. 

	 Er zijn te veel auto,s.    Mooi e   Oude buurt. Verziekt door parkeerplaatsen¿.          Ondergrondse garages 
	 Er zijn te veel auto,s.    Mooi e   Oude buurt. Verziekt door parkeerplaatsen¿.          Ondergrondse garages 

	 Er zijn te veel bewoners met 2 of 3 auto's en bovendien invalide parkeerplaatsen. Er zijn van die mensen die de auto's parkeren en dan 9 maanden met vakantie gaan! 
	 Er zijn te veel bewoners met 2 of 3 auto's en bovendien invalide parkeerplaatsen. Er zijn van die mensen die de auto's parkeren en dan 9 maanden met vakantie gaan! 

	 Er zijn te weinig parkeerautomaten in mijn directe omgeving. Ik woon tegenover de oude ingang vd dierentuin en in het weekend staat er bij elke automaat hier een flinke rij. Echt armoedig. 
	 Er zijn te weinig parkeerautomaten in mijn directe omgeving. Ik woon tegenover de oude ingang vd dierentuin en in het weekend staat er bij elke automaat hier een flinke rij. Echt armoedig. 

	 Er zijn te weinig parkeerplaatsen tov het aantal woonhuizen. 
	 Er zijn te weinig parkeerplaatsen tov het aantal woonhuizen. 

	 Er zijn teveel invalideparkeerplaatsen op de Schiedamsedijk, met name die bij het Maritiem Museum worden zelden gebruikt.  Als deze opgeheven zouden kunnen worden dan levert dat voor de hele straat meer parkeermogelijkheden op. 
	 Er zijn teveel invalideparkeerplaatsen op de Schiedamsedijk, met name die bij het Maritiem Museum worden zelden gebruikt.  Als deze opgeheven zouden kunnen worden dan levert dat voor de hele straat meer parkeermogelijkheden op. 

	 er zijn veel jongeren die nog thuis wonen en een auto hebben, waardoor er in sommige huishoudens drie of vier auto's moeten parkeren. Daarnaast zijn er veel mensen die naast hun privé auto ook de bedrijfswagen in de straat parkeren. Mij lijkt het zinvol om betaald 
	 er zijn veel jongeren die nog thuis wonen en een auto hebben, waardoor er in sommige huishoudens drie of vier auto's moeten parkeren. Daarnaast zijn er veel mensen die naast hun privé auto ook de bedrijfswagen in de straat parkeren. Mij lijkt het zinvol om betaald 


	parkeren in te voeren, maar dan wel voor een beperkt aantal auto's per gezin of met een oplopend tarief. 
	parkeren in te voeren, maar dan wel voor een beperkt aantal auto's per gezin of met een oplopend tarief. 
	parkeren in te voeren, maar dan wel voor een beperkt aantal auto's per gezin of met een oplopend tarief. 

	 Er zijn veel lege parkeerplaatsen bij sportvelden/scholen  in de buurt.  Bv HCR aan de Ankie Verbeek-Ohrlaan. 
	 Er zijn veel lege parkeerplaatsen bij sportvelden/scholen  in de buurt.  Bv HCR aan de Ankie Verbeek-Ohrlaan. 

	 Er zijn veel parkeerplekken aan de schelpweg weggehaald waardoor het nu in de wijk vol staat met auto’s en niemand meer zijn auto dicht bij huis kwijt kan. De camping staat vaak ook vol waardoor de toeristen de auto de hele week in onze wijk neerzetten. Heb hier eerder over geklaagd maar werd geen gehoor aan gegeven. 
	 Er zijn veel parkeerplekken aan de schelpweg weggehaald waardoor het nu in de wijk vol staat met auto’s en niemand meer zijn auto dicht bij huis kwijt kan. De camping staat vaak ook vol waardoor de toeristen de auto de hele week in onze wijk neerzetten. Heb hier eerder over geklaagd maar werd geen gehoor aan gegeven. 

	 Er zijn veel ruimtes die leeg staan. Meer ruimte voor gezamenlijk autodelen en andere oplossingen om minder auto's toe te laten 
	 Er zijn veel ruimtes die leeg staan. Meer ruimte voor gezamenlijk autodelen en andere oplossingen om minder auto's toe te laten 

	 Er zijn veel te vaak veel te veel parkeerplaatsen bezet door containers en andere zooi van aannemers / verbouwers. Af en toe prima, maar niet weken of nog langer 10-20 parkeerplaatsen bezet houden op,loopafstand van een enkel huizenblok. 
	 Er zijn veel te vaak veel te veel parkeerplaatsen bezet door containers en andere zooi van aannemers / verbouwers. Af en toe prima, maar niet weken of nog langer 10-20 parkeerplaatsen bezet houden op,loopafstand van een enkel huizenblok. 

	 er zijn veel te weinig fietsparkeerplaatsen, en waar die er wel zijn, zijn ze onlogisch geplaatst en zelf verminderd in aantal de afgelopen jaren. Met alle fietsparkeerproblemen van dien. En de gratis fietsjes (grijs met geel, grijs met rood) zijn een plaag. De swapfiets daarentegen doet het goed. 
	 er zijn veel te weinig fietsparkeerplaatsen, en waar die er wel zijn, zijn ze onlogisch geplaatst en zelf verminderd in aantal de afgelopen jaren. Met alle fietsparkeerproblemen van dien. En de gratis fietsjes (grijs met geel, grijs met rood) zijn een plaag. De swapfiets daarentegen doet het goed. 

	 Er zijn zeer weinig parkeermogelijkheden in de straat en directe omgeving, het is tot 18u betaald parkeren maar op loopafstand van populaire gebieden zoals de meent, dit betekent dat veel mensen van buitenaf in onze straten parkeren en te voet het centrum ingaan, voornamelijk tussen 18 en 22 uur en in de weekenden tot later is dit een groot probleem. 
	 Er zijn zeer weinig parkeermogelijkheden in de straat en directe omgeving, het is tot 18u betaald parkeren maar op loopafstand van populaire gebieden zoals de meent, dit betekent dat veel mensen van buitenaf in onze straten parkeren en te voet het centrum ingaan, voornamelijk tussen 18 en 22 uur en in de weekenden tot later is dit een groot probleem. 

	 Er zijn zoveel mogelijkheden om meer parkeerplaatsen te maken.. Helaas luisterd er nooit iemand naar de burgers met ideeeeeen. Ik woon hier 25 jaar en er worden steets meer parkeerplaatsen vervangen door die vize altijd overvolle onsierlijke containers en elec oplaadpunten ( plekken die bijna altijd leeg staan...) 
	 Er zijn zoveel mogelijkheden om meer parkeerplaatsen te maken.. Helaas luisterd er nooit iemand naar de burgers met ideeeeeen. Ik woon hier 25 jaar en er worden steets meer parkeerplaatsen vervangen door die vize altijd overvolle onsierlijke containers en elec oplaadpunten ( plekken die bijna altijd leeg staan...) 

	 Er zou een inventarisatie van de inritvergunningen gemaakt kunnen worden om te kijken welke vergunningen nog relevant zijn. In mijn stuk straat zijn er meerdere uitgegeven waar geen gebruik van gemaakt wordt of waar de garage omgebouwd is tot woonruimte terwijl de oprit te kort is om een auto op te parkeren. ook is er een tuin met twee inritvergunningen. Allemaal potentiële parkeerplekken die niet beschikbaar zijn voor de bewoners. 
	 Er zou een inventarisatie van de inritvergunningen gemaakt kunnen worden om te kijken welke vergunningen nog relevant zijn. In mijn stuk straat zijn er meerdere uitgegeven waar geen gebruik van gemaakt wordt of waar de garage omgebouwd is tot woonruimte terwijl de oprit te kort is om een auto op te parkeren. ook is er een tuin met twee inritvergunningen. Allemaal potentiële parkeerplekken die niet beschikbaar zijn voor de bewoners. 

	 Er zou in de avond meer controle moeten komen zodat auto,s die verkeerd geparkeerd staan het de volgende keer wel laten 
	 Er zou in de avond meer controle moeten komen zodat auto,s die verkeerd geparkeerd staan het de volgende keer wel laten 

	 Er zou op het parkeer terrein een deel voor vergunninghouder en bewoners met een kortingkaart moeten komen. 
	 Er zou op het parkeer terrein een deel voor vergunninghouder en bewoners met een kortingkaart moeten komen. 

	 Er zou veel beter gehandhaafd moeten worden, fout- en dubbel parkeren is meer regel dan uitzondering. 
	 Er zou veel beter gehandhaafd moeten worden, fout- en dubbel parkeren is meer regel dan uitzondering. 

	 Er zou veel meer gesurveilleerd moeten, want als dit al een enkele keer gebeurd dan blijkt dat men zich wel ineens netjes kan gedragen en niet op voet- en fietspaden of naast parkeervakken parkeert. 
	 Er zou veel meer gesurveilleerd moeten, want als dit al een enkele keer gebeurd dan blijkt dat men zich wel ineens netjes kan gedragen en niet op voet- en fietspaden of naast parkeervakken parkeert. 

	 er zouden parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden, tussen enkele bomen aan de linkerzijde van de Celesta. 
	 er zouden parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden, tussen enkele bomen aan de linkerzijde van de Celesta. 

	 Ervaar het niet als overlast omdat er in de buurt voldoende parkeerplaatsen zijn. Vindt het wel opvallend dat Blijdorp een invasie te verwerken krijgt van yuppen meet meerdere auto's per gezin. 
	 Ervaar het niet als overlast omdat er in de buurt voldoende parkeerplaatsen zijn. Vindt het wel opvallend dat Blijdorp een invasie te verwerken krijgt van yuppen meet meerdere auto's per gezin. 


	 Eventueel parkeerplaatsen aan de overzijde in het gras maken. Is een stuk terug op de singel ook gebeurd. 
	 Eventueel parkeerplaatsen aan de overzijde in het gras maken. Is een stuk terug op de singel ook gebeurd. 
	 Eventueel parkeerplaatsen aan de overzijde in het gras maken. Is een stuk terug op de singel ook gebeurd. 

	 Extra parkeergelegenheid maken. 
	 Extra parkeergelegenheid maken. 

	 Extra parkeerplaatsen in plaats van mega grote troittoir en plein dat nergens toe dient. 
	 Extra parkeerplaatsen in plaats van mega grote troittoir en plein dat nergens toe dient. 

	 Extra parkeerplekken 
	 Extra parkeerplekken 

	 feitelijk is er wel overlast, maar het stoort me eigenlijk niet zo, het hoort bij het wonen in de binnenstad 
	 feitelijk is er wel overlast, maar het stoort me eigenlijk niet zo, het hoort bij het wonen in de binnenstad 

	 Fietsen in een buurtstalling tegen hetzelfde tarief als de container. 
	 Fietsen in een buurtstalling tegen hetzelfde tarief als de container. 

	 Fietspaden en parkeerplaatsen moeten elkaar niet kruisen. 
	 Fietspaden en parkeerplaatsen moeten elkaar niet kruisen. 

	 fietsparkeer probleem is eveneens een probleem 
	 fietsparkeer probleem is eveneens een probleem 

	 Fietsparkeren is slecht geregeld. Nauwelijks fietsenrekken aanwezig. 
	 Fietsparkeren is slecht geregeld. Nauwelijks fietsenrekken aanwezig. 

	 fijn dat er nog de plekken bij Ter Heem zijn, om te parkeren, alleen zijn die door vrij veel in de autos uithangende hangjongeren a) vaak vervuild en b) voelt het niet helemaal sociaal veilig. 
	 fijn dat er nog de plekken bij Ter Heem zijn, om te parkeren, alleen zijn die door vrij veel in de autos uithangende hangjongeren a) vaak vervuild en b) voelt het niet helemaal sociaal veilig. 

	 Fout parkeren wordt overdag niet beboet, 's avonds en ' nachts wel, terwijl dan de noodzaak niet aanwezig is.   Ik heb 2 prive parkeerplekken, ik ervaar geen parkeerproblemen 
	 Fout parkeren wordt overdag niet beboet, 's avonds en ' nachts wel, terwijl dan de noodzaak niet aanwezig is.   Ik heb 2 prive parkeerplekken, ik ervaar geen parkeerproblemen 

	 Foutparkeerders (stoep of laadpaalplek) aanpakken 
	 Foutparkeerders (stoep of laadpaalplek) aanpakken 

	 Foutparkeerders beboeten. Negatief gedrag bestraffen. 
	 Foutparkeerders beboeten. Negatief gedrag bestraffen. 

	 ga aan de slag met HANDHAVEN zoals hoekparkeren, en veel meer schrijven of wegslepen bij het maasstadziekenhuis bij de gele doorgetrokken en onderbroken gele streep. 
	 ga aan de slag met HANDHAVEN zoals hoekparkeren, en veel meer schrijven of wegslepen bij het maasstadziekenhuis bij de gele doorgetrokken en onderbroken gele streep. 

	 Ga alsjeblieft over naar betaald parkeren en worden nu veel auto's in de wijk geparkeerd van mensen die er niet wonen, maar wel gratis willen parkeren. 
	 Ga alsjeblieft over naar betaald parkeren en worden nu veel auto's in de wijk geparkeerd van mensen die er niet wonen, maar wel gratis willen parkeren. 

	 Gaarne een L/L plaats creëren voor bewoners, verdwenen invalideparkeerplaats weer terugtoveren, parkeerplaats voor touringcars maken, L/L maken voor vrachtverkeer. Gaarne niet in de nabijheid van de appartementen 
	 Gaarne een L/L plaats creëren voor bewoners, verdwenen invalideparkeerplaats weer terugtoveren, parkeerplaats voor touringcars maken, L/L maken voor vrachtverkeer. Gaarne niet in de nabijheid van de appartementen 

	 garage bij ons achter staan altijd ongeveer 10 auto s voor de deur 
	 garage bij ons achter staan altijd ongeveer 10 auto s voor de deur 

	 Gasten gratis op zaterdag avond 
	 Gasten gratis op zaterdag avond 

	 Gebruik de lege ruimte die er is. Correct terrein en terrein voormalige opelgarage. Het verhaal gaat dat daar huizen gezet gaan worden. Zo wordt het parkeerprobleem nog veel groter 
	 Gebruik de lege ruimte die er is. Correct terrein en terrein voormalige opelgarage. Het verhaal gaat dat daar huizen gezet gaan worden. Zo wordt het parkeerprobleem nog veel groter 

	 Gebruik het terrein van Eef & Huub en Correct. 
	 Gebruik het terrein van Eef & Huub en Correct. 

	 gebruik s'avonds en in het weekend de parkeergarages van grote bedrijven. 
	 gebruik s'avonds en in het weekend de parkeergarages van grote bedrijven. 

	 Geef  ieder adres 1 vaste parkeerplaats en daar mag dan ook niemand anders parkeren . 
	 Geef  ieder adres 1 vaste parkeerplaats en daar mag dan ook niemand anders parkeren . 

	 Geef bewoners per adres 1 vergunning. 
	 Geef bewoners per adres 1 vergunning. 

	 geef boetes aan foutparkeerders. Het is in de avond en in de weekenden heel erg. Ik heb diverse malen meldingen gemaakt bij de gemeente inclusief foto's, maar wordt niet opgetreden. Ja de stadswacht komt dan overdag kijken. Ja wat heb je daaraan als de last in de weekenden en in de avonduren is. 
	 geef boetes aan foutparkeerders. Het is in de avond en in de weekenden heel erg. Ik heb diverse malen meldingen gemaakt bij de gemeente inclusief foto's, maar wordt niet opgetreden. Ja de stadswacht komt dan overdag kijken. Ja wat heb je daaraan als de last in de weekenden en in de avonduren is. 

	 geef de bewoners een parkeerkaart een tweede tegen betaling een evt. derde extra duur en kom met betaald parkeren tegen normale prijzen dat is belangrijk voor de buurt 
	 geef de bewoners een parkeerkaart een tweede tegen betaling een evt. derde extra duur en kom met betaald parkeren tegen normale prijzen dat is belangrijk voor de buurt 

	 geef de bewoners van schulpplein een parkeervergunning zodat parkeerders van elders hier niet kunnen parkeren 
	 geef de bewoners van schulpplein een parkeervergunning zodat parkeerders van elders hier niet kunnen parkeren 


	 Geef de mensen die in het Maasstad ziekenhuis werken, een gratis parkeerkaart zodat ze niet meer op de Hunniadijk hoeven parkeren. Ze krijgen er wel geld voor, maar dat gebruiken ze zelf als extraatje. 
	 Geef de mensen die in het Maasstad ziekenhuis werken, een gratis parkeerkaart zodat ze niet meer op de Hunniadijk hoeven parkeren. Ze krijgen er wel geld voor, maar dat gebruiken ze zelf als extraatje. 
	 Geef de mensen die in het Maasstad ziekenhuis werken, een gratis parkeerkaart zodat ze niet meer op de Hunniadijk hoeven parkeren. Ze krijgen er wel geld voor, maar dat gebruiken ze zelf als extraatje. 

	 Geef de parkeerplaatsen aan de lepelaars singel terug (beide kanten) het door u gemaakte perk rondom de singel trekt alleen maar junkies aan. 
	 Geef de parkeerplaatsen aan de lepelaars singel terug (beide kanten) het door u gemaakte perk rondom de singel trekt alleen maar junkies aan. 

	 Geef iedre vewoner een vaste parkeerplek op kenteken. Ik wil wel betalen voor een vaste parkeerplaats. De parkeerplaats is slecht verlicht en er staan vervuilende bomen. Knap de parkeerplaats op. Verleen dmv slagboom alleen toegang aan bewoners. Maak een laad- en los-zone voor leveranciers. Realiseer parkeerplekken voor de Romeynshof. 
	 Geef iedre vewoner een vaste parkeerplek op kenteken. Ik wil wel betalen voor een vaste parkeerplaats. De parkeerplaats is slecht verlicht en er staan vervuilende bomen. Knap de parkeerplaats op. Verleen dmv slagboom alleen toegang aan bewoners. Maak een laad- en los-zone voor leveranciers. Realiseer parkeerplekken voor de Romeynshof. 

	 Geef minder vergunningen uit. 
	 Geef minder vergunningen uit. 

	 geef niet teveel parkeer vergunningen af terwijl er een inpandige parkeer garage is. Bezoekers hebben geen plek meer. 
	 geef niet teveel parkeer vergunningen af terwijl er een inpandige parkeer garage is. Bezoekers hebben geen plek meer. 

	 geeft de 36 bewoners van dit stukje wijk ook een parkeervergunning. het gaat om het parlevinkerpad/ roeierpad/ dukdalfpad/ bolderpad 
	 geeft de 36 bewoners van dit stukje wijk ook een parkeervergunning. het gaat om het parlevinkerpad/ roeierpad/ dukdalfpad/ bolderpad 

	 geen 
	 geen 

	 geen  plaatsen verwijderen s.v.p. Nu is er redelijke parkeergelegenheid, dat houden we graag zo. 
	 geen  plaatsen verwijderen s.v.p. Nu is er redelijke parkeergelegenheid, dat houden we graag zo. 

	 Geen betaald parkeren 
	 Geen betaald parkeren 

	 Geen betaald parkeren betalen al genoeg belasting!!! 
	 Geen betaald parkeren betalen al genoeg belasting!!! 

	 Geen betaald parkeren invoeren 
	 Geen betaald parkeren invoeren 

	 Geen betaald parkeren invoeren lost niets op overdag meer dan een kwart van de plaatsen onbezet. In het vervolg bij veranderingen overleg met de bewoners plegen 
	 Geen betaald parkeren invoeren lost niets op overdag meer dan een kwart van de plaatsen onbezet. In het vervolg bij veranderingen overleg met de bewoners plegen 

	 Geen betaald parkeren invoeren. Zou heel veel problemen gaan geven voor de leerlingen van school die toch ook ergens hun auto kwijt moeten. Nu loopt alles soepel tussen bewoners en gast parkeerders. 
	 Geen betaald parkeren invoeren. Zou heel veel problemen gaan geven voor de leerlingen van school die toch ook ergens hun auto kwijt moeten. Nu loopt alles soepel tussen bewoners en gast parkeerders. 

	 Geen betaaldparkeren invoeren. 
	 Geen betaaldparkeren invoeren. 

	 Geen betaling op plaatsen waar geen parkeerproblemen zijn. 
	 Geen betaling op plaatsen waar geen parkeerproblemen zijn. 

	 Geen garages, benzine pompen,  of auto verhuurbedijven in een woonstraat !! 
	 Geen garages, benzine pompen,  of auto verhuurbedijven in een woonstraat !! 

	 geen idee 
	 geen idee 

	 geen parkeerhavens gebruiken voor terrassen op vlonders in de straat 
	 geen parkeerhavens gebruiken voor terrassen op vlonders in de straat 

	 Geen parkeerplaatsen weghalen maar juist extra aanleggen. 
	 Geen parkeerplaatsen weghalen maar juist extra aanleggen. 

	 Geen parkeerproblemen in mijn straat 
	 Geen parkeerproblemen in mijn straat 

	 Geen parkeervergunningen verlenen aan bedrijven niet die niet gevestigd zijn op Katendrecht. Parkeertarief verhogen naar dat van Wilhelminapier. Betere belijning van de parkeervakken 
	 Geen parkeervergunningen verlenen aan bedrijven niet die niet gevestigd zijn op Katendrecht. Parkeertarief verhogen naar dat van Wilhelminapier. Betere belijning van de parkeervakken 

	 Geen parkeren doen. Er kunnen genoeg parkeerplaatsen gemaakt worden. Er moet een verbod komen dat aannemers hun personeel in auto laten rijden en die meenemen naar huis. Dat mag niet dan heb je al een probleem opgelost. Maak bij winkelcentrums een blauwe zone en laat daar heel de dag door T&H lopen. 
	 Geen parkeren doen. Er kunnen genoeg parkeerplaatsen gemaakt worden. Er moet een verbod komen dat aannemers hun personeel in auto laten rijden en die meenemen naar huis. Dat mag niet dan heb je al een probleem opgelost. Maak bij winkelcentrums een blauwe zone en laat daar heel de dag door T&H lopen. 

	 geen qpark parkeergarage boven de grond, maak er een parkeergarage ondergronds bij, voor de uitbreiding Zuidplein, zodat de woningen die in dit gebied soms toch al moeilijk te bereiken zijn ,bereikbaar blijven, neem eens een kijkje in Antwerpen achter het station, als je een voorbeeld zoekt, een schitterende oplossing voor een parkeerprobleem. 
	 geen qpark parkeergarage boven de grond, maak er een parkeergarage ondergronds bij, voor de uitbreiding Zuidplein, zodat de woningen die in dit gebied soms toch al moeilijk te bereiken zijn ,bereikbaar blijven, neem eens een kijkje in Antwerpen achter het station, als je een voorbeeld zoekt, een schitterende oplossing voor een parkeerprobleem. 

	 Geen suggesties 
	 Geen suggesties 

	 GEEN VERKAPTE EXTRA BELASTINGEN! 
	 GEEN VERKAPTE EXTRA BELASTINGEN! 


	 geen vrachtauto's of grotere leverwagens in de straat parkeren 's avonds, weekends en 's nachts 
	 geen vrachtauto's of grotere leverwagens in de straat parkeren 's avonds, weekends en 's nachts 
	 geen vrachtauto's of grotere leverwagens in de straat parkeren 's avonds, weekends en 's nachts 

	 gele banden plaatsen in bochten. meer controle op parkeren op afrit rolstoel/kinderwagens 
	 gele banden plaatsen in bochten. meer controle op parkeren op afrit rolstoel/kinderwagens 

	 Gele streep aan rand van het trottoir naast de flat. Nu staan daar vaak auto's geparkeerd wat maakt dat er een onveilige situatie rondom de parkeerplaats ontstaat. 
	 Gele streep aan rand van het trottoir naast de flat. Nu staan daar vaak auto's geparkeerd wat maakt dat er een onveilige situatie rondom de parkeerplaats ontstaat. 

	 Gemeente wil aantal openbare pp terugbrengen van 3 naar 2. Mijn advies is om dit niet te doen. 
	 Gemeente wil aantal openbare pp terugbrengen van 3 naar 2. Mijn advies is om dit niet te doen. 

	 Gewoon alle parkeerplaatsen weer terug. 
	 Gewoon alle parkeerplaatsen weer terug. 

	 Gewoon te weinig 
	 Gewoon te weinig 

	 Gewoon zo alten. Buurt ooit ontworpen met de parkeernorm 1 op 1. Dat is wel verschoven, want sommige huishouden heen twee auto's, maar er zijn ook gastenplekken.  Maar mordicus tegen betaald parkeren. De gemeente moet maar elders gaan geld melken. 
	 Gewoon zo alten. Buurt ooit ontworpen met de parkeernorm 1 op 1. Dat is wel verschoven, want sommige huishouden heen twee auto's, maar er zijn ook gastenplekken.  Maar mordicus tegen betaald parkeren. De gemeente moet maar elders gaan geld melken. 

	 Gewoon zo laten. Géén betaald parkeren! 
	 Gewoon zo laten. Géén betaald parkeren! 

	 Gezien de parkeerdruk in de straat, en de omliggende straten is het voor bewoners erg lastig geworden hun auto voor de deur/in de buurt te parkeren. Regelmatig staan we een paar honderd meter verder met boodschappen en onze kleine zoon.  Ons advies: alleen vergunninghouders laten parkeren op straat hier en de overige bezoekers in de garage Museumpark. 
	 Gezien de parkeerdruk in de straat, en de omliggende straten is het voor bewoners erg lastig geworden hun auto voor de deur/in de buurt te parkeren. Regelmatig staan we een paar honderd meter verder met boodschappen en onze kleine zoon.  Ons advies: alleen vergunninghouders laten parkeren op straat hier en de overige bezoekers in de garage Museumpark. 

	 Gezinssamenstelling in de staart en de mogelijkheid op eigen terrein te parkeren leiden nu tot weinig parkeerproblemen in mijn straat. 2 starten verder is dat heel anders 
	 Gezinssamenstelling in de staart en de mogelijkheid op eigen terrein te parkeren leiden nu tot weinig parkeerproblemen in mijn straat. 2 starten verder is dat heel anders 

	 Goed initiatief om de straatparkeerders ('s nachts) gebruik te laten maken van de gebouwde parkeergarages. We hebben de ruimte op straat nodig voor mensen/groen/water, niet voor blik. 
	 Goed initiatief om de straatparkeerders ('s nachts) gebruik te laten maken van de gebouwde parkeergarages. We hebben de ruimte op straat nodig voor mensen/groen/water, niet voor blik. 

	 Goed om een ondergrondse parkeergarage te maken, ipv het parkeer terrein bij hotel NY 
	 Goed om een ondergrondse parkeergarage te maken, ipv het parkeer terrein bij hotel NY 

	 Goed om minder parkeren op straat te hebben, ook al heb ik er zelf last van, een Delftsevaart zonder auto's is veel leuker! Het verschil in kosten tussen parkeren op straat en een plek in een stadsgarage is te groot om aantrekkelijk te zijn voor ons. Dan maar vaker een rondje moeten rijden om een plekje te vinden... 
	 Goed om minder parkeren op straat te hebben, ook al heb ik er zelf last van, een Delftsevaart zonder auto's is veel leuker! Het verschil in kosten tussen parkeren op straat en een plek in een stadsgarage is te groot om aantrekkelijk te zijn voor ons. Dan maar vaker een rondje moeten rijden om een plekje te vinden... 

	 Goede infrastructuur (wegen verbreden zodat genoeg ruimte voor fietsers) of 1 richtingsverkeer van maken, parkeerplaatsen verminderen, laden/lossen vrachtwagens betere organiseren en vrachtwagens dienen veiligheid in acht te nemen (hoe ze parkeren en hun laad/losactiviteit uitvoeren gewoonweg supergevaarlijk), handhaving politie van dubbelparkeerders, overtreders bij scheuren en wegrijden zonder voorrang te verlenen: kortom die gevaarlijke chaos midden op de weg oplossen; het lijkt net het wilde westen me
	 Goede infrastructuur (wegen verbreden zodat genoeg ruimte voor fietsers) of 1 richtingsverkeer van maken, parkeerplaatsen verminderen, laden/lossen vrachtwagens betere organiseren en vrachtwagens dienen veiligheid in acht te nemen (hoe ze parkeren en hun laad/losactiviteit uitvoeren gewoonweg supergevaarlijk), handhaving politie van dubbelparkeerders, overtreders bij scheuren en wegrijden zonder voorrang te verlenen: kortom die gevaarlijke chaos midden op de weg oplossen; het lijkt net het wilde westen me

	 goedkeuren in parkeren in de voortuin, strenger optreden tegen aanhangers 
	 goedkeuren in parkeren in de voortuin, strenger optreden tegen aanhangers 

	 Goedkopere vaste parkeerplaatsen voor de bewoners! 
	 Goedkopere vaste parkeerplaatsen voor de bewoners! 

	 Graag 1 parkeerplaats opofferen voor een extra fietstrommel! Wij staan al ruim 4 jaar op de wachtlijst. 
	 Graag 1 parkeerplaats opofferen voor een extra fietstrommel! Wij staan al ruim 4 jaar op de wachtlijst. 

	 Graag alsnog parkeervakken realiseren, een straat zonder parkeervakken in 2018 kan echt niet.. 
	 Graag alsnog parkeervakken realiseren, een straat zonder parkeervakken in 2018 kan echt niet.. 


	 Graag belijning aanbrengen, zodat er vakken ontstaan om parkeerders goed en optimaal gebruik te laten maken van de parkeerstrook. Nu ontstaat er vaak teveel speling, waardoor er geen efficiënt gebruik wordt gemaakt van de ruimte. 
	 Graag belijning aanbrengen, zodat er vakken ontstaan om parkeerders goed en optimaal gebruik te laten maken van de parkeerstrook. Nu ontstaat er vaak teveel speling, waardoor er geen efficiënt gebruik wordt gemaakt van de ruimte. 
	 Graag belijning aanbrengen, zodat er vakken ontstaan om parkeerders goed en optimaal gebruik te laten maken van de parkeerstrook. Nu ontstaat er vaak teveel speling, waardoor er geen efficiënt gebruik wordt gemaakt van de ruimte. 

	 GRAAG BETAALD PARKEREN EN ZO SNEL MOGELIJK SVP! Parkeren op het Noordereiland is een totale ramp. Elke dag parkeren honderden forenzen op het eiland terwijl het 's avonds bijna leeg is. Het wordt alleen maar drukker, er komen steeds meer woningen, meer kantoren, meer mensen en dus meer auto's, maar de gemeente weigert in te grijpen en laat bewoners liever 800 meter lopen met volle boodschappentassen omdat er op de punten van het eiland soms nog wel een plekje is. De parkeermetingen zijn overduidelijk (ove
	 GRAAG BETAALD PARKEREN EN ZO SNEL MOGELIJK SVP! Parkeren op het Noordereiland is een totale ramp. Elke dag parkeren honderden forenzen op het eiland terwijl het 's avonds bijna leeg is. Het wordt alleen maar drukker, er komen steeds meer woningen, meer kantoren, meer mensen en dus meer auto's, maar de gemeente weigert in te grijpen en laat bewoners liever 800 meter lopen met volle boodschappentassen omdat er op de punten van het eiland soms nog wel een plekje is. De parkeermetingen zijn overduidelijk (ove

	 Graag de tijd van betaald parkeren terug wijzigen naar 18uur. Het is niet nodig om de tijd van 23uur te hanteren. 
	 Graag de tijd van betaald parkeren terug wijzigen naar 18uur. Het is niet nodig om de tijd van 23uur te hanteren. 

	 Graag eenrichtingsverkeer maken 
	 Graag eenrichtingsverkeer maken 

	 graag letten op foutparkeerders en parkeertouristen.. 
	 graag letten op foutparkeerders en parkeertouristen.. 

	 Graag meer controle op oneigenlijk gebruik. 
	 Graag meer controle op oneigenlijk gebruik. 

	 Graag meer fietsparkeerplaatsen 
	 Graag meer fietsparkeerplaatsen 

	 graag meer parkeerruimte 
	 graag meer parkeerruimte 

	 Graag ook op zondag betaald parkeren invoeren.  vanaf zondagmiddag is de staart overvol. 
	 Graag ook op zondag betaald parkeren invoeren.  vanaf zondagmiddag is de staart overvol. 

	 Graag optie tot herinrichting parkeren op de Kruisnetlaan te Hoogvliet nabij de kerk. Bij dit gedeelte gebeuren er veel  incidenten met schade aan spiegels nav de te krappe doorrijdmogelijkheden ivm geparkeerde auto's. voor info: Gerda de Graad 06 - 5069 55 00 
	 Graag optie tot herinrichting parkeren op de Kruisnetlaan te Hoogvliet nabij de kerk. Bij dit gedeelte gebeuren er veel  incidenten met schade aan spiegels nav de te krappe doorrijdmogelijkheden ivm geparkeerde auto's. voor info: Gerda de Graad 06 - 5069 55 00 

	 Graag parkeertarief omhoog en ook 's avonds betaald parkeren introduceren. Onze straat bevindt zich op de grens van gratis na 18:00 parkeren en betaald parkeren. De heel week bijna geen parkeerplaats te vinden. Zeker bij evenementen of vrijdagavond en zaterdag (stapavond). Vervolgens wordt het ook gedurende de week steeds drukken. Als ik thuis kom van mijn werk, kan ik bijna geen plek meer vinden 
	 Graag parkeertarief omhoog en ook 's avonds betaald parkeren introduceren. Onze straat bevindt zich op de grens van gratis na 18:00 parkeren en betaald parkeren. De heel week bijna geen parkeerplaats te vinden. Zeker bij evenementen of vrijdagavond en zaterdag (stapavond). Vervolgens wordt het ook gedurende de week steeds drukken. Als ik thuis kom van mijn werk, kan ik bijna geen plek meer vinden 

	 Graag Parkeervergunningen voor de bewoners afgeven en voor de bezoekers niet langer dan 2,5 uur betaald parkeren. 
	 Graag Parkeervergunningen voor de bewoners afgeven en voor de bezoekers niet langer dan 2,5 uur betaald parkeren. 

	 Graag plekken voor elektrisch opladen op een andere plek in de straat. op dit moment faciliteren ze hangjongeren en drugskoeriers. Graag uitbreiding betaald parkeren tot 23 uur 
	 Graag plekken voor elektrisch opladen op een andere plek in de straat. op dit moment faciliteren ze hangjongeren en drugskoeriers. Graag uitbreiding betaald parkeren tot 23 uur 

	 Graag uitbreiding ivm aanwas van horeca in de hofbogen 
	 Graag uitbreiding ivm aanwas van horeca in de hofbogen 

	 Graag wat meer toezicht op fout parkeren!  En niet 1x maar zéér regelmatig. Alleen dan kan je een verandering in de mentaliteit verwezenlijken. Helaas blijkt de portemonnee de enige drijfveer om foutief gedrag aan te passen. 
	 Graag wat meer toezicht op fout parkeren!  En niet 1x maar zéér regelmatig. Alleen dan kan je een verandering in de mentaliteit verwezenlijken. Helaas blijkt de portemonnee de enige drijfveer om foutief gedrag aan te passen. 

	 Graag willen we minder parkeerplaatsen in de straat, zodat we meer stoep hebben en kinderen op straat kunnen spelen. Dat vinden we belangrijker dan het comfort van automobilisten 
	 Graag willen we minder parkeerplaatsen in de straat, zodat we meer stoep hebben en kinderen op straat kunnen spelen. Dat vinden we belangrijker dan het comfort van automobilisten 

	 Graag zo snel mogelijk betaald parkeren in het Kleiwegkwartier. Veel inwoners van Rotterdam Noord komen hier gratis hun auto parkeren waardoor de bewoners van het Kleiwegkwartier heel vaak hun auto niet kwijt kunnen. Na 19u 's avonds is het sowieso hopeloos en zijn we regelmatig een kwartier of langer rondjes aan het rijden om een plek te vinden. Als het lukt om er een te vinden, is deze meestal ver van het huis waardoor we dan 
	 Graag zo snel mogelijk betaald parkeren in het Kleiwegkwartier. Veel inwoners van Rotterdam Noord komen hier gratis hun auto parkeren waardoor de bewoners van het Kleiwegkwartier heel vaak hun auto niet kwijt kunnen. Na 19u 's avonds is het sowieso hopeloos en zijn we regelmatig een kwartier of langer rondjes aan het rijden om een plek te vinden. Als het lukt om er een te vinden, is deze meestal ver van het huis waardoor we dan 


	eindeloos op en neer moeten lopen om onze spullen thuis te krijgen. Heel graag betaald parkeren dus. 
	eindeloos op en neer moeten lopen om onze spullen thuis te krijgen. Heel graag betaald parkeren dus. 
	eindeloos op en neer moeten lopen om onze spullen thuis te krijgen. Heel graag betaald parkeren dus. 

	 Graag zou ik dat de parkeeroverlast van ongewenste auto's wordt opgelost door de politie/gemeente. 
	 Graag zou ik dat de parkeeroverlast van ongewenste auto's wordt opgelost door de politie/gemeente. 

	 Graag zsm mogelijk beginnen aan werkzaamheden aan riool en aanleg nieuwe straat. Gehoord dat we pas in 2021/22 aan de beurt zijn, terwijl bij ons de oudste riolering ligt. Nu gaan ze vd schakelweg eerst naar de Bongweg. 
	 Graag zsm mogelijk beginnen aan werkzaamheden aan riool en aanleg nieuwe straat. Gehoord dat we pas in 2021/22 aan de beurt zijn, terwijl bij ons de oudste riolering ligt. Nu gaan ze vd schakelweg eerst naar de Bongweg. 

	 Gratis parkeren voor bewoners en betaald dan wel niet met een betaalde vergunning voor toeristen, bezoekers etc. 
	 Gratis parkeren voor bewoners en betaald dan wel niet met een betaalde vergunning voor toeristen, bezoekers etc. 

	 Gratis voor bewoners 
	 Gratis voor bewoners 

	 Gratis voor bewoners. 
	 Gratis voor bewoners. 

	 Groeiende hoeveelheid parkeerplaatsvreters. - vuilcontainers - fietsenberging - “leuke” straatinrichting - etc - etc  Allemaal in zichzelf nuttig, leuk, gezellig.  Maar alles bij elkaar vreet het parkeervakken 
	 Groeiende hoeveelheid parkeerplaatsvreters. - vuilcontainers - fietsenberging - “leuke” straatinrichting - etc - etc  Allemaal in zichzelf nuttig, leuk, gezellig.  Maar alles bij elkaar vreet het parkeervakken 

	 Grote bussen en bestelbus aan de rand van de wijk laten parkeren. 
	 Grote bussen en bestelbus aan de rand van de wijk laten parkeren. 

	 Grote onzin dat betaald parkeren. Is gewoon weer een manier om geld binnen te krijgen 
	 Grote onzin dat betaald parkeren. Is gewoon weer een manier om geld binnen te krijgen 

	 Grotere parkeervakken.  Betaald parkeren invoeren. Extra borden 30km neerzetten.  De Roerdomplaan is nl een 30 km zone   Alleen weten bestuurders dit niet. Er zijn oplaadpunten voor elektrische auto's echter deze zijn er nog niet. Kost wel 2 plekken. Handhaving en de wijkagent zijn regelmatig aanwezig en goed bereikbaar voor mijn straat 
	 Grotere parkeervakken.  Betaald parkeren invoeren. Extra borden 30km neerzetten.  De Roerdomplaan is nl een 30 km zone   Alleen weten bestuurders dit niet. Er zijn oplaadpunten voor elektrische auto's echter deze zijn er nog niet. Kost wel 2 plekken. Handhaving en de wijkagent zijn regelmatig aanwezig en goed bereikbaar voor mijn straat 

	 Grotere parkeervakken. Nu met een standaardauto kan je er net in.  Wel met de kans dat je er amper in of uit komt als er iemand naast je staat 
	 Grotere parkeervakken. Nu met een standaardauto kan je er net in.  Wel met de kans dat je er amper in of uit komt als er iemand naast je staat 

	 Haal die gele strepen weg!!! 
	 Haal die gele strepen weg!!! 

	 Haal die vieze snackkar weg bij het Albeda college aan het Weena. Pak eindelijk eens de drugdealers en lover boys aan, die zich rondom dit Albeda college verzamelen. Haal de vele fietsenrekken weg. Maak een handige laad- en loszone langs het Weena. Er zijn nu niet eens "normale" parkeerplaatsen. Ook fijn voor pakjesbezorgers en verhuizers! 
	 Haal die vieze snackkar weg bij het Albeda college aan het Weena. Pak eindelijk eens de drugdealers en lover boys aan, die zich rondom dit Albeda college verzamelen. Haal de vele fietsenrekken weg. Maak een handige laad- en loszone langs het Weena. Er zijn nu niet eens "normale" parkeerplaatsen. Ook fijn voor pakjesbezorgers en verhuizers! 

	 Half op de stoep parkeren wordt oogluikend toegestaan: goeie actie van de gemeente! 
	 Half op de stoep parkeren wordt oogluikend toegestaan: goeie actie van de gemeente! 

	 handhaven 
	 handhaven 

	 Handhaven dat mensen in onze straat niet op de stoep parkeren. Er is genoeg plek in omliggende straten. 
	 Handhaven dat mensen in onze straat niet op de stoep parkeren. Er is genoeg plek in omliggende straten. 

	 handhaven huidige situatie 
	 handhaven huidige situatie 

	 Handhaven op foutparkeren. En dan niet op een wiel op de stoep maar echt fout parkeren. 
	 Handhaven op foutparkeren. En dan niet op een wiel op de stoep maar echt fout parkeren. 

	 handhaven op onjuist parkeren 
	 handhaven op onjuist parkeren 

	 Handhaven op op de stoep parkeren 
	 Handhaven op op de stoep parkeren 

	 handhaven parkeerverbod in de passeerzone's 
	 handhaven parkeerverbod in de passeerzone's 

	 Handhaven perkeerregels tbv de bedrijven. 
	 Handhaven perkeerregels tbv de bedrijven. 

	 Handhaven van het verbod om carports te onttrekken aan de parkeer ruimte na verbouwing tot andere bestemming 
	 Handhaven van het verbod om carports te onttrekken aan de parkeer ruimte na verbouwing tot andere bestemming 

	 handhaven van overtreding parkeerverbod 
	 handhaven van overtreding parkeerverbod 

	 Handhaven!  nu worden gebieden gebruikt die voor voetgangers bestemd zijn ( gevaarlijk) en wordt betaald parkeren ontweken. 
	 Handhaven!  nu worden gebieden gebruikt die voor voetgangers bestemd zijn ( gevaarlijk) en wordt betaald parkeren ontweken. 

	 Handhaven. Ivm de verkeersveiligheid zijn er plekken waar je niet mag parkeren. 
	 Handhaven. Ivm de verkeersveiligheid zijn er plekken waar je niet mag parkeren. 

	 Handhavend optreden. En een brief aan alle bewoners waarin ze herinnerd worden aan de voorwaarden die overeengekomen zijn bij de verkoop van de kavels. 
	 Handhavend optreden. En een brief aan alle bewoners waarin ze herinnerd worden aan de voorwaarden die overeengekomen zijn bij de verkoop van de kavels. 


	 Handhaving 
	 Handhaving 
	 Handhaving 

	 Handhaving 
	 Handhaving 

	 Handhaving 
	 Handhaving 

	 Handhaving is erg selectief, bij een incidentele overtreding wordt bekeurd - bij grotere aantallen auto's op trottoir e.d. worden geen bekeuringen uitgedeeld 
	 Handhaving is erg selectief, bij een incidentele overtreding wordt bekeurd - bij grotere aantallen auto's op trottoir e.d. worden geen bekeuringen uitgedeeld 

	 Handhaving moet meer en meer controles uitvoeren op gebied van parkeerproblemen. Deze zijn nooit aanwezig in mijn buurt. Kort gezegd. Handhaving heeft geen toegevoegde waarde! Misschien een appart team opzetten die alleen maar bezig is parkeerproblemen en het aanpakken van grote voertuigen caravans en aanhangwagens in een WOONWIJK. 
	 Handhaving moet meer en meer controles uitvoeren op gebied van parkeerproblemen. Deze zijn nooit aanwezig in mijn buurt. Kort gezegd. Handhaving heeft geen toegevoegde waarde! Misschien een appart team opzetten die alleen maar bezig is parkeerproblemen en het aanpakken van grote voertuigen caravans en aanhangwagens in een WOONWIJK. 

	 Handhaving niet parkeren op een plek die niet als parkeerplaats is aangemerkt in een smalle straat als het Marseillehof. 
	 Handhaving niet parkeren op een plek die niet als parkeerplaats is aangemerkt in een smalle straat als het Marseillehof. 

	 Handhaving op het parkeerverbod.  Handhaving op het blokkeren van de doorgaande rijweg. 
	 Handhaving op het parkeerverbod.  Handhaving op het blokkeren van de doorgaande rijweg. 

	 Handhaving stadswacht van op de stoep geparkeerde auto's in de Jean Sibeliusstraat. 
	 Handhaving stadswacht van op de stoep geparkeerde auto's in de Jean Sibeliusstraat. 

	 Handhaving van parkeergedrag rond begintijd en eindtijd scholen zou wenselijk zijn. Nu vaak, zeker bij slecht weer, onveilige situaties. Stoppen mideen op een zebrapad is geen uitzondering. 
	 Handhaving van parkeergedrag rond begintijd en eindtijd scholen zou wenselijk zijn. Nu vaak, zeker bij slecht weer, onveilige situaties. Stoppen mideen op een zebrapad is geen uitzondering. 

	 handhaving van verkeersregels rond parkeren (op of direct voor een zebra) - er wordt op dit punt volledig niet gehandhaafd en ik zie veel bijna-ongelukken, vooral met overstekende kinderen 
	 handhaving van verkeersregels rond parkeren (op of direct voor een zebra) - er wordt op dit punt volledig niet gehandhaafd en ik zie veel bijna-ongelukken, vooral met overstekende kinderen 

	 Handhaving. Aangezien het hier vrij parkeren is, wordt er -in het geheel- niet gecontroleerd. Op niets. Met als gevolg gratis chaos. 
	 Handhaving. Aangezien het hier vrij parkeren is, wordt er -in het geheel- niet gecontroleerd. Op niets. Met als gevolg gratis chaos. 

	 Hangjongeren die iren parkeren, hun asbak legen op straat en ander afval achterlaten en dan ooklijken te dealen, erg intimiderend allemaal. Cameratoezicht en alcoholverbod. 
	 Hangjongeren die iren parkeren, hun asbak legen op straat en ander afval achterlaten en dan ooklijken te dealen, erg intimiderend allemaal. Cameratoezicht en alcoholverbod. 

	 harder controleren op dubbel parkeren en direct boetes uitdelen. 
	 harder controleren op dubbel parkeren en direct boetes uitdelen. 

	 Heb ik al in de brief geschreven. 3 a 4 geleden straat open geweest voor nieuwe riolering. gelijk de stoepen aangepakt, breder gemaakt, zo genaamd kindvriendelijk gemaakt, wordt nu gebruikt als race baan door iedereen. Kinderen en volwassenen. Door deze hele ellende raakte we ook 9 parkeer plekken kwijt. De gemeente architecten weten het wel op de tekentafels tafels. Ze wonen er zelf niet. Ze zijn door de wijk geweest om alles na te gaan, maar wel overdag als het grootste deel op het werk is. Dan is er vo
	 Heb ik al in de brief geschreven. 3 a 4 geleden straat open geweest voor nieuwe riolering. gelijk de stoepen aangepakt, breder gemaakt, zo genaamd kindvriendelijk gemaakt, wordt nu gebruikt als race baan door iedereen. Kinderen en volwassenen. Door deze hele ellende raakte we ook 9 parkeer plekken kwijt. De gemeente architecten weten het wel op de tekentafels tafels. Ze wonen er zelf niet. Ze zijn door de wijk geweest om alles na te gaan, maar wel overdag als het grootste deel op het werk is. Dan is er vo

	 Heb zelf geen auto, maar vrienden / familie die op bezoek komen vinden het wel vaak lastig om hier parkeerplek te vinden. 
	 Heb zelf geen auto, maar vrienden / familie die op bezoek komen vinden het wel vaak lastig om hier parkeerplek te vinden. 

	 Heeft iemand recht op een parkeervergunning op straat als bij zijn wooncomplex een parkeergarage aanwezig is, waarvoor apart huur moet worden betaald? 
	 Heeft iemand recht op een parkeervergunning op straat als bij zijn wooncomplex een parkeergarage aanwezig is, waarvoor apart huur moet worden betaald? 

	 Hef alsjeblieft de parkeergelegenheid bij hotel New York niet op. Dan kunnen we helemaal nergens meer naar toe, 
	 Hef alsjeblieft de parkeergelegenheid bij hotel New York niet op. Dan kunnen we helemaal nergens meer naar toe, 

	 Herindeling parkeren in onze straat. Ook onder en bovengrondse containers herplaatsen. Zou meer efficiënter kunnen. 
	 Herindeling parkeren in onze straat. Ook onder en bovengrondse containers herplaatsen. Zou meer efficiënter kunnen. 

	 Herindeling van de straat met parkeervakken o.i.d., opdat het veiliger wordt. We wonen naast een school (Kastanjeplein), en er is veel ruimte, wat ook weer veel ruimte voor een wir-war van auto's biedt. 
	 Herindeling van de straat met parkeervakken o.i.d., opdat het veiliger wordt. We wonen naast een school (Kastanjeplein), en er is veel ruimte, wat ook weer veel ruimte voor een wir-war van auto's biedt. 

	 Herinrichten.  Er is een hele brede stoep dat best smaller zou kunnen. Ook zijn er stukken waar 2,5 auto in past. Als dat anders kan, dan kunnen er meer auto's parkeren. 
	 Herinrichten.  Er is een hele brede stoep dat best smaller zou kunnen. Ook zijn er stukken waar 2,5 auto in past. Als dat anders kan, dan kunnen er meer auto's parkeren. 


	 Herinrichting van de straat zou meer parkeerplaatsen beschikbaar maken. Is afgelopen 7 jaar al meerdere keren besproken maar ook ondanks toezeggingen toen is er nog altijd niks gedaan. 
	 Herinrichting van de straat zou meer parkeerplaatsen beschikbaar maken. Is afgelopen 7 jaar al meerdere keren besproken maar ook ondanks toezeggingen toen is er nog altijd niks gedaan. 
	 Herinrichting van de straat zou meer parkeerplaatsen beschikbaar maken. Is afgelopen 7 jaar al meerdere keren besproken maar ook ondanks toezeggingen toen is er nog altijd niks gedaan. 

	 herinrichting van parkeer mogelijkheden. Recent zijn ook centrale afval containers geplaats, helaas ook op bestaande parkeerplaatsen. 
	 herinrichting van parkeer mogelijkheden. Recent zijn ook centrale afval containers geplaats, helaas ook op bestaande parkeerplaatsen. 

	 herstructurering  van de parkeer vakken  de bomen vervangen  door kleine boompjes want ook deze zijn te groot gegroeid en  de bestrating van de parkeervakken zijn  nu schots en scheef en zo nodig parkeer vergunningen per huisraad van max 2 auto's per gezin .zou misschien een oplossing kunnen zijn.maar betaald parkeren ben ik geen voorstander van alles kost al geld en de buurt is nu niet meer zo je dat . 
	 herstructurering  van de parkeer vakken  de bomen vervangen  door kleine boompjes want ook deze zijn te groot gegroeid en  de bestrating van de parkeervakken zijn  nu schots en scheef en zo nodig parkeer vergunningen per huisraad van max 2 auto's per gezin .zou misschien een oplossing kunnen zijn.maar betaald parkeren ben ik geen voorstander van alles kost al geld en de buurt is nu niet meer zo je dat . 

	 Het aantal auto's per huishouden proberen te reguleren. In onze 3-onder-1-kap hebben de rechter buren 3 auto's en een camper, en de linker buren 3 auto's... 
	 Het aantal auto's per huishouden proberen te reguleren. In onze 3-onder-1-kap hebben de rechter buren 3 auto's en een camper, en de linker buren 3 auto's... 

	 Het aantal parkeerplaatsen kan uitgebreid worden. Er is braakliggend, niet onderhouden terrein. Tussen de Zevenoord ,Ruigoord en Quadenoord is er voldoende ruimte voor extra plaatsen. 
	 Het aantal parkeerplaatsen kan uitgebreid worden. Er is braakliggend, niet onderhouden terrein. Tussen de Zevenoord ,Ruigoord en Quadenoord is er voldoende ruimte voor extra plaatsen. 

	 Het aantal parkeerplekken is niet toereikend voor het aantal huizen in de wijk!!! 
	 Het aantal parkeerplekken is niet toereikend voor het aantal huizen in de wijk!!! 

	 Het aantal werk gerelateerde busjes nemen wel veel plaats in,  En het onderhoud van het wegdek laat te wensen over m.n. wortelopdruk waarvoor nu wel actie wordt ondernomen, na mijn klacht erover. 
	 Het aantal werk gerelateerde busjes nemen wel veel plaats in,  En het onderhoud van het wegdek laat te wensen over m.n. wortelopdruk waarvoor nu wel actie wordt ondernomen, na mijn klacht erover. 

	 Het beloofde actieve parkeer beleid uitvoeren en bonnen schrijven! 
	 Het beloofde actieve parkeer beleid uitvoeren en bonnen schrijven! 

	 Het beperkt aantal parkeermeters is heel lastig vindbaar. De bordjes met pijlen laten je een rondje lopen zonder dat je er ook maar 1 tegenkomt of zelfs in het zicht krijgt. 
	 Het beperkt aantal parkeermeters is heel lastig vindbaar. De bordjes met pijlen laten je een rondje lopen zonder dat je er ook maar 1 tegenkomt of zelfs in het zicht krijgt. 

	 Het beste zou een systeem zijn waarbij de bewoners gratis kunnen parkeren en bezoekers die de auto parkeren om vervolgens met ov naar centrum te gaan te laten betalen. 
	 Het beste zou een systeem zijn waarbij de bewoners gratis kunnen parkeren en bezoekers die de auto parkeren om vervolgens met ov naar centrum te gaan te laten betalen. 

	 Het betaald parkeren rondom winkelcentrum Keizerswaard zorgt alleen maar voor overlast voor de bewoners die in de omgeving wonen. 
	 Het betaald parkeren rondom winkelcentrum Keizerswaard zorgt alleen maar voor overlast voor de bewoners die in de omgeving wonen. 

	 Het betaald parkeren tot later door laten gaan. We zitten aan de rand van het centrum maar is maar tot 18:00 uur betaald parkeren. Iedereen die dan de stad in gaat parkeert rond om ons huis 
	 Het betaald parkeren tot later door laten gaan. We zitten aan de rand van het centrum maar is maar tot 18:00 uur betaald parkeren. Iedereen die dan de stad in gaat parkeert rond om ons huis 

	 het betaald parkeren uitbreiden naar latere tijden, en bedrijf auto's weren uit de wijk 
	 het betaald parkeren uitbreiden naar latere tijden, en bedrijf auto's weren uit de wijk 

	 Het creeeren van méér parkeerplaatsen. Is mogelijk , want het noordelijke deel van de IJsselmondselaan is ook een 30km gebied( woonerf) en op de westzijde van de IJsselmondselaan zijn tot aan de Damhertstraat, minimaal 15 parkeerplaatsen te realiseren, zonder dat het bakken geld kost. Alleen misschien een bloembak.   Maar omdat de kosten relatief laag zijn zal het wel geen goed idee zijn. Het is pas een goed idee als het sloten geld kost en niets oplevert. 
	 Het creeeren van méér parkeerplaatsen. Is mogelijk , want het noordelijke deel van de IJsselmondselaan is ook een 30km gebied( woonerf) en op de westzijde van de IJsselmondselaan zijn tot aan de Damhertstraat, minimaal 15 parkeerplaatsen te realiseren, zonder dat het bakken geld kost. Alleen misschien een bloembak.   Maar omdat de kosten relatief laag zijn zal het wel geen goed idee zijn. Het is pas een goed idee als het sloten geld kost en niets oplevert. 

	 Het eiland slibt langzaam vol met auto's van mensen die het eiland gebruiken als gratis parkeerplaats. Ik den k dat het doorverteld wordt, want het wordt steeds erger. Centrumbezoekers, dagjes mensen alsook uitgaanspubliek zetten hun auto hier neer en halen hem later op de dag weer op. Dit gaat niet alleen ten koste van de openbare ruimte maar veroorzaakt ook extra luchtvervuiling voor de bewoners van het eiland want het zijn zeer veel extra verkeersbewegingen. 
	 Het eiland slibt langzaam vol met auto's van mensen die het eiland gebruiken als gratis parkeerplaats. Ik den k dat het doorverteld wordt, want het wordt steeds erger. Centrumbezoekers, dagjes mensen alsook uitgaanspubliek zetten hun auto hier neer en halen hem later op de dag weer op. Dit gaat niet alleen ten koste van de openbare ruimte maar veroorzaakt ook extra luchtvervuiling voor de bewoners van het eiland want het zijn zeer veel extra verkeersbewegingen. 

	 het gaat hier niet alleen over auto parkeer overlast maar ook een gebrek aan fietsenstallingen 
	 het gaat hier niet alleen over auto parkeer overlast maar ook een gebrek aan fietsenstallingen 


	 Het gaat om postcodegebied 3037BA. Stel op zondag ook betaald parkeren in. Juist dan is er overlast door de kerkgangers 
	 Het gaat om postcodegebied 3037BA. Stel op zondag ook betaald parkeren in. Juist dan is er overlast door de kerkgangers 
	 Het gaat om postcodegebied 3037BA. Stel op zondag ook betaald parkeren in. Juist dan is er overlast door de kerkgangers 

	 Het gaat op zich vrij aardig. Als ik wat eerder thuis ben, dan is er vaak wel een parkeerplaats. Anders is het parkeren bij het havenziekenhuis, dat is op zich ook prima. Het helpt dat het nu een ziekenhuis is geworden waarbij er ambulante behandelingen worden gegeven en er geen bezoekuur is om 19.00. 
	 Het gaat op zich vrij aardig. Als ik wat eerder thuis ben, dan is er vaak wel een parkeerplaats. Anders is het parkeren bij het havenziekenhuis, dat is op zich ook prima. Het helpt dat het nu een ziekenhuis is geworden waarbij er ambulante behandelingen worden gegeven en er geen bezoekuur is om 19.00. 

	 Het gaat prima 
	 Het gaat prima 

	 Het gedogen van met twee wielen op de stoep parkeren, zodat aan beide kanten van de straat kan worden geparkeerd. 
	 Het gedogen van met twee wielen op de stoep parkeren, zodat aan beide kanten van de straat kan worden geparkeerd. 

	 Het geluk voor parkeerders in mijn straat is dat er een school is. Na schooltijd en in het weekeind is er plaats zat. 
	 Het geluk voor parkeerders in mijn straat is dat er een school is. Na schooltijd en in het weekeind is er plaats zat. 

	 Het gratis parkeren is een aantal jaar geleden verplaatst naar 23:00 uur of 24:00 uur. Dit mag van mij terug naar 20:00 uur of zo 
	 Het gratis parkeren is een aantal jaar geleden verplaatst naar 23:00 uur of 24:00 uur. Dit mag van mij terug naar 20:00 uur of zo 

	 Het hekje van het plantsoen een stukje naar achteren 1 stoeptegel erbij dan kan ik via die zijde veilig met mijn rolstoel bij mijn auto komen en is het probleem opgelost. 
	 Het hekje van het plantsoen een stukje naar achteren 1 stoeptegel erbij dan kan ik via die zijde veilig met mijn rolstoel bij mijn auto komen en is het probleem opgelost. 

	 Het hele Noordereiland betaald parkeren invoeren. Overdag heb je de forenzen die naar de stad reizen omte werken in de avond en nacht komen de mensen hier hun auto parkeren van andere wijken waar men wel betaald parkeren heeft. Ook heel veel mensen die vliegen via Rotterdam airport parkeren hier gratis hun auto. De in het weekend staat het vol met bedrijfs-busjes. 
	 Het hele Noordereiland betaald parkeren invoeren. Overdag heb je de forenzen die naar de stad reizen omte werken in de avond en nacht komen de mensen hier hun auto parkeren van andere wijken waar men wel betaald parkeren heeft. Ook heel veel mensen die vliegen via Rotterdam airport parkeren hier gratis hun auto. De in het weekend staat het vol met bedrijfs-busjes. 

	 Het hoort een beetje bij een populaire stad het niet altijd kunnen parkeren. Vrijdagavond of in het weekend snachts moet ik m 9vd10 keer ergens anders zetten omdat het vol staat. Het is vervelend maar zolang het bij deze enkele keren blijft, klaag ik niet. 
	 Het hoort een beetje bij een populaire stad het niet altijd kunnen parkeren. Vrijdagavond of in het weekend snachts moet ik m 9vd10 keer ergens anders zetten omdat het vol staat. Het is vervelend maar zolang het bij deze enkele keren blijft, klaag ik niet. 

	 Het invoeren van betaald parkeren lost het parkeerprobleem niet op. Betaald parkeren zorgt niet plots voor meer parkeerplaatsen of minder auto's per huishouden. De oplossing moet gezocht worden in een pragmatische aanpak bij de indeling van straten. In de Zonnebloemstraat, Duizendschoonstraat, Gladiolusstraat en op delen van de kleiweg, kunnen veel meer parkeerplaatsen gecreëerd worden als er gekozen wordt voor gestoken parkeren. De trottoirs zijn daar overdreven breed. 
	 Het invoeren van betaald parkeren lost het parkeerprobleem niet op. Betaald parkeren zorgt niet plots voor meer parkeerplaatsen of minder auto's per huishouden. De oplossing moet gezocht worden in een pragmatische aanpak bij de indeling van straten. In de Zonnebloemstraat, Duizendschoonstraat, Gladiolusstraat en op delen van de kleiweg, kunnen veel meer parkeerplaatsen gecreëerd worden als er gekozen wordt voor gestoken parkeren. De trottoirs zijn daar overdreven breed. 

	 Het iritante dubbel parkeren op de binnenweg, en tegen het verkeer in parkeren wat volgens mij niet mag.Dit is  af en toe levens gevaarlijk vooral voor fietsers. 
	 Het iritante dubbel parkeren op de binnenweg, en tegen het verkeer in parkeren wat volgens mij niet mag.Dit is  af en toe levens gevaarlijk vooral voor fietsers. 

	 Het is al met al goed beheersbaar. 
	 Het is al met al goed beheersbaar. 

	 Het is algemeen bekend dat er te weinig parkeerplekken zijn in deze wijk. De parkeerdruk is hier hoger dan in aangrenzende wijken, mogelijk omdat Bergpolder dichtbij de afslag centrum gelegen is. In het ideale geval zou dit deel van de stad ook een transferium moeten hebben, net als bij metrostation Kralingsezoom. 
	 Het is algemeen bekend dat er te weinig parkeerplekken zijn in deze wijk. De parkeerdruk is hier hoger dan in aangrenzende wijken, mogelijk omdat Bergpolder dichtbij de afslag centrum gelegen is. In het ideale geval zou dit deel van de stad ook een transferium moeten hebben, net als bij metrostation Kralingsezoom. 

	 Het is alleen vervelend als je visite krijgt dan kost het een vermogen om te parkeren en dat betaal ik dan want dat is goedkoper anders krijg je geen bezoek meer.en er staan altijd auto,s voor de deur heel lang en die heb ik nog nooit zien parkeren en als ik dan zeg het is hier betaald parkeren dan krijg je een opmerking van ze pakken me toch nooit. 
	 Het is alleen vervelend als je visite krijgt dan kost het een vermogen om te parkeren en dat betaal ik dan want dat is goedkoper anders krijg je geen bezoek meer.en er staan altijd auto,s voor de deur heel lang en die heb ik nog nooit zien parkeren en als ik dan zeg het is hier betaald parkeren dan krijg je een opmerking van ze pakken me toch nooit. 

	 Het is allemaal wat voller geworden de laatste jaren, mede doordat er in Kralingen nu wel betaald moet worden voor parkeren. Ik heb er zelf niet echt heel veel last van (weinig autogebruik), maar merk wel dat medestraatbewoners af en toe wat moeten zoeken en/of verderop moeten parkeren. In onze straat en opgeving wordt ook vaak geparkeerd door mensen die vervolgens de tram de stad in nemen. Tenminste dat idee heb ik. Soort P+R. 
	 Het is allemaal wat voller geworden de laatste jaren, mede doordat er in Kralingen nu wel betaald moet worden voor parkeren. Ik heb er zelf niet echt heel veel last van (weinig autogebruik), maar merk wel dat medestraatbewoners af en toe wat moeten zoeken en/of verderop moeten parkeren. In onze straat en opgeving wordt ook vaak geparkeerd door mensen die vervolgens de tram de stad in nemen. Tenminste dat idee heb ik. Soort P+R. 


	 het is altijd vol, gelukkig wel een parkeerplaats van het winkelcentrum in de buurt, maar dichtbij niet echt. en dan maken ze in de straat er nog een invalideparkeerplaats van, terwijl er al weinig plekken zijn. 
	 het is altijd vol, gelukkig wel een parkeerplaats van het winkelcentrum in de buurt, maar dichtbij niet echt. en dan maken ze in de straat er nog een invalideparkeerplaats van, terwijl er al weinig plekken zijn. 
	 het is altijd vol, gelukkig wel een parkeerplaats van het winkelcentrum in de buurt, maar dichtbij niet echt. en dan maken ze in de straat er nog een invalideparkeerplaats van, terwijl er al weinig plekken zijn. 

	 Het is belachelijk dat het hier betaald parkeren is. 
	 Het is belachelijk dat het hier betaald parkeren is. 

	 Het is de laatste jaren wel drukker geworden,  en momenteel is er een bouwprojekt. 
	 Het is de laatste jaren wel drukker geworden,  en momenteel is er een bouwprojekt. 

	 Het is druk in de straat. We komen parkeerplaatsen te kort. Er staan regelmatig auto's op de stoep geparkeerd. Op zich begrijpelijk, je moet toch ergens naar toe. Er is nog wel ruimte om er parkeerplaatsen bij te maken (bijvoorbeeld een extra vak op/naast een brede stoep). Ik zou het op prijs stellen als dit in de mogelijkheden wordt meegenomen. Alle beetjes helpen. 
	 Het is druk in de straat. We komen parkeerplaatsen te kort. Er staan regelmatig auto's op de stoep geparkeerd. Op zich begrijpelijk, je moet toch ergens naar toe. Er is nog wel ruimte om er parkeerplaatsen bij te maken (bijvoorbeeld een extra vak op/naast een brede stoep). Ik zou het op prijs stellen als dit in de mogelijkheden wordt meegenomen. Alle beetjes helpen. 

	 Het is druk met parkeren ivm de bezoekers van Albert Heijn tegenover. 
	 Het is druk met parkeren ivm de bezoekers van Albert Heijn tegenover. 

	 Het is erg fijn dat mijn bezoek hier voor de deur gewoon in de straat gratis kan parkeren! Er is altijd plaats. Ik zie geen reden om hier betaald parkeren in te voeren omdat deze straat (Prinsenlaan) ver buiten het centrum ligt en voor de mensen die het Kralingse Bos bezoeken is het ook te ver lopen. 
	 Het is erg fijn dat mijn bezoek hier voor de deur gewoon in de straat gratis kan parkeren! Er is altijd plaats. Ik zie geen reden om hier betaald parkeren in te voeren omdat deze straat (Prinsenlaan) ver buiten het centrum ligt en voor de mensen die het Kralingse Bos bezoeken is het ook te ver lopen. 

	 Het is heel jammer dat Noordereiland is verworden tot een parkeerplaats voor mensen die elders wonen. De kades staan vol met bedrijfs- en personenvervoerbusjes. Er zouden mooie dingen met de kades kunnen worden gedaan als er geen auto's stonden 
	 Het is heel jammer dat Noordereiland is verworden tot een parkeerplaats voor mensen die elders wonen. De kades staan vol met bedrijfs- en personenvervoerbusjes. Er zouden mooie dingen met de kades kunnen worden gedaan als er geen auto's stonden 

	 Het is in mijn straat bijna niet mogelijk om je auto normaal te parkeren. Mensen moeten gewoon zoeken om een parkeer plek te vinden en dat is vooral in het weekend het geval. 
	 Het is in mijn straat bijna niet mogelijk om je auto normaal te parkeren. Mensen moeten gewoon zoeken om een parkeer plek te vinden en dat is vooral in het weekend het geval. 

	 Het is in principe een rustige wijk met een rustige parkeersituatie.  Een betaald parkeerbeleid zou hier weinig zinvol zijn.   Sommige autorijders rijden wel met (te) hoge snelheid door de wijk.  Soms onveilig omdat heel veel kinderen hier op straat of op het pleintje spelen. 
	 Het is in principe een rustige wijk met een rustige parkeersituatie.  Een betaald parkeerbeleid zou hier weinig zinvol zijn.   Sommige autorijders rijden wel met (te) hoge snelheid door de wijk.  Soms onveilig omdat heel veel kinderen hier op straat of op het pleintje spelen. 

	 Het is in Schiebroek, het is wel beter geworden door de maatregelen van Plaswijckpark maar vooral in de weekenden en vakanties erg druk. 
	 Het is in Schiebroek, het is wel beter geworden door de maatregelen van Plaswijckpark maar vooral in de weekenden en vakanties erg druk. 

	 het is niet accceptabel om betaald parkeren in te voeren terwijl meerderheid tegen heeft gestemd 
	 het is niet accceptabel om betaald parkeren in te voeren terwijl meerderheid tegen heeft gestemd 

	 Het is onduidelijk waar je precies mag staan omdat hier soepel mee word omgegaan door bewoners om een plek te vinden. 
	 Het is onduidelijk waar je precies mag staan omdat hier soepel mee word omgegaan door bewoners om een plek te vinden. 

	 Het is prima zoals het is. 
	 Het is prima zoals het is. 

	 Het is soms een beetje lastig, maar daar staat veel tegenover, zoals OV om de hoek en veel overige voorzieningen. Wat mij betreft hoeft hierin niets te veranderen, en zeker geen een-richtingverkeer of betaald parkeren. Dank voor de enquette. 
	 Het is soms een beetje lastig, maar daar staat veel tegenover, zoals OV om de hoek en veel overige voorzieningen. Wat mij betreft hoeft hierin niets te veranderen, en zeker geen een-richtingverkeer of betaald parkeren. Dank voor de enquette. 

	 Het is zo jammer dat er betaald parkeren is van 9 uur tot 23 uur. Bekenden vinden het vervelend zodat ze minder vaak langskomen. 
	 Het is zo jammer dat er betaald parkeren is van 9 uur tot 23 uur. Bekenden vinden het vervelend zodat ze minder vaak langskomen. 

	 het komt regelmatig voor dat men door straatje keren mijn auto aanraakt. Zeg maar gerust flinke deuken in de auto. En helaas is de verantwoordelijk doorgereden en laat hij/zijn briefje achter. Gevolg behoorlijke schade. Wellicht is het een optie om te zorgen voor parkeervakken verticaal ipv horizontaal achter elkaar. De laan is breed genoeg om hiervan een stukje in te nemen. 
	 het komt regelmatig voor dat men door straatje keren mijn auto aanraakt. Zeg maar gerust flinke deuken in de auto. En helaas is de verantwoordelijk doorgereden en laat hij/zijn briefje achter. Gevolg behoorlijke schade. Wellicht is het een optie om te zorgen voor parkeervakken verticaal ipv horizontaal achter elkaar. De laan is breed genoeg om hiervan een stukje in te nemen. 

	 Het laad en los strook aan de heerfrankenstraat zijkant Lidl wordt niet gebruikt door vrachtwagens Lidl deze zetten de vrachtwagens midden op de weg. Dit veroorzaakt een hoop ongenoegen en getoeterd in de straat. zou wat meer toezicht mogen hebben. 
	 Het laad en los strook aan de heerfrankenstraat zijkant Lidl wordt niet gebruikt door vrachtwagens Lidl deze zetten de vrachtwagens midden op de weg. Dit veroorzaakt een hoop ongenoegen en getoeterd in de straat. zou wat meer toezicht mogen hebben. 


	 Het laten betalen voor het parkeren lost niets op. Er is dan soms nog geen parkeerplek in de straat, maar in omliggende straten raak je je auto ook wel kwijt, je moet dan even wat verder lopen. Het eventueel invoeren van betaald parkeren spekt alleen maar de kas van de gemeente Rotterdam en daar betaal ik al genoeg aan. 
	 Het laten betalen voor het parkeren lost niets op. Er is dan soms nog geen parkeerplek in de straat, maar in omliggende straten raak je je auto ook wel kwijt, je moet dan even wat verder lopen. Het eventueel invoeren van betaald parkeren spekt alleen maar de kas van de gemeente Rotterdam en daar betaal ik al genoeg aan. 
	 Het laten betalen voor het parkeren lost niets op. Er is dan soms nog geen parkeerplek in de straat, maar in omliggende straten raak je je auto ook wel kwijt, je moet dan even wat verder lopen. Het eventueel invoeren van betaald parkeren spekt alleen maar de kas van de gemeente Rotterdam en daar betaal ik al genoeg aan. 

	 Het lijkt er op dat er teveel parkeervergunningen worden afgegeven in verhouding tot het aantal plaatsen. Wellicht is het ook verstandig om de wijk die begrenst wordt door de straten; Schepenstraat, Schieweg, Statenweg, Stadhoudersweg/Bergselaan tot 23 uur betaald parkeren door te voeren om zo parkeerders die van het OV gebruik maken te ontmoedigen. 
	 Het lijkt er op dat er teveel parkeervergunningen worden afgegeven in verhouding tot het aantal plaatsen. Wellicht is het ook verstandig om de wijk die begrenst wordt door de straten; Schepenstraat, Schieweg, Statenweg, Stadhoudersweg/Bergselaan tot 23 uur betaald parkeren door te voeren om zo parkeerders die van het OV gebruik maken te ontmoedigen. 

	 Het maken van mee parkeerplaatsen en het verbieden van grote werkbusjes parkeren in de straat 
	 Het maken van mee parkeerplaatsen en het verbieden van grote werkbusjes parkeren in de straat 

	 Het noordelijke gedeelte van de Henegouwerlaan naast her sportveld worden geparkeerde autos vaak opengebroken. 
	 Het noordelijke gedeelte van de Henegouwerlaan naast her sportveld worden geparkeerde autos vaak opengebroken. 

	 Het parkeer probleem hier bij ons in de straat is dat sommige mensen wel 3 a 4 auto's per gezin hebben 
	 Het parkeer probleem hier bij ons in de straat is dat sommige mensen wel 3 a 4 auto's per gezin hebben 

	 Het parkeergeld is in het centrum veel te hoog en dat is slecht voor de winkeliers. Als je een groot product koopt in het centrum, is dat vervelend om mee te nemen in de tram. Het is ook niet goed dat je bijna overal in de stad betaald parkeren hebt. 
	 Het parkeergeld is in het centrum veel te hoog en dat is slecht voor de winkeliers. Als je een groot product koopt in het centrum, is dat vervelend om mee te nemen in de tram. Het is ook niet goed dat je bijna overal in de stad betaald parkeren hebt. 

	 Het parkeerprobleem in avond en nacht de laatste tijd alleen maar toeneemt 
	 Het parkeerprobleem in avond en nacht de laatste tijd alleen maar toeneemt 

	 Het parkeerterrein wordt ook gebruikt door bezoekers van de school/ ziekenhuis/ snackbar. Deze passanten laten vaak rotzooi achter, mede omdat er niet een prullenbak zichtbaar is 
	 Het parkeerterrein wordt ook gebruikt door bezoekers van de school/ ziekenhuis/ snackbar. Deze passanten laten vaak rotzooi achter, mede omdat er niet een prullenbak zichtbaar is 

	 het parkeerveldje op het noordplein, ter hoogt van de apotheek (richting h. bokelweg/noordsingel) kan gedeeltelijk opgeheven worden aangezien de vakken niet geheel gevuld worden (dag en avond), maar wel worden gebruikt om vanuit de auto drugs te gebruiken en te dealen. dit terrein is beter in te richten; vergroen een gedeelte en zorg voor betere verlichting op hert andere gedeelte. 
	 het parkeerveldje op het noordplein, ter hoogt van de apotheek (richting h. bokelweg/noordsingel) kan gedeeltelijk opgeheven worden aangezien de vakken niet geheel gevuld worden (dag en avond), maar wel worden gebruikt om vanuit de auto drugs te gebruiken en te dealen. dit terrein is beter in te richten; vergroen een gedeelte en zorg voor betere verlichting op hert andere gedeelte. 

	 Het parkeren aan weerszijden van de straat gebeurt noodgedwongen met 2 wielen op het trottoir,omdat anders vrachtverkeer incl.brandweer niet kan passeren.Het trottoir met 1 tegel versmallen zou dit onnodig maken. 
	 Het parkeren aan weerszijden van de straat gebeurt noodgedwongen met 2 wielen op het trottoir,omdat anders vrachtverkeer incl.brandweer niet kan passeren.Het trottoir met 1 tegel versmallen zou dit onnodig maken. 

	 Het parkeren in de buurt lukt nog wel maar er is toch wel parkeerdruk. Sommigen hebben drie auto's............. 
	 Het parkeren in de buurt lukt nog wel maar er is toch wel parkeerdruk. Sommigen hebben drie auto's............. 

	 Het parkeren op zondag weer GRATIS maken zoals het vroeger was! 
	 Het parkeren op zondag weer GRATIS maken zoals het vroeger was! 

	 het parkeren van grote bestel/bedrijfauto's verbieden in straat  Hinderlijk omdat deze vaak 2 parkeerplekken innemen en onacceptabel voor bewoners van begane grond (totaal geen uitzicht meer) Moet toch mogelijk zijn  in situatie horsten parkeerplek aan te wijzen op slinge! 
	 het parkeren van grote bestel/bedrijfauto's verbieden in straat  Hinderlijk omdat deze vaak 2 parkeerplekken innemen en onacceptabel voor bewoners van begane grond (totaal geen uitzicht meer) Moet toch mogelijk zijn  in situatie horsten parkeerplek aan te wijzen op slinge! 

	 Het parkeren voor 1 auto per adres zou geheel gratis moeten zijn. het betaalde bezoekersparkeren geeft veel stress met de aanmelding, de telefoontjes/ oproepen die men vervolgens vaak midden in ce nacht ontvnagt zijn hoogst irritant en verstoren de (nacht)-rust. Bezoekersparkeren is bovendien te duur. Er zou een dagtarief van maximaal  € 1,- voor de gehele dag moeten gelden (ongeacht of dit voor een uur is of  voor 24 uur), tenminste voor de eerste auto. Bewoners zouden een vaste parkeerplaats precies voo
	 Het parkeren voor 1 auto per adres zou geheel gratis moeten zijn. het betaalde bezoekersparkeren geeft veel stress met de aanmelding, de telefoontjes/ oproepen die men vervolgens vaak midden in ce nacht ontvnagt zijn hoogst irritant en verstoren de (nacht)-rust. Bezoekersparkeren is bovendien te duur. Er zou een dagtarief van maximaal  € 1,- voor de gehele dag moeten gelden (ongeacht of dit voor een uur is of  voor 24 uur), tenminste voor de eerste auto. Bewoners zouden een vaste parkeerplaats precies voo


	Mede vanwege de maandelijkse parkeerkosten staat mijn eigen auto nu elders geparkeerd. - Oh ja, wat ik ook als zeer hinderlik ervaar zijn de werkbussen, meestal van familie van de buren die bij mij voor het raam, aan de voorzijde van het huis geparkeerrd worden. Werkbusjes/ -bussen zouden verplicht aan de overkant van de straat moeten of alleen als de bezitter van de bus uitzicht op deze bepaalde plek heeft en tevens op de begane grond woont, zoadat het geen overlast geeft. Ik heb vaak geen uitzicht meer do
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	 het personeel van het tegenoverliggende verzorgingstehuis moet de eigen parkeergelegenheid gebruiken. 
	 het personeel van het tegenoverliggende verzorgingstehuis moet de eigen parkeergelegenheid gebruiken. 

	 HET PLAATSEN VAN  "HALVE EIEREN "  OM PARKEREN OP HET TROTTOIR TE VOORKOMEN. 
	 HET PLAATSEN VAN  "HALVE EIEREN "  OM PARKEREN OP HET TROTTOIR TE VOORKOMEN. 

	 Het plaatsen van de omlijnde parkeerplaatsen  op een plein niet achter elkaar maar naast elkaar , het geeft meer parkeer ruimte  en het parkeert wat makkelijker De bewoners hebben een vaste bij de huur inbegrepen plaats in een parkeergarage. 
	 Het plaatsen van de omlijnde parkeerplaatsen  op een plein niet achter elkaar maar naast elkaar , het geeft meer parkeer ruimte  en het parkeert wat makkelijker De bewoners hebben een vaste bij de huur inbegrepen plaats in een parkeergarage. 

	 het probleem wordt naar mijn idee vooral veroorzaakt door afzettingen van parkeerplaatsen in de directe omgeving en is niet zozeer een tekort aan parkeerplaatsen voor de bewoners zelf. De hoeveelheid parkeerplaatsen zou dus niet hoeven te worden aangepast op het plein zelf maar in de achterliggende straten. 
	 het probleem wordt naar mijn idee vooral veroorzaakt door afzettingen van parkeerplaatsen in de directe omgeving en is niet zozeer een tekort aan parkeerplaatsen voor de bewoners zelf. De hoeveelheid parkeerplaatsen zou dus niet hoeven te worden aangepast op het plein zelf maar in de achterliggende straten. 

	 Het tarief voor betaald parkeren verhogen. Minimaal hetzelfde als op de Wilhelminapier zodat de mensen die daar werken of gaan recreëren niet op Katendrecht parkeren. 
	 Het tarief voor betaald parkeren verhogen. Minimaal hetzelfde als op de Wilhelminapier zodat de mensen die daar werken of gaan recreëren niet op Katendrecht parkeren. 

	 het terrijn van v.m eef en huub  tot algemene parkeerplaats maken of andere niet gebruikte bedrijfsterreinen 
	 het terrijn van v.m eef en huub  tot algemene parkeerplaats maken of andere niet gebruikte bedrijfsterreinen 

	 Het toestaan dat er vanuit omliggende wijken geparkeerd mag worden heeft nadelige gevolgen voor de beschikbaarheid van plekken. Plaatsen voor elektrische autos zijn vaak leeg terwijl er geen overige parkeerplekken meer beschikbaar zijn 
	 Het toestaan dat er vanuit omliggende wijken geparkeerd mag worden heeft nadelige gevolgen voor de beschikbaarheid van plekken. Plaatsen voor elektrische autos zijn vaak leeg terwijl er geen overige parkeerplekken meer beschikbaar zijn 

	 Het verdient aanbeveling een parkeerstrook aan te leggen, nu wordt er massaal in het gras geparkeerd. 
	 Het verdient aanbeveling een parkeerstrook aan te leggen, nu wordt er massaal in het gras geparkeerd. 

	 Het werd altijd gedoogd om naast de parkeerplaatsen die bij het speeltuintje horen om te parkeren. Dat mag niet meer.( waarschuwingen van de stadswachten ). Sommige buren hebben plantenbakken die zij trouwens totaal verwaarlozen voor hun tuintje staan. Dat scheelt weer parkeerplaatsen. Ik heb vaak avonddiensten. Nergens plek rondom mijn huis. Ook staan er veel bedrijfsbusjes die rond 16.00 veel plekken bezetten. 
	 Het werd altijd gedoogd om naast de parkeerplaatsen die bij het speeltuintje horen om te parkeren. Dat mag niet meer.( waarschuwingen van de stadswachten ). Sommige buren hebben plantenbakken die zij trouwens totaal verwaarlozen voor hun tuintje staan. Dat scheelt weer parkeerplaatsen. Ik heb vaak avonddiensten. Nergens plek rondom mijn huis. Ook staan er veel bedrijfsbusjes die rond 16.00 veel plekken bezetten. 

	 Het wordt echt tijd voor een vergunningstelsel! 
	 Het wordt echt tijd voor een vergunningstelsel! 

	 Het wordt eens tijd dat de parkeervakken en de straten worden vernieuwd en gelijk worden opgehoogd. Is een verzakt zooitje. 
	 Het wordt eens tijd dat de parkeervakken en de straten worden vernieuwd en gelijk worden opgehoogd. Is een verzakt zooitje. 

	 Het zorgen voor extra parkeergelegenheid 
	 Het zorgen voor extra parkeergelegenheid 

	 Het zou fijn zijn als aannemers hun grote afvalcontainers,bouwketen en opslagketen niet op parkeerhaventjes en parkeerplaatsen in de straat zouden zetten om vervolgens maanden te laten staan 
	 Het zou fijn zijn als aannemers hun grote afvalcontainers,bouwketen en opslagketen niet op parkeerhaventjes en parkeerplaatsen in de straat zouden zetten om vervolgens maanden te laten staan 

	 Het zou fijn zijn als er dicht bij het Lloydhoofd een elektrisch laadpunt zou komen. 
	 Het zou fijn zijn als er dicht bij het Lloydhoofd een elektrisch laadpunt zou komen. 

	 Het zou fijn zijn als er maar aan een kant van de straat een stoep is. Nu is het door geparkeerde auto's zo smal dat er vaak schade is aan auto's. 
	 Het zou fijn zijn als er maar aan een kant van de straat een stoep is. Nu is het door geparkeerde auto's zo smal dat er vaak schade is aan auto's. 


	 Het zou fijn zijn als het parkeren t.b.v. de Amerikaans / Japanse school meer gehandhaafd wordt. Dit is voorzien o.a. aan de Wagenaarlaan. Nu wordt veelal geparkeerd op de Mozartlaan. 
	 Het zou fijn zijn als het parkeren t.b.v. de Amerikaans / Japanse school meer gehandhaafd wordt. Dit is voorzien o.a. aan de Wagenaarlaan. Nu wordt veelal geparkeerd op de Mozartlaan. 
	 Het zou fijn zijn als het parkeren t.b.v. de Amerikaans / Japanse school meer gehandhaafd wordt. Dit is voorzien o.a. aan de Wagenaarlaan. Nu wordt veelal geparkeerd op de Mozartlaan. 

	 het zou fijn zijn als we de mogelijkheid hadden om in een van de garages (bijv. bij nieuwbouw Bergselaan-Gordelweg) een plek te huren. 
	 het zou fijn zijn als we de mogelijkheid hadden om in een van de garages (bijv. bij nieuwbouw Bergselaan-Gordelweg) een plek te huren. 

	 Het zou fijn zijn dat de bestuurders van met name bedrijfsauto´s aangesproken worden op hun parkeren, zeker in het wekend. Ieder weekend staan hier zo´n 5 lange bestelbussen van bv pakketbezorging in de straat. Lijkt wel een industrie terrein. Ik heb ze daarover wel eens aangesproken, maar er veranderd niets. Kom op gemeente, maak beleid. 
	 Het zou fijn zijn dat de bestuurders van met name bedrijfsauto´s aangesproken worden op hun parkeren, zeker in het wekend. Ieder weekend staan hier zo´n 5 lange bestelbussen van bv pakketbezorging in de straat. Lijkt wel een industrie terrein. Ik heb ze daarover wel eens aangesproken, maar er veranderd niets. Kom op gemeente, maak beleid. 

	 het zou fijn zijn om extra parkeerplekken te creëren  zodat er bij evenementen of speciale dagen extra parkeerplekken beschikbaar is voor de bewoners. 
	 het zou fijn zijn om extra parkeerplekken te creëren  zodat er bij evenementen of speciale dagen extra parkeerplekken beschikbaar is voor de bewoners. 

	 Het zou goed zijn als men zou afstappen van de rekenmethode 1.3 auto's per huishouden. Realistischer is gewoon 2 of als er perse achter de komma gerekend moet worden, 2.5 auto's per huishouden. Dan pas kan er realistisch gerekend worden. 
	 Het zou goed zijn als men zou afstappen van de rekenmethode 1.3 auto's per huishouden. Realistischer is gewoon 2 of als er perse achter de komma gerekend moet worden, 2.5 auto's per huishouden. Dan pas kan er realistisch gerekend worden. 

	 het zou leuk zijn als we niet elke keer een grote bus voor onze raam zouden hebben en dat ze de auto,s niet met de uitlaad kant naar de woningen zouden staan je kan niet normaal je raam open zetten wegens de uitlaat gassen en elke dag wordt je uitzicht verziekt door zo,n bus 
	 het zou leuk zijn als we niet elke keer een grote bus voor onze raam zouden hebben en dat ze de auto,s niet met de uitlaad kant naar de woningen zouden staan je kan niet normaal je raam open zetten wegens de uitlaat gassen en elke dag wordt je uitzicht verziekt door zo,n bus 

	 Het zou mooi zijn als afgedwongen kan worden dat men niet op straathoeken direct naast kruisingen kan parkeren. Dit neemt het zicht op het kruisende verkeer bijna volledig weg wanneer men de kruising op wil rijden en levert daardoor onveilige situaties op. 
	 Het zou mooi zijn als afgedwongen kan worden dat men niet op straathoeken direct naast kruisingen kan parkeren. Dit neemt het zicht op het kruisende verkeer bijna volledig weg wanneer men de kruising op wil rijden en levert daardoor onveilige situaties op. 

	 Het zou mooi zijn als er voor de bewoners van de (Friesestraat) een gesloten parkeerterrein zou zijn. 
	 Het zou mooi zijn als er voor de bewoners van de (Friesestraat) een gesloten parkeerterrein zou zijn. 

	 Het zou prettig zijn als de stoepranden langs de weg, die naar de parkeerterreinen leidt geel geverfd zouden kunnen worden, zodat de rijweg om de parkeerterreinen te bereiken  vrij blijft van aldaar geparkeerde auto’s. 
	 Het zou prettig zijn als de stoepranden langs de weg, die naar de parkeerterreinen leidt geel geverfd zouden kunnen worden, zodat de rijweg om de parkeerterreinen te bereiken  vrij blijft van aldaar geparkeerde auto’s. 

	 Het zou prettig zijn als er een verbod komt om fietsen tegen de lantaarnpalen en bomen te zetten. In principe is er genoeg gedaan om fietsers te fietsen ergens goed neer te zetten, maar men doet het niet. Er zijn zelfs A4 papieren aand e boom gehangen met de mededeling dat het verboden is fietsen te plaatsen; Helaas zonder effect. 
	 Het zou prettig zijn als er een verbod komt om fietsen tegen de lantaarnpalen en bomen te zetten. In principe is er genoeg gedaan om fietsers te fietsen ergens goed neer te zetten, maar men doet het niet. Er zijn zelfs A4 papieren aand e boom gehangen met de mededeling dat het verboden is fietsen te plaatsen; Helaas zonder effect. 

	 het zoveel mogelijk proberen op te lossen van ''parkeerproblematiek'' is natuurlijk een belangrijk streefpunt maar wat veel mensen niet realiseren is dat een goede openbare ruimte nog veel belangrijker is. De straat is openbaar en hoort van de stad en haar inwoners te zijn, liever niet van auto's die veel ruimte innemen en vooral veel in de weg staan. 
	 het zoveel mogelijk proberen op te lossen van ''parkeerproblematiek'' is natuurlijk een belangrijk streefpunt maar wat veel mensen niet realiseren is dat een goede openbare ruimte nog veel belangrijker is. De straat is openbaar en hoort van de stad en haar inwoners te zijn, liever niet van auto's die veel ruimte innemen en vooral veel in de weg staan. 

	 Hier geldt betaald parkeren tot 18:00, in de avonduren staan hier dus vaak auto's ( gratis) geparkeerd die zeker niet van buurtbewoners of hun bezoekers zijn. Ook zorgen huishoudens met twee of meer auto's ervoor dat andere buurtgenoten niet meer kunnen parkeren. Verder worden er veel speciale parkeerplaatsen gereserveerd voor minder validen of artsen, geheel terecht, maar er komen geen alternatieve plekken voor in de plaats, waardoor het parkeerproblem nog groter wordt 
	 Hier geldt betaald parkeren tot 18:00, in de avonduren staan hier dus vaak auto's ( gratis) geparkeerd die zeker niet van buurtbewoners of hun bezoekers zijn. Ook zorgen huishoudens met twee of meer auto's ervoor dat andere buurtgenoten niet meer kunnen parkeren. Verder worden er veel speciale parkeerplaatsen gereserveerd voor minder validen of artsen, geheel terecht, maar er komen geen alternatieve plekken voor in de plaats, waardoor het parkeerproblem nog groter wordt 

	 Hier in de buurt zit een paintball locatie met regelmatig veel bezoekers en loopt het vol met geparkeerde autos. 
	 Hier in de buurt zit een paintball locatie met regelmatig veel bezoekers en loopt het vol met geparkeerde autos. 

	 Hoe ASOCIAAL  is de gemeente weer om geldbelust betaald parkeren in te willen voeren, duidelijk feit dat de gemeente weer  zeer ver van de bewoners af staat, Zoals gebruikelijk 
	 Hoe ASOCIAAL  is de gemeente weer om geldbelust betaald parkeren in te willen voeren, duidelijk feit dat de gemeente weer  zeer ver van de bewoners af staat, Zoals gebruikelijk 


	 Hoek van Holland is mijn woonplaats. 
	 Hoek van Holland is mijn woonplaats. 
	 Hoek van Holland is mijn woonplaats. 

	 Hoewel dit regelmatig gebeurt.: en er gelukkig niet consequent tegen wordt opgetreden, parkeert men op de stoep bij onvoldoende plaatsen. Recent heb ik echter een bekeuring gekregen, m.i. zeer onterecht, want iedereen met 2 of 3 auto's staat lekker op mijn plaats. Ik kan nergens heen en krijg ten overvloede een bekeuring van euro 95,00. Willekeur en inconsequent gedrag van de handhavers. 
	 Hoewel dit regelmatig gebeurt.: en er gelukkig niet consequent tegen wordt opgetreden, parkeert men op de stoep bij onvoldoende plaatsen. Recent heb ik echter een bekeuring gekregen, m.i. zeer onterecht, want iedereen met 2 of 3 auto's staat lekker op mijn plaats. Ik kan nergens heen en krijg ten overvloede een bekeuring van euro 95,00. Willekeur en inconsequent gedrag van de handhavers. 

	 Hoewel het lijkt alsof er geen woningen staan, ligt het parkeerterrein toch bij woningen. Oplossing? Misschien meer controle, duidelijker aangeven dat na 22.00 uur het relatief rustig moet zijn. Misschien een nieuw verkeersbord? 
	 Hoewel het lijkt alsof er geen woningen staan, ligt het parkeerterrein toch bij woningen. Oplossing? Misschien meer controle, duidelijker aangeven dat na 22.00 uur het relatief rustig moet zijn. Misschien een nieuw verkeersbord? 

	 Hoewel we geen parkeerkelder o.i.d. in ons gebouw hebben zijn we aangewezen op een tijdelijke parkeervergunning die we tot het eind der tijden elk jaar moeten verlengen. Alleen de penthouses hebben een eigen parkeerplaats in de kelder en je komt nooit op een wachtlijst voor die plaatsen, want die horen bij die appartementen. Wij hebben die parkeerplaats niet, maar volgens de gemeente is er een parkeerkelder en krijg je dus alleen een tijdelijke vergunning. Bureaucratie ten top. 
	 Hoewel we geen parkeerkelder o.i.d. in ons gebouw hebben zijn we aangewezen op een tijdelijke parkeervergunning die we tot het eind der tijden elk jaar moeten verlengen. Alleen de penthouses hebben een eigen parkeerplaats in de kelder en je komt nooit op een wachtlijst voor die plaatsen, want die horen bij die appartementen. Wij hebben die parkeerplaats niet, maar volgens de gemeente is er een parkeerkelder en krijg je dus alleen een tijdelijke vergunning. Bureaucratie ten top. 

	 hogere drempels zodat asocialen niet met een grafvaart door de Insulindestraat kunnen rijden. Meer controles en boetes uitdelen voor alle moskee bezoekers die NIET in een parkeervak staan! 
	 hogere drempels zodat asocialen niet met een grafvaart door de Insulindestraat kunnen rijden. Meer controles en boetes uitdelen voor alle moskee bezoekers die NIET in een parkeervak staan! 

	 Hogere parkeertarieven, minder parkeerplekken, alleen parkeren voor bewoners. Stimuleren van OV 
	 Hogere parkeertarieven, minder parkeerplekken, alleen parkeren voor bewoners. Stimuleren van OV 

	 Hoogvliet is vrijgesteld van betaald parkeren en daarom is Hoogvliet gunstig voor andere gemeentes om bij ons te winkelen en naar de markt te gaan. 
	 Hoogvliet is vrijgesteld van betaald parkeren en daarom is Hoogvliet gunstig voor andere gemeentes om bij ons te winkelen en naar de markt te gaan. 

	 Hoop dat de groenvoorziening niet ten koste gaat van de auto's . Straks is alles bestraat en kan het overtollige regenwater niet vlot weg. 
	 Hoop dat de groenvoorziening niet ten koste gaat van de auto's . Straks is alles bestraat en kan het overtollige regenwater niet vlot weg. 

	 Hoornklaver vanaf rupsklaver geen trottoir.iets verder klein stapje, te smal, staan auto,s op. Doordat stoep niet verhoogd is, sms en vooral in de bocht fout parkeerders. 
	 Hoornklaver vanaf rupsklaver geen trottoir.iets verder klein stapje, te smal, staan auto,s op. Doordat stoep niet verhoogd is, sms en vooral in de bocht fout parkeerders. 

	 Hopelijk wordt dit na jaren jaren lange ellende nu eens iets mee gedaan. Er wordt door de bewoners al overwogen een actie op te zetten om het parkeren tegen te gaan.  Een deel is woonerf, dit kan beter race erf worden genoemd. 
	 Hopelijk wordt dit na jaren jaren lange ellende nu eens iets mee gedaan. Er wordt door de bewoners al overwogen een actie op te zetten om het parkeren tegen te gaan.  Een deel is woonerf, dit kan beter race erf worden genoemd. 

	 Hou parkeren bij de P&R gratis, anders komen ze door de hele wijk staan. 
	 Hou parkeren bij de P&R gratis, anders komen ze door de hele wijk staan. 

	 Hou Rotterdam auto vriendelijk.. 
	 Hou Rotterdam auto vriendelijk.. 

	 Houdt het voor de bewoners gratis 
	 Houdt het voor de bewoners gratis 

	 Huidige beleid is prima! 
	 Huidige beleid is prima! 

	 huiseigenaren met een oprit verplichten die ook daadwerkelijk te gebruiken ipv op straat parkeren. 
	 huiseigenaren met een oprit verplichten die ook daadwerkelijk te gebruiken ipv op straat parkeren. 

	 huishoudens maar één parkeervergunning geven voor in de straat. 
	 huishoudens maar één parkeervergunning geven voor in de straat. 

	 Huishoudens met dubbele auto's (soms zelfs meer) zouden beter hun 2e auto stuk verderop moeten parkeren. 
	 Huishoudens met dubbele auto's (soms zelfs meer) zouden beter hun 2e auto stuk verderop moeten parkeren. 

	 Huishoudens met meer dan een auto in het bezit , parkeervergunning laten kopen. 
	 Huishoudens met meer dan een auto in het bezit , parkeervergunning laten kopen. 

	 Hup jongens : Nog meer betaald parkeren. De inhalige kassa van de gemeente raakt voller en voller. En de beurs van de burger leger en leger. 
	 Hup jongens : Nog meer betaald parkeren. De inhalige kassa van de gemeente raakt voller en voller. En de beurs van de burger leger en leger. 

	 i.v.m. de herinrichting ( sloop na-oorlogse flatgebouwen (4 hoog nu reeds voor 4/5de van de planning gerealiseerd.) van bestrating EN parkeerinrichting  IN GOED OVERLEG MET A L L E  bewoners een nieuw parkeerplan te realiseren ( Betreft wijkcode Rotterdam/Overschie 3042 straten Hoogewaard - Hoogmade straten en omgeving) 
	 i.v.m. de herinrichting ( sloop na-oorlogse flatgebouwen (4 hoog nu reeds voor 4/5de van de planning gerealiseerd.) van bestrating EN parkeerinrichting  IN GOED OVERLEG MET A L L E  bewoners een nieuw parkeerplan te realiseren ( Betreft wijkcode Rotterdam/Overschie 3042 straten Hoogewaard - Hoogmade straten en omgeving) 


	 ieder gezin een auto; bij meerdere auto's  betaald parkeren. En bij bedrijfsauto's in ieder geval betaald parkeren 
	 ieder gezin een auto; bij meerdere auto's  betaald parkeren. En bij bedrijfsauto's in ieder geval betaald parkeren 
	 ieder gezin een auto; bij meerdere auto's  betaald parkeren. En bij bedrijfsauto's in ieder geval betaald parkeren 

	 Iedere 2e auto of meer in één huishouden zou zwaarder belast moeten worden, sommige adressen hebben drie auto's wat echt absurd is naar mijn idee. 
	 Iedere 2e auto of meer in één huishouden zou zwaarder belast moeten worden, sommige adressen hebben drie auto's wat echt absurd is naar mijn idee. 

	 Iedere bewoner van onze wijk (Waterwijk in Nesselande) moet zorgen voor 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. In onze straat is er daarnaast een gelukkig ook een parkeerterreintje voor bezoekers. In andere straten in deze wijk ontbreekt echter voldoende openbare parkeerplaats en zie ik vaak auto's langs de (expres smalle) dijkjes staan wanneer mensen bezoek hebben, wat volgens mij niet de bedoeling was bij het ontwerpen van de wijk. Het zorgt voor lastige en onveilige situaties voor auto's en fietsers. 
	 Iedere bewoner van onze wijk (Waterwijk in Nesselande) moet zorgen voor 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. In onze straat is er daarnaast een gelukkig ook een parkeerterreintje voor bezoekers. In andere straten in deze wijk ontbreekt echter voldoende openbare parkeerplaats en zie ik vaak auto's langs de (expres smalle) dijkjes staan wanneer mensen bezoek hebben, wat volgens mij niet de bedoeling was bij het ontwerpen van de wijk. Het zorgt voor lastige en onveilige situaties voor auto's en fietsers. 

	 Iedere woning heeft twee parkeerplaatsen op eigen terrein en eventueel een inpandige garage. Daarnaast is er zeer weinig parkeerruimte voor derden. Naast het feit dat elk huishouden hier ongeveer 2 auto's heeft is er dus voor bezoek erg weinig ruimte dus wordt er bij een feestje op de stoep geparkeerd. 
	 Iedere woning heeft twee parkeerplaatsen op eigen terrein en eventueel een inpandige garage. Daarnaast is er zeer weinig parkeerruimte voor derden. Naast het feit dat elk huishouden hier ongeveer 2 auto's heeft is er dus voor bezoek erg weinig ruimte dus wordt er bij een feestje op de stoep geparkeerd. 

	 Iets meer parkeer plaatsen 
	 Iets meer parkeer plaatsen 

	 Ik  woon in de straat toch moet ik betallen voor pakeren 
	 Ik  woon in de straat toch moet ik betallen voor pakeren 

	 Ik begrijp niet altijd even goed waarin het onderscheid tussen wijken zit als het aankomt op betaald parkeren. De tijdstippen lopen soms nogal uiteen. Ik kan me indenken dat in het centrum de tijden voor betaald parkeren ruimer zijn, maar in mijn wijk, oud-mathenesse, snap ik niet dat het van 9-23 betaald is, waar bijv. op het noordereiland, naar ik me heb laten vertellen, pas vanaf later is. 
	 Ik begrijp niet altijd even goed waarin het onderscheid tussen wijken zit als het aankomt op betaald parkeren. De tijdstippen lopen soms nogal uiteen. Ik kan me indenken dat in het centrum de tijden voor betaald parkeren ruimer zijn, maar in mijn wijk, oud-mathenesse, snap ik niet dat het van 9-23 betaald is, waar bijv. op het noordereiland, naar ik me heb laten vertellen, pas vanaf later is. 

	 Ik ben benieuwd of het aantal parkeerplaatsen in de straat hetzelfde blijft als binnenkort het riool wordt vervangen en de straat heringedeeld wordt. 
	 Ik ben benieuwd of het aantal parkeerplaatsen in de straat hetzelfde blijft als binnenkort het riool wordt vervangen en de straat heringedeeld wordt. 

	 Ik ben fel tegenstander van betaald parkeren in Schiebroek / Hillegersberg. Dit is absoluut niet nodig in onze wijk 110-morgen. Vrij parkeren is één van de redenen dat het prettig wonen is in deze wijk. 
	 Ik ben fel tegenstander van betaald parkeren in Schiebroek / Hillegersberg. Dit is absoluut niet nodig in onze wijk 110-morgen. Vrij parkeren is één van de redenen dat het prettig wonen is in deze wijk. 

	 Ik ben geen voorstander van betaald parkeren. Maar het vreemde is dat wij een parkeervergunning nodig hebben en wij vaak geen parkeerplaats hebben op de tijden dat wij thuis komen. Overdag is er genoeg plaats in de straat. Maar in de avond niet. 
	 Ik ben geen voorstander van betaald parkeren. Maar het vreemde is dat wij een parkeervergunning nodig hebben en wij vaak geen parkeerplaats hebben op de tijden dat wij thuis komen. Overdag is er genoeg plaats in de straat. Maar in de avond niet. 

	 ik ben heel blij dat er in mijn straat geen betaald parkeren is, hoe vervelend is dat voor de mensen die gewoon even gezellig langs willen komen en dat je dan ook nog moet betalen om je auto neer te zetten, ik zou er voor vertrekken uit Rotterdam, naar een vrijer gebied , ik parkeer zelf nooit mijn auto ergens waar ik betaald moet parkeren , veel te ingewikkeld!!! 
	 ik ben heel blij dat er in mijn straat geen betaald parkeren is, hoe vervelend is dat voor de mensen die gewoon even gezellig langs willen komen en dat je dan ook nog moet betalen om je auto neer te zetten, ik zou er voor vertrekken uit Rotterdam, naar een vrijer gebied , ik parkeer zelf nooit mijn auto ergens waar ik betaald moet parkeren , veel te ingewikkeld!!! 

	 Ik ben heel blij met de gemeentelijke parkeergarages. Goed als nog veel meer mensen gebruik maken van deze dienst. Ik ben dan ook voor een strikt beleid tav auto's in de openbare ruimte. Mogen er wel wat minder worden. 
	 Ik ben heel blij met de gemeentelijke parkeergarages. Goed als nog veel meer mensen gebruik maken van deze dienst. Ik ben dan ook voor een strikt beleid tav auto's in de openbare ruimte. Mogen er wel wat minder worden. 

	 Ik ben normaal gesproken tevreden over het parkeren. Vanwege de werkzaamheden in de straat is parkeren nu lastig 
	 Ik ben normaal gesproken tevreden over het parkeren. Vanwege de werkzaamheden in de straat is parkeren nu lastig 

	 Ik ben tegen parkeer heffing omdat de automobilist al genoeg accijns betaald in de brandstof en de daarbij komende wegenbelasting. Ik ben van mening dat dit het parkeer probleem niet oplost. De Moskeegangers moeten zoals staat vermeld in de vergunning hun auto's plaatsen op de parkeerplaats van de Metro wat in het begin ook werd gedaan. Maar steeds vaker komen er Turkse mensen hun auto parkeren in de omliggende straatjes en op pleintjes tussen de woningen. 
	 Ik ben tegen parkeer heffing omdat de automobilist al genoeg accijns betaald in de brandstof en de daarbij komende wegenbelasting. Ik ben van mening dat dit het parkeer probleem niet oplost. De Moskeegangers moeten zoals staat vermeld in de vergunning hun auto's plaatsen op de parkeerplaats van de Metro wat in het begin ook werd gedaan. Maar steeds vaker komen er Turkse mensen hun auto parkeren in de omliggende straatjes en op pleintjes tussen de woningen. 


	 Ik ben van mening dat betaald parkeren geen optie is zoals het nu is geregeld. Ik ben van mening dat mensen met meerdere autos per adres alleen recht hebben op 1 auto op hun adres om in de straat te parkeren. Mensen met een leeftijd hoger dan 65 zouden een voorangs- recht moeten krijgen boven meerdere autos, per gezin. HIER DIENT EEN BELEID VAN SOLIDAIR ZIJN te gelden en niet wie het meest kan betalen heeft recht op !! 
	 Ik ben van mening dat betaald parkeren geen optie is zoals het nu is geregeld. Ik ben van mening dat mensen met meerdere autos per adres alleen recht hebben op 1 auto op hun adres om in de straat te parkeren. Mensen met een leeftijd hoger dan 65 zouden een voorangs- recht moeten krijgen boven meerdere autos, per gezin. HIER DIENT EEN BELEID VAN SOLIDAIR ZIJN te gelden en niet wie het meest kan betalen heeft recht op !! 
	 Ik ben van mening dat betaald parkeren geen optie is zoals het nu is geregeld. Ik ben van mening dat mensen met meerdere autos per adres alleen recht hebben op 1 auto op hun adres om in de straat te parkeren. Mensen met een leeftijd hoger dan 65 zouden een voorangs- recht moeten krijgen boven meerdere autos, per gezin. HIER DIENT EEN BELEID VAN SOLIDAIR ZIJN te gelden en niet wie het meest kan betalen heeft recht op !! 

	 Ik ben zelf woonachtig in Hoek van Holland, dus ik denk dat de parkeersituatie hier anders is dan in Rotterdam Centrum. Alleen bij het strand zijn 's zomers vaak parkeerproblemen. 
	 Ik ben zelf woonachtig in Hoek van Holland, dus ik denk dat de parkeersituatie hier anders is dan in Rotterdam Centrum. Alleen bij het strand zijn 's zomers vaak parkeerproblemen. 

	 Ik beschik over een eigen parkeerplaats binnen het appartementencomplex 
	 Ik beschik over een eigen parkeerplaats binnen het appartementencomplex 

	 Ik bewoon een historische straat namelijk de Overschiese Dorpsstraat.. Daar passen helemaal geen auto's in. Door aanwezigheid van voldoende parkeerruimte op korte afstand is het ook niet echt nodig. Alleen gemakzucht. Er was ook lange tijd een parkeerverbod. 
	 Ik bewoon een historische straat namelijk de Overschiese Dorpsstraat.. Daar passen helemaal geen auto's in. Door aanwezigheid van voldoende parkeerruimte op korte afstand is het ook niet echt nodig. Alleen gemakzucht. Er was ook lange tijd een parkeerverbod. 

	 Ik bezit 2 auto's, en betaal parkeervergunning voor beide kentekens. Onze straat is tot 18 uur betaald parkeren.  Ik werk op kantoor tijden en ben altijd na 18 uur pas in de straat. In de avond is de straat vol met werk busjes die geen parkeervergunning hebben. Buurtbewoners met parkeervergunning kunnen hun auto niet in de straat parkeren omdat werkbusjes net eerder vanuit werk komen. Overdag is het betaald parkeren maar de straat is leeg omdat iedereen met auto naar werk gaat. In de avond moet ik soms 2-
	 Ik bezit 2 auto's, en betaal parkeervergunning voor beide kentekens. Onze straat is tot 18 uur betaald parkeren.  Ik werk op kantoor tijden en ben altijd na 18 uur pas in de straat. In de avond is de straat vol met werk busjes die geen parkeervergunning hebben. Buurtbewoners met parkeervergunning kunnen hun auto niet in de straat parkeren omdat werkbusjes net eerder vanuit werk komen. Overdag is het betaald parkeren maar de straat is leeg omdat iedereen met auto naar werk gaat. In de avond moet ik soms 2-

	 Ik denk dat 1 auto per gezin een vergunning geven voldoende moet zijn nu zijn er gezinnen met  2 - 3 auto's ja dan is het snel vol met name in de avond omdat dan iedereen thuis is 
	 Ik denk dat 1 auto per gezin een vergunning geven voldoende moet zijn nu zijn er gezinnen met  2 - 3 auto's ja dan is het snel vol met name in de avond omdat dan iedereen thuis is 

	 Ik denk dat het beter is om centrale parkeerplekken te creeren aan het begin van wijken op meerdere centrale plaatsen. 2e auto extra belasten 
	 Ik denk dat het beter is om centrale parkeerplekken te creeren aan het begin van wijken op meerdere centrale plaatsen. 2e auto extra belasten 

	 Ik denk dat het in de wijk waar ik woon niet uitmaakt of er al dan niet betaald moet worden. 
	 Ik denk dat het in de wijk waar ik woon niet uitmaakt of er al dan niet betaald moet worden. 

	 Ik denk dat je er alleen iets aan kan veranderen als het autobezit in het algemeen wordt teruggedrongen.  OV is op zich prima geregeld en parkeerruimte is ook ruim voorradig, maar als iedereen in de straat 2 of 3 en sommigen zelfs 4 auto's hebben, dan houd het ergens wel op. 
	 Ik denk dat je er alleen iets aan kan veranderen als het autobezit in het algemeen wordt teruggedrongen.  OV is op zich prima geregeld en parkeerruimte is ook ruim voorradig, maar als iedereen in de straat 2 of 3 en sommigen zelfs 4 auto's hebben, dan houd het ergens wel op. 

	 Ik denk voor in de toekomst dat de auto zijn langste tijd heeft gehad in de stad het wordt ook steeds drukker op straat en duurder voor mij is dat niet zo erg ik wordt 68 en heb gratis openbaar vervoer en daar maak ik ook dankbaar gebruik van het auto rijden doe ik ook steeds minder het is soms als ik naar buiten de stad ga neem ik de auto maar auto ziek ben ik niet. 
	 Ik denk voor in de toekomst dat de auto zijn langste tijd heeft gehad in de stad het wordt ook steeds drukker op straat en duurder voor mij is dat niet zo erg ik wordt 68 en heb gratis openbaar vervoer en daar maak ik ook dankbaar gebruik van het auto rijden doe ik ook steeds minder het is soms als ik naar buiten de stad ga neem ik de auto maar auto ziek ben ik niet. 

	 Ik ga vanaf december volledig elektrisch rijden en ben heel blij met de laadpaal verderop de straat. Anders had ik waarschijnlijk toch weer een benzineauto gekozen. 
	 Ik ga vanaf december volledig elektrisch rijden en ben heel blij met de laadpaal verderop de straat. Anders had ik waarschijnlijk toch weer een benzineauto gekozen. 

	 Ik heb dikwijls moeite met de app voor het aanmelden van bezoekers van de gemeente Rotterdam. Deze is bijzonder klantonvriendelijk, het duurt heel erg lang. Slechts heel af en toe heb ik familie of vrienden van buiten de stad op bezoek en dan geeft die app zoveel problemen dat ik het invoeren zo moeizaam gaat, dat mijn bezoekers maar de gewone parkeermeter gaan gebruiken. Het is zelfs een keer voorgekomen dat één van mijn bezoekers een bekeuring heeft gekregen, terwijl ik nog bezig was om de gegevens in t
	 Ik heb dikwijls moeite met de app voor het aanmelden van bezoekers van de gemeente Rotterdam. Deze is bijzonder klantonvriendelijk, het duurt heel erg lang. Slechts heel af en toe heb ik familie of vrienden van buiten de stad op bezoek en dan geeft die app zoveel problemen dat ik het invoeren zo moeizaam gaat, dat mijn bezoekers maar de gewone parkeermeter gaan gebruiken. Het is zelfs een keer voorgekomen dat één van mijn bezoekers een bekeuring heeft gekregen, terwijl ik nog bezig was om de gegevens in t


	 Ik heb een bezoekers parkeervergunning. De gemeente heeft echter vrijwel alle parkeerplaatsen op straat weggehaald en tijdens winkel openingstijden mag ook niet geparkeerd worden in winkelstraten. Zo heb ik (eigenlijk mijn bezoek) er helemaal niets meer aan. Zou heel fijn zijn als bezoekers ook in gemeente garages mogen parkeren (schouwburgplein, kruisplein). 
	 Ik heb een bezoekers parkeervergunning. De gemeente heeft echter vrijwel alle parkeerplaatsen op straat weggehaald en tijdens winkel openingstijden mag ook niet geparkeerd worden in winkelstraten. Zo heb ik (eigenlijk mijn bezoek) er helemaal niets meer aan. Zou heel fijn zijn als bezoekers ook in gemeente garages mogen parkeren (schouwburgplein, kruisplein). 
	 Ik heb een bezoekers parkeervergunning. De gemeente heeft echter vrijwel alle parkeerplaatsen op straat weggehaald en tijdens winkel openingstijden mag ook niet geparkeerd worden in winkelstraten. Zo heb ik (eigenlijk mijn bezoek) er helemaal niets meer aan. Zou heel fijn zijn als bezoekers ook in gemeente garages mogen parkeren (schouwburgplein, kruisplein). 

	 ik heb een bezoekerspas voor vrienden die langskomen, maar het aanmelden van een bezoeker verloopt vaak vrij moeizaam via de mobiele website 
	 ik heb een bezoekerspas voor vrienden die langskomen, maar het aanmelden van een bezoeker verloopt vaak vrij moeizaam via de mobiele website 

	 Ik heb een dure plek onder de woonflat om te kunnen parkeren. Andere straatbewoners parkeren gratis. Waarom geen restitutie om dat mijn auto geen overlast aan anderen bezorgt|? 
	 Ik heb een dure plek onder de woonflat om te kunnen parkeren. Andere straatbewoners parkeren gratis. Waarom geen restitutie om dat mijn auto geen overlast aan anderen bezorgt|? 

	 ik heb een eigen parkeer plek in de kelder van flatgebouw en dus geen parkeer probleem 
	 ik heb een eigen parkeer plek in de kelder van flatgebouw en dus geen parkeer probleem 

	 Ik heb een eigen parkeerplaats in de garage, mensen die dat niet hebben ervaren wel tekort aan parkeerplaatsen. 
	 Ik heb een eigen parkeerplaats in de garage, mensen die dat niet hebben ervaren wel tekort aan parkeerplaatsen. 

	 Ik heb een eigen parkeerplaats.  Dus daarom ervaar ik geen overlast. 
	 Ik heb een eigen parkeerplaats.  Dus daarom ervaar ik geen overlast. 

	 Ik heb een eigen plek in de parkeergarage gekocht dus heb altijd plek. Dit kon ik niet aangeven in de enquette 
	 Ik heb een eigen plek in de parkeergarage gekocht dus heb altijd plek. Dit kon ik niet aangeven in de enquette 

	 Ik heb een eigen vaste P-plaats op een privé terrein 
	 Ik heb een eigen vaste P-plaats op een privé terrein 

	 Ik heb een gekochte parkeerplek in parkeergarage. 
	 Ik heb een gekochte parkeerplek in parkeergarage. 

	 Ik heb een parkeerplaats aangevraagd in parkeergarage Boompjes. Omdat die mogelijk goedkoper is dan de parkeergarage die bij mijn flat hoort ( mogelijk want ik kom er niet achter hoeveel een parkeervergunning kost ), makkelijker bereikbaar is en grotendeels leeg staat. De gemeente weigert me echter een vergunning omdat er een parkeergelegenheid bij mijn flat hoort. Ik heb daarover een brief gestuurd naar B&W waar ik nog geen reactie op heb ontvangen. Ik hoop dat nog wel te krijgen. 
	 Ik heb een parkeerplaats aangevraagd in parkeergarage Boompjes. Omdat die mogelijk goedkoper is dan de parkeergarage die bij mijn flat hoort ( mogelijk want ik kom er niet achter hoeveel een parkeervergunning kost ), makkelijker bereikbaar is en grotendeels leeg staat. De gemeente weigert me echter een vergunning omdat er een parkeergelegenheid bij mijn flat hoort. Ik heb daarover een brief gestuurd naar B&W waar ik nog geen reactie op heb ontvangen. Ik hoop dat nog wel te krijgen. 

	 Ik heb een parkeervergunning. Helaas geldt het betaald parkeren alleen van ma t/m vrij van 09:00 tot 18:00 uur. Dit betekent dat vooral in het weekend, mensen hun auto op de Vlietlaan en omgeving parkeren en dan met de tram of metro naar de stad gaan. Het zou beter zijn als het betaald parkeren 24/7 is. 
	 Ik heb een parkeervergunning. Helaas geldt het betaald parkeren alleen van ma t/m vrij van 09:00 tot 18:00 uur. Dit betekent dat vooral in het weekend, mensen hun auto op de Vlietlaan en omgeving parkeren en dan met de tram of metro naar de stad gaan. Het zou beter zijn als het betaald parkeren 24/7 is. 

	 Ik heb eigenaar van mijn appartement in combinatie met een inpandige parkeerbox. Ik maak dus geen gebruik van parkeren op straat. 
	 Ik heb eigenaar van mijn appartement in combinatie met een inpandige parkeerbox. Ik maak dus geen gebruik van parkeren op straat. 

	 Ik heb er persoonlijk geen last van omdat we een inpandige garage hebben. Aangezien de helft van de straat dat heeft is de overlast hier erg beperkt, al staan vrijwel alle plaatsen 's avonds toch gewoon vol 
	 Ik heb er persoonlijk geen last van omdat we een inpandige garage hebben. Aangezien de helft van de straat dat heeft is de overlast hier erg beperkt, al staan vrijwel alle plaatsen 's avonds toch gewoon vol 

	 Ik heb geen auto, en zal er ook nooit één kopen. ( die mensen zijn er nl óók ) Als we de fijnstof te lijf willen gaan, moet het openbaar vervoer bv gratis, of veel goedkoper worden gemaakt, niet iedereen met een vliegtuig op vakantie...... 
	 Ik heb geen auto, en zal er ook nooit één kopen. ( die mensen zijn er nl óók ) Als we de fijnstof te lijf willen gaan, moet het openbaar vervoer bv gratis, of veel goedkoper worden gemaakt, niet iedereen met een vliegtuig op vakantie...... 

	 Ik heb geen problemen met parkeren omdat ons complex over een parkeergarage beschikt. Voor bezoekers heb ik een parkeervergunning 
	 Ik heb geen problemen met parkeren omdat ons complex over een parkeergarage beschikt. Voor bezoekers heb ik een parkeervergunning 

	 Ik heb liever dat de bedrijven van oosterhof hun bedrijfsauto ergens anders plaatsen in de wijk. Overlast door winkelende publiek is maar even. 
	 Ik heb liever dat de bedrijven van oosterhof hun bedrijfsauto ergens anders plaatsen in de wijk. Overlast door winkelende publiek is maar even. 

	 Ik heb makkelijk praten want ik heb een eigen plek in een parkeergarage. Maar als ik wat wil gaan kopen bij de Beijerlandselaan (dichtbij zijnde winkelstraat), dan is er vaak erg weinig plek en moet je ergens gaan staan waar je helemaal niet moet wezen. Daarom ga ik vaker naar Keizerswaard, terwijl dat veel verder weg is. 
	 Ik heb makkelijk praten want ik heb een eigen plek in een parkeergarage. Maar als ik wat wil gaan kopen bij de Beijerlandselaan (dichtbij zijnde winkelstraat), dan is er vaak erg weinig plek en moet je ergens gaan staan waar je helemaal niet moet wezen. Daarom ga ik vaker naar Keizerswaard, terwijl dat veel verder weg is. 


	 Ik heb nooit parkeerproblemen omdat ik een parkeerplaats heb behorende bij mijn appartement. 
	 Ik heb nooit parkeerproblemen omdat ik een parkeerplaats heb behorende bij mijn appartement. 
	 Ik heb nooit parkeerproblemen omdat ik een parkeerplaats heb behorende bij mijn appartement. 

	 Ik heb nu nog geen elektrische auto, maar over een paar jaar zullen ze meer dan algemeen zijn. Er moeten veel meer punten komen om de auto te kunnen laden. 
	 Ik heb nu nog geen elektrische auto, maar over een paar jaar zullen ze meer dan algemeen zijn. Er moeten veel meer punten komen om de auto te kunnen laden. 

	 Ik heb reeds meermaals geklaagd bij de Gemeente Rotterdam en er is nooit iets concreets meegedaan Dus ik denk dat de gemeente zoekt naar een reden om betaald parkeren in te voeren !? Nou nee dank u dan wordt het nog drukker op onze parkeerplaats ben ik bang. 
	 Ik heb reeds meermaals geklaagd bij de Gemeente Rotterdam en er is nooit iets concreets meegedaan Dus ik denk dat de gemeente zoekt naar een reden om betaald parkeren in te voeren !? Nou nee dank u dan wordt het nog drukker op onze parkeerplaats ben ik bang. 

	 ik heb wel eens een melding gemaakt over parkeer overlast, maar daar wordt vervolgens op zo'n waardeloze manier mee omgegaan dat de parkeer overlast blijft. 
	 ik heb wel eens een melding gemaakt over parkeer overlast, maar daar wordt vervolgens op zo'n waardeloze manier mee omgegaan dat de parkeer overlast blijft. 

	 ik heb zelf geen auto, maar leen af en toe de auto van een ander. vandaar dat ik maar zelden last heb van het niet vinden van een parkeerplek. 
	 ik heb zelf geen auto, maar leen af en toe de auto van een ander. vandaar dat ik maar zelden last heb van het niet vinden van een parkeerplek. 

	 ik heb zelf geen auto. Mijn bezoekers kunnen vaak niet vlakbij parkeren omdat de parkeerplaatsen bezet zijn. Er zijn diverse restaurants vlakbij, vandaar 
	 ik heb zelf geen auto. Mijn bezoekers kunnen vaak niet vlakbij parkeren omdat de parkeerplaatsen bezet zijn. Er zijn diverse restaurants vlakbij, vandaar 

	 Ik hoop dat de gemeente nu eens struktureel aan een oplossing gaat werken voor parkeeroverlast Plaswijkpark.Nu zijn het alleen wat lapmiddelen die totaal niet werken. 
	 Ik hoop dat de gemeente nu eens struktureel aan een oplossing gaat werken voor parkeeroverlast Plaswijkpark.Nu zijn het alleen wat lapmiddelen die totaal niet werken. 

	 Ik hoop dat ze binnenkort een keer de kade herstellen. Het duurt nu al jaren. Er is een enquête geweest, waaruit bleek dat de meerderheid van de bewoners GEEN betaald parkeren wil. Ik ben het daar niet mee eens - er zijn te veel sluikparkeerders. En daar wordt niets aan gedaan. 
	 Ik hoop dat ze binnenkort een keer de kade herstellen. Het duurt nu al jaren. Er is een enquête geweest, waaruit bleek dat de meerderheid van de bewoners GEEN betaald parkeren wil. Ik ben het daar niet mee eens - er zijn te veel sluikparkeerders. En daar wordt niets aan gedaan. 

	 Ik kan meestal wel 1 of 2 straten verder parkeren dus ik ervaar het niet als een parkeerprobleem. 
	 Ik kan meestal wel 1 of 2 straten verder parkeren dus ik ervaar het niet als een parkeerprobleem. 

	 Ik kan ook niet normaal oversteken op het zebra pad rijden als gekken.!!! 
	 Ik kan ook niet normaal oversteken op het zebra pad rijden als gekken.!!! 

	 ik kan parkeren in een garagebox in het appartementengebouw overdag is het slecht parkeren op straat bezoek kan 's avonds meestal wel parkeren  ikzelf heb geen problemen met parkeren (garagebox) 
	 ik kan parkeren in een garagebox in het appartementengebouw overdag is het slecht parkeren op straat bezoek kan 's avonds meestal wel parkeren  ikzelf heb geen problemen met parkeren (garagebox) 

	 Ik leen meestal de auto van mijn moeder maar bij mijn moeder in de straat hebben meerdere bewoners minstens 2 of zelfs meer auto's en sommige hebben een busje voor hun werk, je kunt hier alleen file parkeren voor de voortuinen en dan kun je geen twee grote auto's of een bus en een auto of laat staan 3 auto's in de straat kwijt er zijn extra plaatsen op een weg in de buurt kunnen deze vooral in de avond en nacht niet daar 1 extra auto parkeren. 
	 Ik leen meestal de auto van mijn moeder maar bij mijn moeder in de straat hebben meerdere bewoners minstens 2 of zelfs meer auto's en sommige hebben een busje voor hun werk, je kunt hier alleen file parkeren voor de voortuinen en dan kun je geen twee grote auto's of een bus en een auto of laat staan 3 auto's in de straat kwijt er zijn extra plaatsen op een weg in de buurt kunnen deze vooral in de avond en nacht niet daar 1 extra auto parkeren. 

	 Ik maak me wel eens zorgen over de stadsbomen en mogelijke schade door afwaaiende takken. Persoonlijk zou ik voor iets korter snoeien en kleinere bomen gaan. 
	 Ik maak me wel eens zorgen over de stadsbomen en mogelijke schade door afwaaiende takken. Persoonlijk zou ik voor iets korter snoeien en kleinere bomen gaan. 

	 Ik mag hopen dat de gemeente niet overweegt in mijn straat betaald parkeren in te voeren, het gaat prima zoals het nu is 
	 Ik mag hopen dat de gemeente niet overweegt in mijn straat betaald parkeren in te voeren, het gaat prima zoals het nu is 

	 Ik meen dat in het verleden wel eens gesproken is over het parkeer probleem en dat er ook gedacht werd aan betaald parkeren maar daar is verder niets meer van vernomen is. Het parkeer probleem wordt voornamelijk veroorzaak door kantoor en winkel personeel die in het gebied van Alexandrium werken. Ik en enkele bewoners die ik af en toe spreek over het parkeerprobleem ergeren  ons bijna dagelijks daar aan en ik heb wel eens lopen denken aan betaald parkeren of wat ik gezien en gelezen heb aan parkeer zones 
	 Ik meen dat in het verleden wel eens gesproken is over het parkeer probleem en dat er ook gedacht werd aan betaald parkeren maar daar is verder niets meer van vernomen is. Het parkeer probleem wordt voornamelijk veroorzaak door kantoor en winkel personeel die in het gebied van Alexandrium werken. Ik en enkele bewoners die ik af en toe spreek over het parkeerprobleem ergeren  ons bijna dagelijks daar aan en ik heb wel eens lopen denken aan betaald parkeren of wat ik gezien en gelezen heb aan parkeer zones 

	 Ik parkeer mijn auto in de Prinsenhof (Centrum). Het is met name in het weekend erg druk. Op het moment dat ik naar de auto loop is er vaak al een bestuurder die me volgt om mijn plek in te nemen. Als ik in het weekend terug keer dan is het soms vol, en moet ik 
	 Ik parkeer mijn auto in de Prinsenhof (Centrum). Het is met name in het weekend erg druk. Op het moment dat ik naar de auto loop is er vaak al een bestuurder die me volgt om mijn plek in te nemen. Als ik in het weekend terug keer dan is het soms vol, en moet ik 


	meerdere rondkes rijden voordat er iemand wegggaat. '-s-Avonds is het probleem vaak verdwenen. 
	meerdere rondkes rijden voordat er iemand wegggaat. '-s-Avonds is het probleem vaak verdwenen. 
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	 Ik parkeer voorlopig in een andere sector, omdat de parkeervergunningen voor bewoners "op" zijn. 
	 Ik parkeer voorlopig in een andere sector, omdat de parkeervergunningen voor bewoners "op" zijn. 

	 Ik snap dat er gewoon teveel auto's zijn in relatie tot de beschikbare ruimte in een straat waar mensen in 3 gescheiden woonlagen boven elkaar wonen. Ik ervaar de problemen ook, maar zou als oplossing zeker niet voorstellen de stoepen te versmallen of de prachtige oude bomen hier te kappen. Wel staat er op een enkele auto-parkeerplaats een fietscontainer. Zet die dan op de stoep, alle kleine beetjes helpen. 
	 Ik snap dat er gewoon teveel auto's zijn in relatie tot de beschikbare ruimte in een straat waar mensen in 3 gescheiden woonlagen boven elkaar wonen. Ik ervaar de problemen ook, maar zou als oplossing zeker niet voorstellen de stoepen te versmallen of de prachtige oude bomen hier te kappen. Wel staat er op een enkele auto-parkeerplaats een fietscontainer. Zet die dan op de stoep, alle kleine beetjes helpen. 

	 Ik snap de reden vh betaald parkeren bij ons niet 
	 Ik snap de reden vh betaald parkeren bij ons niet 

	 Ik snap niet waarom onze straat behoord tot de milieuzone. In het centrum snap ik het. Maar dit is buitenproportioneel en slaat helemaal nergens op. 
	 Ik snap niet waarom onze straat behoord tot de milieuzone. In het centrum snap ik het. Maar dit is buitenproportioneel en slaat helemaal nergens op. 

	 Ik sta zelf in de betaalde parkeergarage van ons appartementen complex. Voor bezoekers zijn er te weinig parkeervakken. 
	 Ik sta zelf in de betaalde parkeergarage van ons appartementen complex. Voor bezoekers zijn er te weinig parkeervakken. 

	 Ik stel voor om de parkeertijden uit te breiden naar betaald parkeren maandag t/m zaterdag tot 23u en ook op zondag betaald parkeren tot 18u. Dat zal het probleem van de aannemers en andere bedrijven die in de wijk parkeren snel oplossen. Ik ben bereid om ook iets extra's voor de vergunning van mijn auto te betalen.  Auto's met kentekens die op bedrijven staan geen vergunning verstrekken voor de avond/nacht uren. Zij kunnen parkeren op de parkeerplaats bijvoorbeeld bij de Mevlana moskee. 
	 Ik stel voor om de parkeertijden uit te breiden naar betaald parkeren maandag t/m zaterdag tot 23u en ook op zondag betaald parkeren tot 18u. Dat zal het probleem van de aannemers en andere bedrijven die in de wijk parkeren snel oplossen. Ik ben bereid om ook iets extra's voor de vergunning van mijn auto te betalen.  Auto's met kentekens die op bedrijven staan geen vergunning verstrekken voor de avond/nacht uren. Zij kunnen parkeren op de parkeerplaats bijvoorbeeld bij de Mevlana moskee. 

	 ik vergeet te melden dat de parkeerplaatsen s'avonds overvol zijn. En er een fiets parkeer probleem is! Onze hele straat meederde aanvargen wachten al heel lang op fietstrommels!  Ik ontvang graag uitslag van uw onderzoek en een reactie op mijn opmerkingen. Vg Suzanne  Veenman suzanneveenman@gmail.com 
	 ik vergeet te melden dat de parkeerplaatsen s'avonds overvol zijn. En er een fiets parkeer probleem is! Onze hele straat meederde aanvargen wachten al heel lang op fietstrommels!  Ik ontvang graag uitslag van uw onderzoek en een reactie op mijn opmerkingen. Vg Suzanne  Veenman suzanneveenman@gmail.com 

	 Ik vind dat als je wegenbelasting betaald, het betaald parkeren verrekend met de wegenbelasting moet worden, nu betaal je dubbel 
	 Ik vind dat als je wegenbelasting betaald, het betaald parkeren verrekend met de wegenbelasting moet worden, nu betaal je dubbel 

	 Ik vind dat de Gemeente een (klein) deel van de opbrengsten aan parkeergeld zou moeten besteden aan verfraaiing van de omgeving waar veel auto's parkeren, zoals door plantenbakken, aanleggen van meer groen cq elke bijdrage die de biodiversiteit en schone lucht in Rotterdam versterkt. Ten tweede, ik woon in een toeristengebied op Katendrecht/Kop van Zuid, vind ik het zinvol dat de gemeente erover nadenkt hoe aan bezoekers duidelijker kan worden aangegeven waar zij het dichtstbij kunnen parkeren. Nu er vrij
	 Ik vind dat de Gemeente een (klein) deel van de opbrengsten aan parkeergeld zou moeten besteden aan verfraaiing van de omgeving waar veel auto's parkeren, zoals door plantenbakken, aanleggen van meer groen cq elke bijdrage die de biodiversiteit en schone lucht in Rotterdam versterkt. Ten tweede, ik woon in een toeristengebied op Katendrecht/Kop van Zuid, vind ik het zinvol dat de gemeente erover nadenkt hoe aan bezoekers duidelijker kan worden aangegeven waar zij het dichtstbij kunnen parkeren. Nu er vrij

	 ik vind dat er een groot parkeerterrein moet komen. Dit ivm de groei van de mensen in de wijk 
	 ik vind dat er een groot parkeerterrein moet komen. Dit ivm de groei van de mensen in de wijk 

	 ik vind dat er veel te veel auto's zijn, zowel in mijn buurt als elders, zeker in het centrum waar ik ook vaak kom  voor winkelen is de eigen auto eigenlijk nauwelijks meer van belang aangezien vrijwel alles bezorgd kan worden  los van parkeren vind ik dat er zsp electrisch gereden moet worden, dan parkeren wordt ontmoedigd en dat er veel meer plek voor groen en fietsen moet komen; zo denk ik erover 
	 ik vind dat er veel te veel auto's zijn, zowel in mijn buurt als elders, zeker in het centrum waar ik ook vaak kom  voor winkelen is de eigen auto eigenlijk nauwelijks meer van belang aangezien vrijwel alles bezorgd kan worden  los van parkeren vind ik dat er zsp electrisch gereden moet worden, dan parkeren wordt ontmoedigd en dat er veel meer plek voor groen en fietsen moet komen; zo denk ik erover 

	 Ik vind het idioot dat er steeds meer parkeerplaatsen verdwijnen in de stad. 
	 Ik vind het idioot dat er steeds meer parkeerplaatsen verdwijnen in de stad. 


	 Ik vind het persoonlijk apart dat in mijn wijk (oud Mathenesse) het betaald parkeren is tot 23:00, terwijl in de rest van Rotterdam (buiten centrum zone) het na 18:00 gratis is. 
	 Ik vind het persoonlijk apart dat in mijn wijk (oud Mathenesse) het betaald parkeren is tot 23:00, terwijl in de rest van Rotterdam (buiten centrum zone) het na 18:00 gratis is. 
	 Ik vind het persoonlijk apart dat in mijn wijk (oud Mathenesse) het betaald parkeren is tot 23:00, terwijl in de rest van Rotterdam (buiten centrum zone) het na 18:00 gratis is. 

	 Ik vind het vreemd dat ook bewoners moeten betalen om in hun eigen straat te mogen parkeren 
	 Ik vind het vreemd dat ook bewoners moeten betalen om in hun eigen straat te mogen parkeren 

	 Ik vind het vreselijk dat het beleid momenteel is om minder parkeervergunningen uit te geven. Zo kan mijn echtgenoot geen auto aanschaffen en moeilijker aan een baan komen.  Parkeervergunningen zouden voor heel Rotterdam moeten gelden. niet zo vreselijk veel sectoren maken. Zo kan je nergens meer voordelig heen. Je moet voor op visite bij je eigen moeder betalen....  Ze moeten de huizen wat verder uit elkaar bouwen en meer parkeerplekken maken. Dan komen er ook minder parkeerproblemen. 
	 Ik vind het vreselijk dat het beleid momenteel is om minder parkeervergunningen uit te geven. Zo kan mijn echtgenoot geen auto aanschaffen en moeilijker aan een baan komen.  Parkeervergunningen zouden voor heel Rotterdam moeten gelden. niet zo vreselijk veel sectoren maken. Zo kan je nergens meer voordelig heen. Je moet voor op visite bij je eigen moeder betalen....  Ze moeten de huizen wat verder uit elkaar bouwen en meer parkeerplekken maken. Dan komen er ook minder parkeerproblemen. 

	 ik vind niet dat ik voor mijn parkeren zou moeten betalen , Plaswijckpark moet met de gemeente de parkeeroverlast aanpakken. 
	 ik vind niet dat ik voor mijn parkeren zou moeten betalen , Plaswijckpark moet met de gemeente de parkeeroverlast aanpakken. 

	 ik vind parkeersituatie in mijn buurt is fijn met paar parkeer betaal opties 
	 ik vind parkeersituatie in mijn buurt is fijn met paar parkeer betaal opties 

	 Ik vind. Vind dat er beleid moet komen waarbij ontmoedigd wordt dat mensen auto's langdurig op dezelfde plaats parkeren. 
	 Ik vind. Vind dat er beleid moet komen waarbij ontmoedigd wordt dat mensen auto's langdurig op dezelfde plaats parkeren. 

	 Ik wil als bewoner die al belasting betaalt aan de stad en aan de staat geen extra kosten hoeven maken voor een parkeervergunning. Dus: Parkeren voor bewoners dient gratis te zijn. 
	 Ik wil als bewoner die al belasting betaalt aan de stad en aan de staat geen extra kosten hoeven maken voor een parkeervergunning. Dus: Parkeren voor bewoners dient gratis te zijn. 

	 ik woon aan de Aelbrechtskolk, daar zijn überhaupt geen parkeerplekken. Ik vind het ontzettend prettig zo, we kunnen altijd wel een plekje vinden aan de Schiedamse weg of de Schans. Er zijn elke momenten dat het drukker is met parkeren, zoals op zondagavond. 
	 ik woon aan de Aelbrechtskolk, daar zijn überhaupt geen parkeerplekken. Ik vind het ontzettend prettig zo, we kunnen altijd wel een plekje vinden aan de Schiedamse weg of de Schans. Er zijn elke momenten dat het drukker is met parkeren, zoals op zondagavond. 

	 Ik woon aan de Binnenrotte en verbaas mij er over dat ondanks dat er nieuwe parkeergarages er bij zijn gekomen er nog steeds buiten parkeerplaatsen zijn. 
	 Ik woon aan de Binnenrotte en verbaas mij er over dat ondanks dat er nieuwe parkeergarages er bij zijn gekomen er nog steeds buiten parkeerplaatsen zijn. 

	 Ik woon aan de Oosterkade, daar zijn veel parkeerplaatsen die bijna nooit gebruikt worden, het deel direct naast de Willemsbrug zou beter kunnen worden omgetoverd tot een plantsoen. Beter voor de afwatering en het ziet er beter uit dan de steenmassa die het nu is.  Met vriendelijke groet, Jaap van der Wende, Oosterkade 87 - 06-51551124 
	 Ik woon aan de Oosterkade, daar zijn veel parkeerplaatsen die bijna nooit gebruikt worden, het deel direct naast de Willemsbrug zou beter kunnen worden omgetoverd tot een plantsoen. Beter voor de afwatering en het ziet er beter uit dan de steenmassa die het nu is.  Met vriendelijke groet, Jaap van der Wende, Oosterkade 87 - 06-51551124 

	 Ik woon aan de Wollefoppenweg en iedereen parkeert op eigen erf. Andere auto’s die er rijden, zetten mensen bij de metro af of halen ze op. 
	 Ik woon aan de Wollefoppenweg en iedereen parkeert op eigen erf. Andere auto’s die er rijden, zetten mensen bij de metro af of halen ze op. 

	 Ik woon in Cool, daar komt weer nieuwe hoogbouw. Kan parkeerdruk laten toenemen. Parkeergarages in Rdam schijnen vaak leeg te staan. Maak gebruik van die mogelijkheid voor bv bezoekers met systeem van bezoekersparkeren 
	 Ik woon in Cool, daar komt weer nieuwe hoogbouw. Kan parkeerdruk laten toenemen. Parkeergarages in Rdam schijnen vaak leeg te staan. Maak gebruik van die mogelijkheid voor bv bezoekers met systeem van bezoekersparkeren 

	 Ik woon in de Burgemeester Meineszlaan en heb daar een parkeervergunning lopen. Na 17:00 thuiskomen betekend vaak een kwartier in de file rijden van andere automobilisten die een plekje zoeken. Vaak moet ik daarvoor tot 3 x een aantal blokken om en alle zijstraatjes proberen en soms, uit wanhoop, zet ik hem maar op de stoep omdat er simpelweg geen plek meer is in de wijk. Alles bij elkaar betekend dit een flink hogere CO2 en roet uitstoot van honderden auto's die elke avond meerdere overbodige kilometers 
	 Ik woon in de Burgemeester Meineszlaan en heb daar een parkeervergunning lopen. Na 17:00 thuiskomen betekend vaak een kwartier in de file rijden van andere automobilisten die een plekje zoeken. Vaak moet ik daarvoor tot 3 x een aantal blokken om en alle zijstraatjes proberen en soms, uit wanhoop, zet ik hem maar op de stoep omdat er simpelweg geen plek meer is in de wijk. Alles bij elkaar betekend dit een flink hogere CO2 en roet uitstoot van honderden auto's die elke avond meerdere overbodige kilometers 


	 Ik woon in de eerste ring die niet betaald parkeren is, wagens vanuit betaald parkeren gebieden worden bij ons gedumpt. Tevens veel last van de voetbalclub wiens bezoekers massaal met de auto komen en dus ook moeten parkeren in de wijk 
	 Ik woon in de eerste ring die niet betaald parkeren is, wagens vanuit betaald parkeren gebieden worden bij ons gedumpt. Tevens veel last van de voetbalclub wiens bezoekers massaal met de auto komen en dus ook moeten parkeren in de wijk 
	 Ik woon in de eerste ring die niet betaald parkeren is, wagens vanuit betaald parkeren gebieden worden bij ons gedumpt. Tevens veel last van de voetbalclub wiens bezoekers massaal met de auto komen en dus ook moeten parkeren in de wijk 

	 ik woon in De Esch (Waterwerk)  en er is heel veel overlast door het parkeren van automobilisten, die hier 's ochtends hun auto parkeren en dan met hun vouwfiets of met de tram (21/24 naar hun werk gaan en 's avonds hun auto ophalen. Hetzelfde geldt voor veel studenten/leraren/bezoekers van de Erasmus Universiteit, overdag en 's avonds. Het is  erg lastig om overdag een parkeerplek voor mijn auto te vinden als ik overdag van mijn auto gebruik moet maken. 
	 ik woon in De Esch (Waterwerk)  en er is heel veel overlast door het parkeren van automobilisten, die hier 's ochtends hun auto parkeren en dan met hun vouwfiets of met de tram (21/24 naar hun werk gaan en 's avonds hun auto ophalen. Hetzelfde geldt voor veel studenten/leraren/bezoekers van de Erasmus Universiteit, overdag en 's avonds. Het is  erg lastig om overdag een parkeerplek voor mijn auto te vinden als ik overdag van mijn auto gebruik moet maken. 

	 Ik woon in de Hofdame (binnenrotte) en heb een eigen parkeerplaats in de parkeergarage. Daarom is parkeren geen probleem. De bereikbaarheid van de Oppert (ingagn parkeergarage) is soms wel problematisch 
	 Ik woon in de Hofdame (binnenrotte) en heb een eigen parkeerplaats in de parkeergarage. Daarom is parkeren geen probleem. De bereikbaarheid van de Oppert (ingagn parkeergarage) is soms wel problematisch 

	 Ik woon in de Rodenrijsestraat. Daar zijn de parkeervakken uitsluitend over de verhoogde fietsersstrook te bereiken. Dat maakt parkeren lastiger. Bovendien moeten fietsers gevaarlijke uitwijkmanoeuvres maken van de fietsersstrook af, als er auto's aan het inparkeren zijn. 
	 Ik woon in de Rodenrijsestraat. Daar zijn de parkeervakken uitsluitend over de verhoogde fietsersstrook te bereiken. Dat maakt parkeren lastiger. Bovendien moeten fietsers gevaarlijke uitwijkmanoeuvres maken van de fietsersstrook af, als er auto's aan het inparkeren zijn. 

	 ik woon in deze straat sinds 2011. Van 2013 tot met nu , het parkeer probleem wordt elke jaar groter , meestal in de avond (na 18:00 uur dagelijks) en op weekend 24 uur. Ik denk dat komt door de ongeregistreerde auto's met buitenlandse kentekens , gastarbeiders die parkeren tijdelijk maar toch nemen die parkeerplaats van de bewoners van deze straat. Het is noodzakelijk  een oplossing te vinden . 
	 ik woon in deze straat sinds 2011. Van 2013 tot met nu , het parkeer probleem wordt elke jaar groter , meestal in de avond (na 18:00 uur dagelijks) en op weekend 24 uur. Ik denk dat komt door de ongeregistreerde auto's met buitenlandse kentekens , gastarbeiders die parkeren tijdelijk maar toch nemen die parkeerplaats van de bewoners van deze straat. Het is noodzakelijk  een oplossing te vinden . 

	 Ik woon in een appartementen gebouw die beschikt over eigen parkeerruimte, deze plaatsen moet wel worden betaald, € 70,- per maand. De gemeente verplicht mij gebruik te maken van die parkeer plaatsen en is niet gevoelig voor het feit dat er betaald moet worden dan bv. als ik gewoon in de openbare ruimte parkeer en ongeveer € 20,- per maand betaal. Het kost mij dus op jaarbasis € 600,- meer als de bewoner 100 meter verder op, dit ondanks het feit dat er altijd openbare parkeerplekken vrij zijn in mijn woon
	 Ik woon in een appartementen gebouw die beschikt over eigen parkeerruimte, deze plaatsen moet wel worden betaald, € 70,- per maand. De gemeente verplicht mij gebruik te maken van die parkeer plaatsen en is niet gevoelig voor het feit dat er betaald moet worden dan bv. als ik gewoon in de openbare ruimte parkeer en ongeveer € 20,- per maand betaal. Het kost mij dus op jaarbasis € 600,- meer als de bewoner 100 meter verder op, dit ondanks het feit dat er altijd openbare parkeerplekken vrij zijn in mijn woon

	 Ik woon in een autoluwe 30km zone, waar voldoende parkeergelegenheid is. Dat naar alle tevredenheid. Veranderingen zijn niet gewenst in het parkeerbeleid. 
	 Ik woon in een autoluwe 30km zone, waar voldoende parkeergelegenheid is. Dat naar alle tevredenheid. Veranderingen zijn niet gewenst in het parkeerbeleid. 

	 ik woon in een buurt waar het parkeerprobleem niet erg aanwezig is. wanneer wij naar de stad gaan nemen we altijd het openbaar vervoer dat is voor ons ideaal. we zijn zeer gelukkig met onze OV kaart voor de 65 plussers. 
	 ik woon in een buurt waar het parkeerprobleem niet erg aanwezig is. wanneer wij naar de stad gaan nemen we altijd het openbaar vervoer dat is voor ons ideaal. we zijn zeer gelukkig met onze OV kaart voor de 65 plussers. 

	 Ik woon in Fascinatio, Capelle a/d IJssel. Suggestie (ook voor Rdam): parkeervergunning voor 1 voertuig per adres, want in mijn buurt hebben sommige huishoudens 3 auto's. 
	 Ik woon in Fascinatio, Capelle a/d IJssel. Suggestie (ook voor Rdam): parkeervergunning voor 1 voertuig per adres, want in mijn buurt hebben sommige huishoudens 3 auto's. 

	 Ik woon in Historisch Delfshaven aan de Voorhaven (even nummers) en aan onze kant begint het vergunningsgebied van ons .Veel restaurant en Cafe bezoekers komen met de auto en zodoende kunnen de bewoners heel vaak niet parkeren.Mijn auto staat zodoende veelal geparkeerd op de Willem Buitenwechstraat over de Achterhaven brug en in het weekend is het helemaal geen doen. 
	 Ik woon in Historisch Delfshaven aan de Voorhaven (even nummers) en aan onze kant begint het vergunningsgebied van ons .Veel restaurant en Cafe bezoekers komen met de auto en zodoende kunnen de bewoners heel vaak niet parkeren.Mijn auto staat zodoende veelal geparkeerd op de Willem Buitenwechstraat over de Achterhaven brug en in het weekend is het helemaal geen doen. 

	 Ik woon in HvHolland en dus in een buitengebied i.c. een dorp. Betaald parkeren is hier geen optie. 
	 Ik woon in HvHolland en dus in een buitengebied i.c. een dorp. Betaald parkeren is hier geen optie. 

	 Ik woon in Nesselande, een relatieve nieuwbouwwijk. Jammer dat er geen rekening is gehouden met auto’s. De straten zijn smal en het is altijd volgepropt met auto, ook op hoeken en in bochten. 
	 Ik woon in Nesselande, een relatieve nieuwbouwwijk. Jammer dat er geen rekening is gehouden met auto’s. De straten zijn smal en het is altijd volgepropt met auto, ook op hoeken en in bochten. 


	 Ik woon naast een zgn. Polenhotel. Krijgen de mensen die daar tijdelijk zijn gehuisvest straks ook een parkeervergunning? Verder wordt in mijn buurt veel geparkeerd door Oost-Europese busjes, al dan niet gerepareerde auto's van een plaatselijke garage, bedrijfswagens van allerlei slag. Gaan die straks ook betalen? 
	 Ik woon naast een zgn. Polenhotel. Krijgen de mensen die daar tijdelijk zijn gehuisvest straks ook een parkeervergunning? Verder wordt in mijn buurt veel geparkeerd door Oost-Europese busjes, al dan niet gerepareerde auto's van een plaatselijke garage, bedrijfswagens van allerlei slag. Gaan die straks ook betalen? 
	 Ik woon naast een zgn. Polenhotel. Krijgen de mensen die daar tijdelijk zijn gehuisvest straks ook een parkeervergunning? Verder wordt in mijn buurt veel geparkeerd door Oost-Europese busjes, al dan niet gerepareerde auto's van een plaatselijke garage, bedrijfswagens van allerlei slag. Gaan die straks ook betalen? 

	 ik woon niet in rotterdam maar in prinsenbeek, genoeg ruimte daar 
	 ik woon niet in rotterdam maar in prinsenbeek, genoeg ruimte daar 

	 Ik woon op het Noordereiland en rondom het eiland is overal betaald parkeren. Hierdoor komen veel mensen hun auto voor de deur gratis parkeren. Dit is vreemd en kan simpel verholpen worden door het invoeren van betaald parkeren met gunstige tarieven voor bewoners en hun gasten. 
	 Ik woon op het Noordereiland en rondom het eiland is overal betaald parkeren. Hierdoor komen veel mensen hun auto voor de deur gratis parkeren. Dit is vreemd en kan simpel verholpen worden door het invoeren van betaald parkeren met gunstige tarieven voor bewoners en hun gasten. 

	 Ik woon vlakbij een grens van parkeerzones. Dat heeft tot gevolg dat ik alleen in aanmerking kom voor een vergunning voor mijn eigen straat, waar vaak geen parkeerplaatsen meer vrij zijn, terwijl in de andere straat (in de andere parkeerzone) vrijwel altijd parkeerplaatsen vrij zijn.  Een suggestie van mijn kant zou zijn om het mogelijk te maken om de parkeervergunning ook geldig te laten zijn in de aangrenzende parkeerzone(s). Op die manier zorg je voor een meer gelijkmatige spreiding van de parkeerdruk 
	 Ik woon vlakbij een grens van parkeerzones. Dat heeft tot gevolg dat ik alleen in aanmerking kom voor een vergunning voor mijn eigen straat, waar vaak geen parkeerplaatsen meer vrij zijn, terwijl in de andere straat (in de andere parkeerzone) vrijwel altijd parkeerplaatsen vrij zijn.  Een suggestie van mijn kant zou zijn om het mogelijk te maken om de parkeervergunning ook geldig te laten zijn in de aangrenzende parkeerzone(s). Op die manier zorg je voor een meer gelijkmatige spreiding van de parkeerdruk 

	 ik zie helaas niet echt een oplossing voor dit probleem. 
	 ik zie helaas niet echt een oplossing voor dit probleem. 

	 Ik zie regelmatig (bauw)containers, aanhangwagens en caravans geparkeerd staan op plekken waar eigenlijk betaald parkeren geldt. Ik vraag mij af of er voor deze objecten betaald wordt en of deze misschien bijdragen aan de parkeerdruk in onze wijk. 
	 Ik zie regelmatig (bauw)containers, aanhangwagens en caravans geparkeerd staan op plekken waar eigenlijk betaald parkeren geldt. Ik vraag mij af of er voor deze objecten betaald wordt en of deze misschien bijdragen aan de parkeerdruk in onze wijk. 

	 Ik zou er voor zijn dat de parkeertarieven zeer sterk verhoogd worden ("Amsterdam 7,50 per uur" lees ik in de krant. Goed voorbeeld! 
	 Ik zou er voor zijn dat de parkeertarieven zeer sterk verhoogd worden ("Amsterdam 7,50 per uur" lees ik in de krant. Goed voorbeeld! 

	 Ik zou er voorstander van zijn om het aantal parkeerplekken te reduceren. Er zijn in het Oude Westen veel parkeergarages en mijn gevoel zegt dat deze nog niet vol staan. Daar zouden de bewoners hun auto's kunnen parkeren. 
	 Ik zou er voorstander van zijn om het aantal parkeerplekken te reduceren. Er zijn in het Oude Westen veel parkeergarages en mijn gevoel zegt dat deze nog niet vol staan. Daar zouden de bewoners hun auto's kunnen parkeren. 

	 Ik zou graag de parkeerplaats voor mijn deur omvormen tot een plantenperkje. 
	 Ik zou graag de parkeerplaats voor mijn deur omvormen tot een plantenperkje. 

	 Ik zou graag minder parkeerplaatsen willen in de buurt. Ik vind het niet erg als onze auto niet altijd voor de deur kan staan. Ik heb liever meer parkeerplaatsen voor fietsen, meer groen, en meer ruimte voor voetganger en kinderen om te spelen. 
	 Ik zou graag minder parkeerplaatsen willen in de buurt. Ik vind het niet erg als onze auto niet altijd voor de deur kan staan. Ik heb liever meer parkeerplaatsen voor fietsen, meer groen, en meer ruimte voor voetganger en kinderen om te spelen. 

	 Ik zou graag minder parkeerplaatsen willen rondom het plein waar ik woon. 
	 Ik zou graag minder parkeerplaatsen willen rondom het plein waar ik woon. 

	 Ik zou graag ontheffing krijgen voor mijn parkeerplek waar ik al 22 jaar sta, net als de bezoekers van het kerkje, naast mij. 
	 Ik zou graag ontheffing krijgen voor mijn parkeerplek waar ik al 22 jaar sta, net als de bezoekers van het kerkje, naast mij. 

	 Ik zou graag willen dat de straat waarin ik woon autoluw wordt en meer groen, fietspaden en eventueel een tramlijn ervoor in de plaats komen. 
	 Ik zou graag willen dat de straat waarin ik woon autoluw wordt en meer groen, fietspaden en eventueel een tramlijn ervoor in de plaats komen. 

	 Ik zou het fijn vinden als er een paar straatparkeerplaatsen gebruikt zouden gaan worden voor overdekte fietskorven. 
	 Ik zou het fijn vinden als er een paar straatparkeerplaatsen gebruikt zouden gaan worden voor overdekte fietskorven. 

	 Ik zou het waarderen als er contact met mij wordt opgenomen via 0628857179. BVD. 
	 Ik zou het waarderen als er contact met mij wordt opgenomen via 0628857179. BVD. 

	 Ik zou liever helemaal geen auto's in het centrum zien, behalve misschien bussen en vrachtwagens/ bestelautos. 
	 Ik zou liever helemaal geen auto's in het centrum zien, behalve misschien bussen en vrachtwagens/ bestelautos. 

	 ik zou liever veel minder parkeerplaatsen in de straat willen en juist bredere stoepen en groen, zodat kinderen kunnen spelen, nu lijkt de straat wel een parkeerplaats. 
	 ik zou liever veel minder parkeerplaatsen in de straat willen en juist bredere stoepen en groen, zodat kinderen kunnen spelen, nu lijkt de straat wel een parkeerplaats. 

	 Ik zou willen weten hoe ik mijn auto in de omgeving voor een redelijk bedrag kan parkeren. 
	 Ik zou willen weten hoe ik mijn auto in de omgeving voor een redelijk bedrag kan parkeren. 

	 Ikzelf heb een plaats in een parkeergarage onder mijn woontoren. Mijn gasten kunnen over het algemeen goed buiten parkeren. De omgeving is rustig en redelijk veilig. Het is nooit 
	 Ikzelf heb een plaats in een parkeergarage onder mijn woontoren. Mijn gasten kunnen over het algemeen goed buiten parkeren. De omgeving is rustig en redelijk veilig. Het is nooit 


	overvol en er wordt nooit fout geparkeerd. Ik denk dat met betaald parkeren hier veel problemen kunnen gaan ontstaan. Dus: hier geen betaald parkeren invoeren! 
	overvol en er wordt nooit fout geparkeerd. Ik denk dat met betaald parkeren hier veel problemen kunnen gaan ontstaan. Dus: hier geen betaald parkeren invoeren! 
	overvol en er wordt nooit fout geparkeerd. Ik denk dat met betaald parkeren hier veel problemen kunnen gaan ontstaan. Dus: hier geen betaald parkeren invoeren! 

	 In aansluiting op mijn eerder opmerking: controle op 'normaal' parkeren. 
	 In aansluiting op mijn eerder opmerking: controle op 'normaal' parkeren. 

	 In afwachting van ophoging van de straat hebben wij momenteel veel last van de bestrating. Veel stenen liggen schots en scheef. Bomen, of wat daar van over is, hebben de bestrating opgedrukt. Het ziet er armoedig en verwaarloosd uit. Hopelijk wordt er snel gestart met de herinrichting. 
	 In afwachting van ophoging van de straat hebben wij momenteel veel last van de bestrating. Veel stenen liggen schots en scheef. Bomen, of wat daar van over is, hebben de bestrating opgedrukt. Het ziet er armoedig en verwaarloosd uit. Hopelijk wordt er snel gestart met de herinrichting. 

	 In bewonersstraten alleen voor vergunninghouders parkeren toestaan, Rest van de parkeerterreinen vrij laten voor betaald parkeren. 
	 In bewonersstraten alleen voor vergunninghouders parkeren toestaan, Rest van de parkeerterreinen vrij laten voor betaald parkeren. 

	 In de aangrenzende zone is het parkeergeld hoger. Ook in de avond en op zondag, Daardoor aantrekkende parkeerders uit deze zone en parkeerders die ook naar het stadscentrum gaan n of met de trein gaan. 
	 In de aangrenzende zone is het parkeergeld hoger. Ook in de avond en op zondag, Daardoor aantrekkende parkeerders uit deze zone en parkeerders die ook naar het stadscentrum gaan n of met de trein gaan. 

	 In de buurt bestaat zeer veel overtollig autobezit van zeer oude auto,s die eigenlijk uit het straatbeeld moeten verdwijnen. 
	 In de buurt bestaat zeer veel overtollig autobezit van zeer oude auto,s die eigenlijk uit het straatbeeld moeten verdwijnen. 

	 In de buurt waar wij wonen (Vlinderbuurt) wonen veel gezinnen met werkende ouders of werkende stellen zonder kinderen en dus vaak 2 auto's per gezin. Wij hebben zelf 1 auto die soms 5 dagen in de week stil staat (omdat we met het OV en de fiets naar het werk gaan).  Stimuleren van slimmer gebruik van auto's (tweede auto beschikbaar stellen als deelauto) of gebruik maken van een deelauto als je een auto maar sporadisch nodig hebt of met de buurt een elektrische deelauto delen. Dit kunnen opties zijn om de 
	 In de buurt waar wij wonen (Vlinderbuurt) wonen veel gezinnen met werkende ouders of werkende stellen zonder kinderen en dus vaak 2 auto's per gezin. Wij hebben zelf 1 auto die soms 5 dagen in de week stil staat (omdat we met het OV en de fiets naar het werk gaan).  Stimuleren van slimmer gebruik van auto's (tweede auto beschikbaar stellen als deelauto) of gebruik maken van een deelauto als je een auto maar sporadisch nodig hebt of met de buurt een elektrische deelauto delen. Dit kunnen opties zijn om de 

	 In de nabijheid van onze parkeerplaats zijn veel winkels wat veel publiek trekt en ook op Vrijdag de weekmarkt. Betaald parkeren is voor de bewoners van de Rinze Koopmansstraat 15-121 geen optie maar wel in de buurt aan de zijde van Action en BigBazar een behoorlijke uitbreiding van parkeerplaatsen. Dit moet gemakkelijk kunnen omdat hier zeer brede trottoirs zijn. 
	 In de nabijheid van onze parkeerplaats zijn veel winkels wat veel publiek trekt en ook op Vrijdag de weekmarkt. Betaald parkeren is voor de bewoners van de Rinze Koopmansstraat 15-121 geen optie maar wel in de buurt aan de zijde van Action en BigBazar een behoorlijke uitbreiding van parkeerplaatsen. Dit moet gemakkelijk kunnen omdat hier zeer brede trottoirs zijn. 

	 In de Stampioenstraat staan steeds autos dubbelgeparkeerd, van waaruit weed gedeald wordt ter hoogte van de Stampioendwarsstraten. Dit geeft veel overlast. 
	 In de Stampioenstraat staan steeds autos dubbelgeparkeerd, van waaruit weed gedeald wordt ter hoogte van de Stampioendwarsstraten. Dit geeft veel overlast. 

	 In de straat zijn vele fietsboxen op de schaarse parkeervakken geplaatst, terwijl er voldoende ruimte zou zijn om deze op de brede stoepen te plaatsen! 
	 In de straat zijn vele fietsboxen op de schaarse parkeervakken geplaatst, terwijl er voldoende ruimte zou zijn om deze op de brede stoepen te plaatsen! 

	 In de weekends parkeren er veel stadsbezoekers., die ook veel afval achterlaten. Betere en aantrekkelijke P&R-mogelijkheden buiten de stad zou een uitkomst zijn. Ook uit het oogpunt van vermindereing van fijnstof 
	 In de weekends parkeren er veel stadsbezoekers., die ook veel afval achterlaten. Betere en aantrekkelijke P&R-mogelijkheden buiten de stad zou een uitkomst zijn. Ook uit het oogpunt van vermindereing van fijnstof 

	 In de weg liggende boomstammen weghalen/opruimen, en paaltjes die door bewoners zijn geplaatst 
	 In de weg liggende boomstammen weghalen/opruimen, en paaltjes die door bewoners zijn geplaatst 

	 In de wijk De Esch is op verschillende plaatsen parkeeroverlast. indien er betaald parkeren wordt ingevoerd dan graag in de hele wijk. anders ontstaat er overlast in de verder gelegen straten. 
	 In de wijk De Esch is op verschillende plaatsen parkeeroverlast. indien er betaald parkeren wordt ingevoerd dan graag in de hele wijk. anders ontstaat er overlast in de verder gelegen straten. 

	 In de zomer gebruikt de horeca veel parkeerplaatsen als terras. Daardoor wordt het nog moeilijker voor bewoners van het stadscentrum om een parkeerplaats te vinden. 
	 In de zomer gebruikt de horeca veel parkeerplaatsen als terras. Daardoor wordt het nog moeilijker voor bewoners van het stadscentrum om een parkeerplaats te vinden. 

	 in deze straat   parkeerplek green weels,algemene invalide parkeerplek fietstrommel, ondergrondse vuilcontainer.De weizichtstaat is maar een klein straatje.  Kon dit nu niet anders? 
	 in deze straat   parkeerplek green weels,algemene invalide parkeerplek fietstrommel, ondergrondse vuilcontainer.De weizichtstaat is maar een klein straatje.  Kon dit nu niet anders? 

	 In een buitenwijk is het niet nodig betaald parkeren in te stellen 
	 In een buitenwijk is het niet nodig betaald parkeren in te stellen 

	 In geen geval betaald parkeren invoeren. 
	 In geen geval betaald parkeren invoeren. 


	 In het algemeen bij woningen.. Hen, die een inritvergunnig hebben, ertoe verplichten daar gebruik van te maken. Zodat ze niet met één auto de ruimte van twee parkeerplaatsen in beslag nemen. 
	 In het algemeen bij woningen.. Hen, die een inritvergunnig hebben, ertoe verplichten daar gebruik van te maken. Zodat ze niet met één auto de ruimte van twee parkeerplaatsen in beslag nemen. 
	 In het algemeen bij woningen.. Hen, die een inritvergunnig hebben, ertoe verplichten daar gebruik van te maken. Zodat ze niet met één auto de ruimte van twee parkeerplaatsen in beslag nemen. 

	 in het centrum wonen, daar is het hebben van een auto niet noodzakelijk. Ik zie het niet als probleem. 
	 in het centrum wonen, daar is het hebben van een auto niet noodzakelijk. Ik zie het niet als probleem. 

	 In Hoek van Holland zijn geen parkeer problemen!! 
	 In Hoek van Holland zijn geen parkeer problemen!! 

	 in ieder geval overdag vaker controleren  rondom  het schoolplein voor de fout parkeerders. Voor snachts  lijken me meer camera's bij de parkeerplekken  in de steegjes / doodlopende straten  een veiliger gevoel geven. 
	 in ieder geval overdag vaker controleren  rondom  het schoolplein voor de fout parkeerders. Voor snachts  lijken me meer camera's bij de parkeerplekken  in de steegjes / doodlopende straten  een veiliger gevoel geven. 

	 In mijn buurt is geen parkeerprobleem. Wel is er parkeeroverlast door parkeren vanwege thuiswedstrijden van Feijenoord.Gemeente heeft al meer dan 15 jaar geleden beloftes gedaan dat aan te pakken zelfs schriftelijk, echter beloftes van overheidsbekleders zijn niets waard. Betreft het burgers of bedrijven dan sttat de overheid direct metsancties te zwaaien. 
	 In mijn buurt is geen parkeerprobleem. Wel is er parkeeroverlast door parkeren vanwege thuiswedstrijden van Feijenoord.Gemeente heeft al meer dan 15 jaar geleden beloftes gedaan dat aan te pakken zelfs schriftelijk, echter beloftes van overheidsbekleders zijn niets waard. Betreft het burgers of bedrijven dan sttat de overheid direct metsancties te zwaaien. 

	 In mijn directe opgeving zijn er 3 elektrische oplaadpunten gekomen, die bijna nooit voor 100% in gebruik zijn. Mijn inziens zou er wat kritischer gekeken kunnen worden naar zo'n toewijzingsbeleid. 
	 In mijn directe opgeving zijn er 3 elektrische oplaadpunten gekomen, die bijna nooit voor 100% in gebruik zijn. Mijn inziens zou er wat kritischer gekeken kunnen worden naar zo'n toewijzingsbeleid. 

	 In mijn gebouw is er een parkeerplaats voor bewoners. Dus ik heb zelf geen parkeerproblemen. Voor bezoekers is het helaas niet zo goed geregeld, een parkeerplaats is in het weekend lastig te vinden. De parkeergarages zijn dan de beste optie, maar daarvoor kan ik mijn bezoekerspas natuurlijk niet gebruiken. 
	 In mijn gebouw is er een parkeerplaats voor bewoners. Dus ik heb zelf geen parkeerproblemen. Voor bezoekers is het helaas niet zo goed geregeld, een parkeerplaats is in het weekend lastig te vinden. De parkeergarages zijn dan de beste optie, maar daarvoor kan ik mijn bezoekerspas natuurlijk niet gebruiken. 

	 in mijn gedeelte van Schiebroek ervaar ik geen enkele overlast met parkeren. ik ben nu geen voorstander van betaald parkeren invoeren. 
	 in mijn gedeelte van Schiebroek ervaar ik geen enkele overlast met parkeren. ik ben nu geen voorstander van betaald parkeren invoeren. 

	 in mijn straat liggen 9 huizen en het straatje is doodlopend, dus ik denk dat dat niet representatief is. 
	 in mijn straat liggen 9 huizen en het straatje is doodlopend, dus ik denk dat dat niet representatief is. 

	 In mijn straat mag niet geparkeerd worden (Kromme Zandweg oost). Wij parkeren op eigen terrein. 
	 In mijn straat mag niet geparkeerd worden (Kromme Zandweg oost). Wij parkeren op eigen terrein. 

	 In Nesselande zijn in de meeste straten te weinig parkeerplaatsen 
	 In Nesselande zijn in de meeste straten te weinig parkeerplaatsen 

	 In onze buurt zijn in principe nog steeds voldoende parkeerplaatsen door de ruime lay-out van de straten. De plannen voor herinrichting van het openbaar gebied zoals de gemeente die onlangs heeft gepresenteerd, leiden tot verlies van een groot aantal parkeerplaatsen. Dat leidt onherroepelijk tot jarenlange parkeerproblemen en grote ergernis. Daarom: schrap s.v.p. die onzalige plannen!!! Zorg dat het aantal parkeerplaatsen minstens gelijk blijft. 
	 In onze buurt zijn in principe nog steeds voldoende parkeerplaatsen door de ruime lay-out van de straten. De plannen voor herinrichting van het openbaar gebied zoals de gemeente die onlangs heeft gepresenteerd, leiden tot verlies van een groot aantal parkeerplaatsen. Dat leidt onherroepelijk tot jarenlange parkeerproblemen en grote ergernis. Daarom: schrap s.v.p. die onzalige plannen!!! Zorg dat het aantal parkeerplaatsen minstens gelijk blijft. 

	 In onze straat (Bergsingel t.h.v. Eudokiaplein) geldt betaald parkeren tot 18:00u. Dat betekent dat bezoekers van de detailhandel en horeca op het Eudokiaplein vanaf 18:00u langs de Bergsingel parkeren en niet in de (betaald)parkeergarage. Happy Italy en Albert Heijn beiden weliswaar gereduceerde parkeertarieven aan voor deze parkeergarage maar die moet vanaf 18:00u en op zondag concurreren met gratis parkeren op straat. Daarnaast geldt in omringende wijken een strenger parkeerregime, die bewoners parkere
	 In onze straat (Bergsingel t.h.v. Eudokiaplein) geldt betaald parkeren tot 18:00u. Dat betekent dat bezoekers van de detailhandel en horeca op het Eudokiaplein vanaf 18:00u langs de Bergsingel parkeren en niet in de (betaald)parkeergarage. Happy Italy en Albert Heijn beiden weliswaar gereduceerde parkeertarieven aan voor deze parkeergarage maar die moet vanaf 18:00u en op zondag concurreren met gratis parkeren op straat. Daarnaast geldt in omringende wijken een strenger parkeerregime, die bewoners parkere

	 In onze straat kan iedereen 2 auto's op eigen terrein kwijt en is er dus geen probleem. In de rest van de wijk (Nesselande) staan de straten over het algemeen vol met auto's. Zeker bij 
	 In onze straat kan iedereen 2 auto's op eigen terrein kwijt en is er dus geen probleem. In de rest van de wijk (Nesselande) staan de straten over het algemeen vol met auto's. Zeker bij 


	school is dat wel een probleem. mensen zouden gestimuleerd moeten worden niet met de auto naar school te gaan. 
	school is dat wel een probleem. mensen zouden gestimuleerd moeten worden niet met de auto naar school te gaan. 
	school is dat wel een probleem. mensen zouden gestimuleerd moeten worden niet met de auto naar school te gaan. 

	 In onze straat: de Rozenburglaan, geldt betaald parkeren slechts op weekdagen tussen 9 en 18 uur.  Aangezien zich op 100 meter afstand een metrostation bevindt, wordt er aan het eind van de middag (tegen 18 uur) veel geparkeerd in de straat. Dit probleem zou opgelost zijn indien betaald parkeren ook 's avonds zou gelden. Voorts wordt er veel in de straat geparkeerd door mensen die tegen 18 uur uit hun werk komen en wonen op de Oudedijk, waar alle parkeerplekken dan al zijn bezet. 
	 In onze straat: de Rozenburglaan, geldt betaald parkeren slechts op weekdagen tussen 9 en 18 uur.  Aangezien zich op 100 meter afstand een metrostation bevindt, wordt er aan het eind van de middag (tegen 18 uur) veel geparkeerd in de straat. Dit probleem zou opgelost zijn indien betaald parkeren ook 's avonds zou gelden. Voorts wordt er veel in de straat geparkeerd door mensen die tegen 18 uur uit hun werk komen en wonen op de Oudedijk, waar alle parkeerplekken dan al zijn bezet. 

	 In Sept 2018 start herdeling en bestrating van onze straat . In de nieuwe situatie is er beduidend minder parkeerplaats . Dit wordt een probleem in de toekomst Communicatie met het aanspreekpunt van de deelgemeente verloopt uiterst moeizaam  .Vanaf Oktober vorig jaar probeer ik duidelijkheid te krijgen . Vooralsnog niet gelukt . 
	 In Sept 2018 start herdeling en bestrating van onze straat . In de nieuwe situatie is er beduidend minder parkeerplaats . Dit wordt een probleem in de toekomst Communicatie met het aanspreekpunt van de deelgemeente verloopt uiterst moeizaam  .Vanaf Oktober vorig jaar probeer ik duidelijkheid te krijgen . Vooralsnog niet gelukt . 

	 In woonstraten van het Centrum alleen nog parkeren voor bewoners en hun bezoekers.  Terreinen parkeren belanghebbenden vergunninghouders duidelijker aangeven en met slagboom of dergelijke afsluiten. Zorgen dat deze terreinen niet meer op de parkeer-apps beschikbaar of zichtbaar zijn.  Laad- en losplaatsen in woonstraten voor pakjesbezorgers en leveranciers creëren. 
	 In woonstraten van het Centrum alleen nog parkeren voor bewoners en hun bezoekers.  Terreinen parkeren belanghebbenden vergunninghouders duidelijker aangeven en met slagboom of dergelijke afsluiten. Zorgen dat deze terreinen niet meer op de parkeer-apps beschikbaar of zichtbaar zijn.  Laad- en losplaatsen in woonstraten voor pakjesbezorgers en leveranciers creëren. 

	 In woonstraten zouden geen geparkeerde auto's op de openbare weg moeten staan; hooguit stopplaatsen voor korte stopgelegenheid  voor bezorgdiensten, ziekenauto's etc. Auto's nemen een onevenredig beslag op de leefruimte en "vervuilen" de omgeving ook als ze niet rijden. Woonstraten zouden veel groener moeten zijn. 
	 In woonstraten zouden geen geparkeerde auto's op de openbare weg moeten staan; hooguit stopplaatsen voor korte stopgelegenheid  voor bezorgdiensten, ziekenauto's etc. Auto's nemen een onevenredig beslag op de leefruimte en "vervuilen" de omgeving ook als ze niet rijden. Woonstraten zouden veel groener moeten zijn. 

	 indien de chauffeur zn auto redelijk parkeer , dan is er geen probleem. er zijn chauffeurs , die 2 parkeerplekken nodig heeft ,en dat geeft parkeer probleem 
	 indien de chauffeur zn auto redelijk parkeer , dan is er geen probleem. er zijn chauffeurs , die 2 parkeerplekken nodig heeft ,en dat geeft parkeer probleem 

	 Indien de gemeente er betaald parkeren van gaat maken dan moet míjn bezoek gaan betalen en waarschijnlijk wijzelf ook voor onze eigen deur of een dure prijs betalen om in mijn eigen straat te gaan betalen. Dat zie ik alom gebeuren, bijv. in Delft. 
	 Indien de gemeente er betaald parkeren van gaat maken dan moet míjn bezoek gaan betalen en waarschijnlijk wijzelf ook voor onze eigen deur of een dure prijs betalen om in mijn eigen straat te gaan betalen. Dat zie ik alom gebeuren, bijv. in Delft. 

	 Inmiddels zijn er huishoudens met 3 auto's, dat maakt het erg vol in deze straat. Omdat wij zelf geen auto hebben (principieel) hebben we daar geen last van. Wèl, wanneer er bomen verwijderd worden om meer parkeerplekken te maken. Daarvan zijn we grote tegenstanders!!! 
	 Inmiddels zijn er huishoudens met 3 auto's, dat maakt het erg vol in deze straat. Omdat wij zelf geen auto hebben (principieel) hebben we daar geen last van. Wèl, wanneer er bomen verwijderd worden om meer parkeerplekken te maken. Daarvan zijn we grote tegenstanders!!! 

	 Insteekvakken maken ipv recht langs het trottoir parkeren er is ruimte genoeg voor. 
	 Insteekvakken maken ipv recht langs het trottoir parkeren er is ruimte genoeg voor. 

	 Invoeren betaald parkeren in weekend. Veel randstedelingen parkeren op de Oostzeedijk en Honingerdijk  in weekend en nemen de tram naar centrum of gaan te voet verder. 
	 Invoeren betaald parkeren in weekend. Veel randstedelingen parkeren op de Oostzeedijk en Honingerdijk  in weekend en nemen de tram naar centrum of gaan te voet verder. 

	 Invoering van eenrichtingsverkeer: levert voordelen op qua parkeren en is veiliger voor de vele kinderen die hier wonen en de school om de hoek. 
	 Invoering van eenrichtingsverkeer: levert voordelen op qua parkeren en is veiliger voor de vele kinderen die hier wonen en de school om de hoek. 

	 Is het misschien mogelijk om met Lommerrijk voor overdag een afspraak te maken mbt de parkerende ouders voor de BSO en Crèche ? 
	 Is het misschien mogelijk om met Lommerrijk voor overdag een afspraak te maken mbt de parkerende ouders voor de BSO en Crèche ? 

	 is het parkeren van caravans toegestaan ?  Blokkeert gedurende langere periode een parkeerplek. Het kenteken kan niet worden gelezen door de scanauto, omdat het aan de achterzijde zit. Dus ogenschijnlijk kost dat de eigenaar niets terwijl er wel een plek is geblokkeerd 
	 is het parkeren van caravans toegestaan ?  Blokkeert gedurende langere periode een parkeerplek. Het kenteken kan niet worden gelezen door de scanauto, omdat het aan de achterzijde zit. Dus ogenschijnlijk kost dat de eigenaar niets terwijl er wel een plek is geblokkeerd 

	 Is het plaatsen van een gele band op de stoepen in de directe omgeving van de  toegang tot de parkeergarage (ondergronds) mogelijk? Garage behoort bij de appartementen Walstroplein 25 t/m 50. 
	 Is het plaatsen van een gele band op de stoepen in de directe omgeving van de  toegang tot de parkeergarage (ondergronds) mogelijk? Garage behoort bij de appartementen Walstroplein 25 t/m 50. 

	 Is voor vergunninghouders. 
	 Is voor vergunninghouders. 


	 Is wel druk als de winkels open zijn en jammer dat bezoekers altijd moeten betalen 
	 Is wel druk als de winkels open zijn en jammer dat bezoekers altijd moeten betalen 
	 Is wel druk als de winkels open zijn en jammer dat bezoekers altijd moeten betalen 

	 Ja de busjes uit de wijk weren, soms staan er wel 5, ook kleine vrachtwagentjes. 
	 Ja de busjes uit de wijk weren, soms staan er wel 5, ook kleine vrachtwagentjes. 

	 Ja de meeste overlast wordt veroorzaakt  in het weekend door bezoekers van Dirk vd Broek of Albert Heijn,  of zeer waarschijnlijk door bezoek Diergaarde Blijdorp 
	 Ja de meeste overlast wordt veroorzaakt  in het weekend door bezoekers van Dirk vd Broek of Albert Heijn,  of zeer waarschijnlijk door bezoek Diergaarde Blijdorp 

	 Ja de parkeerplaatsen die zijn weggehaald weer terug brengen/meer duidelijkheid over de sectors/meer duidelijkheid waar je met een bezoekerspas mag parkeren etc 
	 Ja de parkeerplaatsen die zijn weggehaald weer terug brengen/meer duidelijkheid over de sectors/meer duidelijkheid waar je met een bezoekerspas mag parkeren etc 

	 Ja een betere controle/handhaving t.a.v.de paaltjes die na gebruik (ROTEB) weer omhoog worden gezet. Controle misschien door de wijkagent?? 
	 Ja een betere controle/handhaving t.a.v.de paaltjes die na gebruik (ROTEB) weer omhoog worden gezet. Controle misschien door de wijkagent?? 

	 Ja een parkeer betaalpaal voor het stadion van Sparta 
	 Ja een parkeer betaalpaal voor het stadion van Sparta 

	 Ja eigenlijk vind ik als ik er voor betaald dat ik me auto ook moet kunnen parkeren dicht bij huis 
	 Ja eigenlijk vind ik als ik er voor betaald dat ik me auto ook moet kunnen parkeren dicht bij huis 

	 Ja hallo, de weggehaalde parkeerplekken weer terug! (8 plekken is veel) Sterker: er moeten duidelijk plekken bij. en snel. 
	 Ja hallo, de weggehaalde parkeerplekken weer terug! (8 plekken is veel) Sterker: er moeten duidelijk plekken bij. en snel. 

	 Ja het verkeer staat af en toe dubbel geparkeerd, zodanig dat je met een fiets niet langs kan. 
	 Ja het verkeer staat af en toe dubbel geparkeerd, zodanig dat je met een fiets niet langs kan. 

	 Ja in rupsklaver zijn extra parkeerplaatsen aangebracht en alles weer netjes gemaakt. Maar deze straat ligt het meest in het zicht. Ook in onze straat is parkeerprobleem toegenomen. Meer buren hebben twee auto's. 
	 Ja in rupsklaver zijn extra parkeerplaatsen aangebracht en alles weer netjes gemaakt. Maar deze straat ligt het meest in het zicht. Ook in onze straat is parkeerprobleem toegenomen. Meer buren hebben twee auto's. 

	 Ja kom eens kijken! Absurde situatie. Geen handhaving. Vrachtwagens overal. Auto's op de stoep. Dubbel. Op de stoep. Volledig uit de hand gelopen. Misschien 1 tip. Degene die verantwoordelijk is voor dit beleid eens uit zijn vrijstaande huis trekken met 3 parkeerplekken en eens meesleuren in de werkelijkheid.   Geblikt oorlogsgebied. Ideaal voor kinderen die graag opgroeien met een volledig verkeerd beeld hoe het kan en zou moeten. Ga zo door! 
	 Ja kom eens kijken! Absurde situatie. Geen handhaving. Vrachtwagens overal. Auto's op de stoep. Dubbel. Op de stoep. Volledig uit de hand gelopen. Misschien 1 tip. Degene die verantwoordelijk is voor dit beleid eens uit zijn vrijstaande huis trekken met 3 parkeerplekken en eens meesleuren in de werkelijkheid.   Geblikt oorlogsgebied. Ideaal voor kinderen die graag opgroeien met een volledig verkeerd beeld hoe het kan en zou moeten. Ga zo door! 

	 Ja meer parkeerplekken, omdat er een nieuw complex wordt gebouwd voor 48 woningen. Uitgaande van a minstens 1 auto perappatement verwacht ik een enorm probleem op de Watertorenweg/Drinkwaterweg en dreigt er (nog) meer ellende dan er nu al is. Temeer ook omdat Hal 5 in de buurt ligt en bezoekers van deze Hal regelmatig veel parkeerruimten innemen die bestemd zijn voor bewoners van  de Watertorenweg/Drinkwaterweg. 
	 Ja meer parkeerplekken, omdat er een nieuw complex wordt gebouwd voor 48 woningen. Uitgaande van a minstens 1 auto perappatement verwacht ik een enorm probleem op de Watertorenweg/Drinkwaterweg en dreigt er (nog) meer ellende dan er nu al is. Temeer ook omdat Hal 5 in de buurt ligt en bezoekers van deze Hal regelmatig veel parkeerruimten innemen die bestemd zijn voor bewoners van  de Watertorenweg/Drinkwaterweg. 

	 ja parkeer toezicht moet meer s,avond  controleren na 6 uur is het gratis maar ze parkeren vaak verkeerd op de stoep enz. 
	 ja parkeer toezicht moet meer s,avond  controleren na 6 uur is het gratis maar ze parkeren vaak verkeerd op de stoep enz. 

	 Ja rondom Keizerswaard gratis parkeren zodat de mensen hun boodschappen kunnen gaan doen zonder extra kosten te krijgen voor het parkeren en dat de winkeliers ook hun auto bij hun eigen neer te zetten. Ook een mogelijkheid om de parkeergarage onder het oude postkantoor beschikbaar te maken voor de winkeliers zodat hun auto veilig en droog staan en geen schade kunnen krijgen van de boodschappenwagens. 
	 Ja rondom Keizerswaard gratis parkeren zodat de mensen hun boodschappen kunnen gaan doen zonder extra kosten te krijgen voor het parkeren en dat de winkeliers ook hun auto bij hun eigen neer te zetten. Ook een mogelijkheid om de parkeergarage onder het oude postkantoor beschikbaar te maken voor de winkeliers zodat hun auto veilig en droog staan en geen schade kunnen krijgen van de boodschappenwagens. 

	 Ja stimuleer het parkeren in de parkeergarage (goedkopen tarief) en ontmoedig het parkeren in de straten 
	 Ja stimuleer het parkeren in de parkeergarage (goedkopen tarief) en ontmoedig het parkeren in de straten 

	 ja, de bewoners zouden de parkeerplaats omgeving graag opgevrolijkt zien door bloemstruiken zoals op de Boezemlaan en Boezembocht. De grote parkeerplaats op de Schapndreef Rotterdam geeft een triest en armoedig aanzicht. Het toezicht en handhaving moet  op deze parkeerplaats frequenter ivm met feit dat deze parkeerplaats gebruikt wordt als plek voor drugsdeals en chilplek voor jongeren met auto's die hun troep op straat gooien. 
	 ja, de bewoners zouden de parkeerplaats omgeving graag opgevrolijkt zien door bloemstruiken zoals op de Boezemlaan en Boezembocht. De grote parkeerplaats op de Schapndreef Rotterdam geeft een triest en armoedig aanzicht. Het toezicht en handhaving moet  op deze parkeerplaats frequenter ivm met feit dat deze parkeerplaats gebruikt wordt als plek voor drugsdeals en chilplek voor jongeren met auto's die hun troep op straat gooien. 

	 Ja, op markt dagen de Meent auto vrij. 
	 Ja, op markt dagen de Meent auto vrij. 


	 Ja, parkeervakken maken. 
	 Ja, parkeervakken maken. 
	 Ja, parkeervakken maken. 

	 Ja, plaats a.u.b. borden dat men alleen in de parkeervakken mag parkeren hierbij zou al een ontzettend groot deel van het overlast verdwijnen en creeeen we ieder geval een overzichtelijke verkeerssituatie. En beboet ook a.u.b. auto's die lak hebben aan de 30 km zone en onze straat gebruiken om doorheen te racen voordat er een dodelijk ongeval plaatsvind. 
	 Ja, plaats a.u.b. borden dat men alleen in de parkeervakken mag parkeren hierbij zou al een ontzettend groot deel van het overlast verdwijnen en creeeen we ieder geval een overzichtelijke verkeerssituatie. En beboet ook a.u.b. auto's die lak hebben aan de 30 km zone en onze straat gebruiken om doorheen te racen voordat er een dodelijk ongeval plaatsvind. 

	 Ja, sommige parkeerplaatsen worden gehinderd door de bomengroei, waarvan de wortels de stoepranden en straattegels omhoog werken. 
	 Ja, sommige parkeerplaatsen worden gehinderd door de bomengroei, waarvan de wortels de stoepranden en straattegels omhoog werken. 

	 Ja, zie vorige vragen. En bekeuringen uitdelen voor de parkeerders die de stoep blokkeren en er een zooitje van maken. 
	 Ja, zie vorige vragen. En bekeuringen uitdelen voor de parkeerders die de stoep blokkeren en er een zooitje van maken. 

	 ja,sinds er bij ons koopwoningen zijn gebouwd,hebben wij daar aan de overkant de blinde muren van de tuinen van,geen probleem.Maar zo stom,nu hebben wij de parkeervakken gekregen voor onze neus ,DUS inparkeren altijd heel je huis verlicht,lekker bijdehand,moet je voor gestudeerd hebben ,zeggen we hier altijd,wanneer mensen komen en die zeggen ;ook stom gedaan zeg,die parkeervakken moeten naar de overkant toe!! Helemaal mee eens ,zeggen wij dan,en weer recht parkeren aan deze kant!!! Maar leg dat maar eens
	 ja,sinds er bij ons koopwoningen zijn gebouwd,hebben wij daar aan de overkant de blinde muren van de tuinen van,geen probleem.Maar zo stom,nu hebben wij de parkeervakken gekregen voor onze neus ,DUS inparkeren altijd heel je huis verlicht,lekker bijdehand,moet je voor gestudeerd hebben ,zeggen we hier altijd,wanneer mensen komen en die zeggen ;ook stom gedaan zeg,die parkeervakken moeten naar de overkant toe!! Helemaal mee eens ,zeggen wij dan,en weer recht parkeren aan deze kant!!! Maar leg dat maar eens

	 Ja... er zijn mogelijkheden om de parkeerplaatsen uit te breiden. In onze straten zijn in het midden groene paaltjes geplaatst. Dat scheelt 8 tot 10 parkeerplekken per straat. 
	 Ja... er zijn mogelijkheden om de parkeerplaatsen uit te breiden. In onze straten zijn in het midden groene paaltjes geplaatst. Dat scheelt 8 tot 10 parkeerplekken per straat. 

	 Jammer dat er betaald parkeren is, zeker voor mijn bezoek, je moet daar altijd over nadenken. 
	 Jammer dat er betaald parkeren is, zeker voor mijn bezoek, je moet daar altijd over nadenken. 

	 jullie van de gemeente Rotterdam moeten opdonderen met jullie ziekelijke behoefte om overal betaald parkeren in te voeren, in de ons omliggende wijken is of wordt het ook ingevoerd met als gevolg dat parkeer problemen zich verplaatsen naar een wijk waar geen parkeeroverlast is, wat vervolgens weer wordt gebruikt als argument om ook daar weer belasting te heffen, jullie zitten op een schandalige manier jullie zakken te vullen. De parkeerbelasting leidt tot geen enkele parkeerplaats méér en geen auto's mind
	 jullie van de gemeente Rotterdam moeten opdonderen met jullie ziekelijke behoefte om overal betaald parkeren in te voeren, in de ons omliggende wijken is of wordt het ook ingevoerd met als gevolg dat parkeer problemen zich verplaatsen naar een wijk waar geen parkeeroverlast is, wat vervolgens weer wordt gebruikt als argument om ook daar weer belasting te heffen, jullie zitten op een schandalige manier jullie zakken te vullen. De parkeerbelasting leidt tot geen enkele parkeerplaats méér en geen auto's mind

	 kijk er met een kritische blik naar en beboet vaker de overlast gevende parkeerders 
	 kijk er met een kritische blik naar en beboet vaker de overlast gevende parkeerders 

	 Kijk ook eens naar de situatie met de bomen tussen de pakeerplaatsen. Die zijn te groot in verhouding tot de smalle straat. Snoei ze of vervang ze door kleinere exemplaren! 
	 Kijk ook eens naar de situatie met de bomen tussen de pakeerplaatsen. Die zijn te groot in verhouding tot de smalle straat. Snoei ze of vervang ze door kleinere exemplaren! 

	 Kijk ook eens naar t parkeren van fietsen. Veel mensen die naar de trein gaan zetten hun fiets hier neer. Het staat overvol. 
	 Kijk ook eens naar t parkeren van fietsen. Veel mensen die naar de trein gaan zetten hun fiets hier neer. Het staat overvol. 

	 Kijken naar de verhouding tussen het aantal woningen en parkeerplaatsen en dit weer in balans brengen 
	 Kijken naar de verhouding tussen het aantal woningen en parkeerplaatsen en dit weer in balans brengen 

	 Kosten voor Qpark garage verlagen, zodat mensen daar ook gebruik van maken 
	 Kosten voor Qpark garage verlagen, zodat mensen daar ook gebruik van maken 

	 Laat auto's schuin parkeren ipv dat ze parallel moeten parkeren, zo kunnen meer auto's makkelijker en sneller op straat geparkeerd worden. Reduceer dan de snelheid naar 30km/u voor meer veiligheid op wegen waar ernaast geparkeerd kan worden. 
	 Laat auto's schuin parkeren ipv dat ze parallel moeten parkeren, zo kunnen meer auto's makkelijker en sneller op straat geparkeerd worden. Reduceer dan de snelheid naar 30km/u voor meer veiligheid op wegen waar ernaast geparkeerd kan worden. 

	 Laat eens een agent kijken. Weten niet eens meer hoe een agent er uit ziet in deze wijk 
	 Laat eens een agent kijken. Weten niet eens meer hoe een agent er uit ziet in deze wijk 

	 laat huishoudens met meerdere auto's betalen voor iedere extra auto 
	 laat huishoudens met meerdere auto's betalen voor iedere extra auto 

	 laat stadswachten eens vaker door de straat komen 
	 laat stadswachten eens vaker door de straat komen 


	 Laden lossen plek zodat leveranciers geen excuus meer hebben om over trottoir en voetgangersgebied te rijden. Handhaving parkeren op straat 
	 Laden lossen plek zodat leveranciers geen excuus meer hebben om over trottoir en voetgangersgebied te rijden. Handhaving parkeren op straat 
	 Laden lossen plek zodat leveranciers geen excuus meer hebben om over trottoir en voetgangersgebied te rijden. Handhaving parkeren op straat 

	 Langer betaald parkeren op een dag, dus ook s'avonds en ook op zondag betaald parkeren. Zondag's de gehele dag vol omdat dit gratis is en ik woon op loopafstand van het centrum. Mijn straat/ wijk is voor veel mensen die met de auto naar de stad gaan een 'sluiproute' geworden om de dure parkeergarage's te vermijden. 
	 Langer betaald parkeren op een dag, dus ook s'avonds en ook op zondag betaald parkeren. Zondag's de gehele dag vol omdat dit gratis is en ik woon op loopafstand van het centrum. Mijn straat/ wijk is voor veel mensen die met de auto naar de stad gaan een 'sluiproute' geworden om de dure parkeergarage's te vermijden. 

	 langer moeten betalen ook i het wiekend dan kan ik mijn wagen kwijd 
	 langer moeten betalen ook i het wiekend dan kan ik mijn wagen kwijd 

	 Last van bepaalde soort bomen die pluizen of ander ongemak veroorzaken. Waarom juist deze soort op of bij een parkeerplaats. 
	 Last van bepaalde soort bomen die pluizen of ander ongemak veroorzaken. Waarom juist deze soort op of bij een parkeerplaats. 

	 laten handhaven als scholen uitgaan 
	 laten handhaven als scholen uitgaan 

	 Latenzoals het is (Bavelbuurt) 
	 Latenzoals het is (Bavelbuurt) 

	 leg duidelijker uit waar je wel en niet mag parkeren. 
	 leg duidelijker uit waar je wel en niet mag parkeren. 

	 liever gisteren dan vandaag het betaald parkeren invoeren want straks als de speelstad Rotterdam open gaat is er een nog ergere parkeerprobleem 
	 liever gisteren dan vandaag het betaald parkeren invoeren want straks als de speelstad Rotterdam open gaat is er een nog ergere parkeerprobleem 

	 lijkt een onoplosbaar probleem,  door bouwwerkzaamheden in de buurt zijn er nog minder parkeerplaatsen en iedereen wil  toch dicht bij huis staan 
	 lijkt een onoplosbaar probleem,  door bouwwerkzaamheden in de buurt zijn er nog minder parkeerplaatsen en iedereen wil  toch dicht bij huis staan 

	 Locatie parkeerautomaten slecht aangegeven. Een tweede automaat zou heel prettig zin. Ivm kortere loopafstand. 
	 Locatie parkeerautomaten slecht aangegeven. Een tweede automaat zou heel prettig zin. Ivm kortere loopafstand. 

	 Maak de Boompjesparkeergarage ook toegankelijk voor bezoekers met een bezoekerpsas/kentekenparkeren. Desnoods alleen in de avond/weekenden. Nu moeten de bezoekers een stuk lopen naar het Wijnhaveneiland. 
	 Maak de Boompjesparkeergarage ook toegankelijk voor bezoekers met een bezoekerpsas/kentekenparkeren. Desnoods alleen in de avond/weekenden. Nu moeten de bezoekers een stuk lopen naar het Wijnhaveneiland. 

	 Maak de Coolsingel snel open en dan niet 1baansweg maar gewoon zoals het was. Daar wonen geen mensen de omliggende straten hebben nu dusdanig overlast van verkeer en parkeerders dat het eigenlijk onhoudbaar is. en zeker als er een gaat parkeren en de boel ophoud. 
	 Maak de Coolsingel snel open en dan niet 1baansweg maar gewoon zoals het was. Daar wonen geen mensen de omliggende straten hebben nu dusdanig overlast van verkeer en parkeerders dat het eigenlijk onhoudbaar is. en zeker als er een gaat parkeren en de boel ophoud. 

	 Maak de Meent 's avonds sowieso autovrij. Persoonlijk ervaar ik vrijdag en zaterdag extreem veel overlast van het voorbijgaand autoverkeer.   Mijn suggestie is ook om de meent 's avonds auto vrij te maken. Een andere oplossing zou zijn om automatische paaltjes te plaatsen die 's avonds omhoog komen. In de avond is het niet extreem druk op de Meent en is het geen spits. De paaltjes die omhoog zouden komen vertragen het verkeer. Het is dan niet meer mogelijk om met 180 km/h het uitgaanspubliek aan te rijden
	 Maak de Meent 's avonds sowieso autovrij. Persoonlijk ervaar ik vrijdag en zaterdag extreem veel overlast van het voorbijgaand autoverkeer.   Mijn suggestie is ook om de meent 's avonds auto vrij te maken. Een andere oplossing zou zijn om automatische paaltjes te plaatsen die 's avonds omhoog komen. In de avond is het niet extreem druk op de Meent en is het geen spits. De paaltjes die omhoog zouden komen vertragen het verkeer. Het is dan niet meer mogelijk om met 180 km/h het uitgaanspubliek aan te rijden

	 Maak de parkeer vakken schuin dan kunnen er meer auto.s staan en zirg dat de straat breder wordt het is echt levensgevaarlijk voor fietsers en brommers. 
	 Maak de parkeer vakken schuin dan kunnen er meer auto.s staan en zirg dat de straat breder wordt het is echt levensgevaarlijk voor fietsers en brommers. 

	 Maak de parkeergarage aantrekkelijker en wees wat soepeler voor de bewoners 
	 Maak de parkeergarage aantrekkelijker en wees wat soepeler voor de bewoners 

	 Maak de parkeerplaatsen schuin ipv recht. Maak de straat een 30km zone. Meer handhaving door politie van asociale rijgedrag. 
	 Maak de parkeerplaatsen schuin ipv recht. Maak de straat een 30km zone. Meer handhaving door politie van asociale rijgedrag. 

	 Maak de sluiskreek weer vrij parkeren zodat de parkeerdruk verdeeld wordt. Zorg voor fatsoenlijke brede rijbanen op de Tonnekreek zodat we niet langer half op de stoep hoeven te staan. 
	 Maak de sluiskreek weer vrij parkeren zodat de parkeerdruk verdeeld wordt. Zorg voor fatsoenlijke brede rijbanen op de Tonnekreek zodat we niet langer half op de stoep hoeven te staan. 

	 Maak de weg iets breder en het grasveldje iets kleiner waardoor schuine parkeervakken mogelijk worden ipv het fileparkeren in de straat. 
	 Maak de weg iets breder en het grasveldje iets kleiner waardoor schuine parkeervakken mogelijk worden ipv het fileparkeren in de straat. 

	 Maak deze straat eenrichtingsverkeer omdat twee Auto elkaar niet kunnen passeren. 
	 Maak deze straat eenrichtingsverkeer omdat twee Auto elkaar niet kunnen passeren. 

	 maak drukke wijken met hoge parkeerdruk voor vergunninghouders 
	 maak drukke wijken met hoge parkeerdruk voor vergunninghouders 

	 Maak een fatsoenlijke parkeerplaats zonder al de bomen 
	 Maak een fatsoenlijke parkeerplaats zonder al de bomen 


	 Maak eens parkeerplaatsen. We hebben nu een mooie witte streep dat we op de stoep kunnen parkeren. Maar geen dwars strepen tot hoever de parkeerplaats loopt. Hierdoor hebben wij onnodige lege kleine stukjes parkeerplek. 
	 Maak eens parkeerplaatsen. We hebben nu een mooie witte streep dat we op de stoep kunnen parkeren. Maar geen dwars strepen tot hoever de parkeerplaats loopt. Hierdoor hebben wij onnodige lege kleine stukjes parkeerplek. 
	 Maak eens parkeerplaatsen. We hebben nu een mooie witte streep dat we op de stoep kunnen parkeren. Maar geen dwars strepen tot hoever de parkeerplaats loopt. Hierdoor hebben wij onnodige lege kleine stukjes parkeerplek. 

	 Maak extra parkeervakken erbij, bijvoorbeeld door schuin te parkeren ipv parallel aan de weg 
	 Maak extra parkeervakken erbij, bijvoorbeeld door schuin te parkeren ipv parallel aan de weg 

	 Maak Oostzeekdijk eenrichtingstraat; er is dan meer ruimte voor fietsers en geparkeerde auto's. 
	 Maak Oostzeekdijk eenrichtingstraat; er is dan meer ruimte voor fietsers en geparkeerde auto's. 

	 Maak parkeer vakken, meer controle op fout parkeerders 
	 Maak parkeer vakken, meer controle op fout parkeerders 

	 Maak parkeren in de straat alleen voor aanwonenden en hun bezoek mogelijk. 
	 Maak parkeren in de straat alleen voor aanwonenden en hun bezoek mogelijk. 

	 maak parkeren op de openbare straat duurder dan parkeren in parkeergarages of parkeerterreinen. 
	 maak parkeren op de openbare straat duurder dan parkeren in parkeergarages of parkeerterreinen. 

	 maak parkeren voor bewoners mogelijk op aangewezen plaatsen 
	 maak parkeren voor bewoners mogelijk op aangewezen plaatsen 

	 Maak parkeren voor bewoners weer gratis en voor anderen duur. 
	 Maak parkeren voor bewoners weer gratis en voor anderen duur. 

	 Maak steekkommen i.p.v file parkeren. Onze stoep is volgens mij breed genoeg hiervoor. 
	 Maak steekkommen i.p.v file parkeren. Onze stoep is volgens mij breed genoeg hiervoor. 

	 Maak van de straat na 19:00 ook betaalt parkeren. Er is een sportschool om de hoek (david loyd) en de ene straat is betaald parkeren tot 23:00 en andere niet in de wijk! gewoon duidelijk allemaal tot 23:00!!! 
	 Maak van de straat na 19:00 ook betaalt parkeren. Er is een sportschool om de hoek (david loyd) en de ene straat is betaald parkeren tot 23:00 en andere niet in de wijk! gewoon duidelijk allemaal tot 23:00!!! 

	 Maak verschil tussen op straat parkeren en de parkeergarages groter zodat men eerder naar de parkeergarage gaat. 
	 Maak verschil tussen op straat parkeren en de parkeergarages groter zodat men eerder naar de parkeergarage gaat. 

	 maandag tot zaterdag betaald parkeren tot 18.00 uur zondag gratis   beter van maandag tot zondag betaald parkeer  van 9.00 uur  tot  21.00 uur 
	 maandag tot zaterdag betaald parkeren tot 18.00 uur zondag gratis   beter van maandag tot zondag betaald parkeer  van 9.00 uur  tot  21.00 uur 

	 Maar ik woon tegenover een school en een huisartsen praktijk het zou een goede oplossing zijn maar dan zijn de buren de dupe ik denk niet dat ouders die kinderen naar school brengen niet gaan betalen paaltjes neerzetten kost niet veel en een goede oplossing 
	 Maar ik woon tegenover een school en een huisartsen praktijk het zou een goede oplossing zijn maar dan zijn de buren de dupe ik denk niet dat ouders die kinderen naar school brengen niet gaan betalen paaltjes neerzetten kost niet veel en een goede oplossing 

	 Markeer de parkeervakken in de straat. Scheekt een hoop irritatie voor niets 
	 Markeer de parkeervakken in de straat. Scheekt een hoop irritatie voor niets 

	 Marokkaanse jongeren parkeren zomaar op straat of stoep. De politie is bang om langs te komen en boetes te schrijven. 
	 Marokkaanse jongeren parkeren zomaar op straat of stoep. De politie is bang om langs te komen en boetes te schrijven. 

	 Max 1 parkeervergunning per adres Invalideplek is bijna altijd leeg 
	 Max 1 parkeervergunning per adres Invalideplek is bijna altijd leeg 

	 Max. 60 minuten parkeren voor redelijk tarief. Langere duur uitsluitend in parkeergarage. 
	 Max. 60 minuten parkeren voor redelijk tarief. Langere duur uitsluitend in parkeergarage. 

	 mede uit veiligheidsoverwegingen een verbod op het langdurig parkeren van bestelbussen in de straat en vervolgens het handhaven daarop. 
	 mede uit veiligheidsoverwegingen een verbod op het langdurig parkeren van bestelbussen in de straat en vervolgens het handhaven daarop. 

	 Medewerkers van Aafje in ieder geval op hun eigen parkeerplaats parkeren,daar is voldoende plaats maar wij kunnen daar niet op 
	 Medewerkers van Aafje in ieder geval op hun eigen parkeerplaats parkeren,daar is voldoende plaats maar wij kunnen daar niet op 

	 Meer (openbare) fietsnietjes en minder (private) fietstrommels. 
	 Meer (openbare) fietsnietjes en minder (private) fietstrommels. 

	 Meer aandacht besteden aan de mening van bewoners en deze waar mogelijk betrekken bij beslissingen. Voor nu lijkt het te laat omdat op dit moment de werkzaamheden al aan de gang zijn in de hele straat waarbij o.a. de aantal parkeerplaatsen zullen worden gehalveerd. Hier is duidelijk niet goed over nagedacht en gecommuniceerd. Winkelend publiek en ondernemers gaan nu helemaal voor overlast gebruiken.. 
	 Meer aandacht besteden aan de mening van bewoners en deze waar mogelijk betrekken bij beslissingen. Voor nu lijkt het te laat omdat op dit moment de werkzaamheden al aan de gang zijn in de hele straat waarbij o.a. de aantal parkeerplaatsen zullen worden gehalveerd. Hier is duidelijk niet goed over nagedacht en gecommuniceerd. Winkelend publiek en ondernemers gaan nu helemaal voor overlast gebruiken.. 

	 Meer afvalbakken plaatsen zodat er minder afval uit de auto's op straat en in de struiken wordt gegooid. 
	 Meer afvalbakken plaatsen zodat er minder afval uit de auto's op straat en in de struiken wordt gegooid. 

	 Meer auto's van de straat en niet zoveel vergunningen toekennen. Er is voldoende stalling gelegenheid in de omgeving. Wellicht een betere samen werking tussen stadsontwikkeling en parkeer beheer. 
	 Meer auto's van de straat en niet zoveel vergunningen toekennen. Er is voldoende stalling gelegenheid in de omgeving. Wellicht een betere samen werking tussen stadsontwikkeling en parkeer beheer. 


	 Meer bekendheid  geven    van deals met  kantoorparkings  id avond  zeker bij grootschalige  events Bezoekers komen meer en deel  ook van buiten 010.   Kom nog meer met OV 
	 Meer bekendheid  geven    van deals met  kantoorparkings  id avond  zeker bij grootschalige  events Bezoekers komen meer en deel  ook van buiten 010.   Kom nog meer met OV 
	 Meer bekendheid  geven    van deals met  kantoorparkings  id avond  zeker bij grootschalige  events Bezoekers komen meer en deel  ook van buiten 010.   Kom nog meer met OV 

	 meer bekeuren 
	 meer bekeuren 

	 Meer betaalbare deelauto's of burenauto's. 
	 Meer betaalbare deelauto's of burenauto's. 

	 Meer betaalzuilen, en niet een zoekplaatje ' waar staat de paal  ' 
	 Meer betaalzuilen, en niet een zoekplaatje ' waar staat de paal  ' 

	 Meer borden op Noordereiland met 'reclame' dat de stadsgarage 1. dichter bij de stad is en 2. al snel goedkoper is dan gratis parkeren op Noordereiland en dan met de bus oid. Daarnaast vaker een rondje laten lopen door wijkagent en mensen aanspreken die langdurig in en geparkeerde auto zitten. 
	 Meer borden op Noordereiland met 'reclame' dat de stadsgarage 1. dichter bij de stad is en 2. al snel goedkoper is dan gratis parkeren op Noordereiland en dan met de bus oid. Daarnaast vaker een rondje laten lopen door wijkagent en mensen aanspreken die langdurig in en geparkeerde auto zitten. 

	 Meer controle 
	 Meer controle 

	 Meer controle 
	 Meer controle 

	 Meer controle 
	 Meer controle 

	 Meer controle dat er niet op de hoeken wordt geparkeerd 
	 Meer controle dat er niet op de hoeken wordt geparkeerd 

	 Meer controle dat mensen IN de vakken parkeren. Overigens is er verder wel genoeg plek dus dat is prettig. 
	 Meer controle dat mensen IN de vakken parkeren. Overigens is er verder wel genoeg plek dus dat is prettig. 

	 Meer controle door bevoegde instanties. 
	 Meer controle door bevoegde instanties. 

	 Meer controle en handhaving lost veel problemen op. 
	 Meer controle en handhaving lost veel problemen op. 

	 meer controle op "asociaal" parkeergedrag 
	 meer controle op "asociaal" parkeergedrag 

	 Meer controle op fout parkeren en illegaal parkeren 
	 Meer controle op fout parkeren en illegaal parkeren 

	 Meer controle op foutparkeerders 
	 Meer controle op foutparkeerders 

	 Meer controle op parkeren van andere voertuigen dan motorvoertuigen (wat in een woonerf immers verboden is). 
	 Meer controle op parkeren van andere voertuigen dan motorvoertuigen (wat in een woonerf immers verboden is). 

	 meer controle op stoep parkeerders of op de groenezoom waar een invalide parkeer plaats is die constand word gebruikt door een winkelier als gebruik voor laad en los plaats en laat dan de rest van de dag zijn wagen staan met open laadbak alsof hij bezig is terwijl er achter een laad en los zone is 
	 meer controle op stoep parkeerders of op de groenezoom waar een invalide parkeer plaats is die constand word gebruikt door een winkelier als gebruik voor laad en los plaats en laat dan de rest van de dag zijn wagen staan met open laadbak alsof hij bezig is terwijl er achter een laad en los zone is 

	 meer controle, strenger beleid op fietsen en bakfiesten die parkeren soms onmogelijk maken alsmede containers en diverse andere bouwafzettingen. 
	 meer controle, strenger beleid op fietsen en bakfiesten die parkeren soms onmogelijk maken alsmede containers en diverse andere bouwafzettingen. 

	 Meer controleren of foutparkeren. 
	 Meer controleren of foutparkeren. 

	 Meer controles en het betaald gebied uit breiden 
	 Meer controles en het betaald gebied uit breiden 

	 meer eenzijdige parkeerverboden in smalle straten 
	 meer eenzijdige parkeerverboden in smalle straten 

	 Meer fiets trommels, zonder lange wachttijd Ik heb sinds kort geen auto meer. Daarvoor had ik weinig problemen met parkeren 
	 Meer fiets trommels, zonder lange wachttijd Ik heb sinds kort geen auto meer. Daarvoor had ik weinig problemen met parkeren 

	 Meer fietsenstalling controle op fietsen die aan lantaarnpaal aan de parkeerplaats vast zitten (ivm beschadigen auto. 
	 Meer fietsenstalling controle op fietsen die aan lantaarnpaal aan de parkeerplaats vast zitten (ivm beschadigen auto. 

	 Meer fietsenstallingen bij station Meijersplein en Melanchthonweg, want daar in de buurt zijn te weinig parkeerplaatsen voor auto's 
	 Meer fietsenstallingen bij station Meijersplein en Melanchthonweg, want daar in de buurt zijn te weinig parkeerplaatsen voor auto's 

	 Meer fietsrekken! 
	 Meer fietsrekken! 

	 Meer fietstrommels. Teveel fietsendiefstal in de Insulindestraat 
	 Meer fietstrommels. Teveel fietsendiefstal in de Insulindestraat 

	 Meer gele strepen of meer controle. Strenger beleid invalidenparkeerplaatsen. Lijken te gemakkelijk vergeven te worden. 
	 Meer gele strepen of meer controle. Strenger beleid invalidenparkeerplaatsen. Lijken te gemakkelijk vergeven te worden. 

	 Meer handhaven en bovendien het plein op de schop en beter indelen.. ook is de inparkeer ruimte te smal, je zit zo tegen de parallel met jou al geparkeerde auto aan.. 
	 Meer handhaven en bovendien het plein op de schop en beter indelen.. ook is de inparkeer ruimte te smal, je zit zo tegen de parallel met jou al geparkeerde auto aan.. 


	 Meer handhaven op fout parkeerders. Als voorbeeld: Vanaf de Peppelweg kun je via de Paltroklaan met de auto de wijk inrijden. Dit is 1 van de 3 mogelijkheden om de wijk in te rijden. Deze route wordt veel gebruikt en hier staan vaak auto's half op de straat half op de stoep. Dit zorgt voor onveilige en vervelende situaties en voor de bewoners een hoop ergernis. 
	 Meer handhaven op fout parkeerders. Als voorbeeld: Vanaf de Peppelweg kun je via de Paltroklaan met de auto de wijk inrijden. Dit is 1 van de 3 mogelijkheden om de wijk in te rijden. Deze route wordt veel gebruikt en hier staan vaak auto's half op de straat half op de stoep. Dit zorgt voor onveilige en vervelende situaties en voor de bewoners een hoop ergernis. 
	 Meer handhaven op fout parkeerders. Als voorbeeld: Vanaf de Peppelweg kun je via de Paltroklaan met de auto de wijk inrijden. Dit is 1 van de 3 mogelijkheden om de wijk in te rijden. Deze route wordt veel gebruikt en hier staan vaak auto's half op de straat half op de stoep. Dit zorgt voor onveilige en vervelende situaties en voor de bewoners een hoop ergernis. 

	 Meer handhaven op foutief parkeren. Bijv. op de stoep parkeren, zodat je op straat moet lopen om er langs te kunnen. 
	 Meer handhaven op foutief parkeren. Bijv. op de stoep parkeren, zodat je op straat moet lopen om er langs te kunnen. 

	 meer handhaven op het verkeerd parkeren. Nu alleen controle tijdens de uren van betaald parkeren maar de hinder is na deze tijd 
	 meer handhaven op het verkeerd parkeren. Nu alleen controle tijdens de uren van betaald parkeren maar de hinder is na deze tijd 

	 Meer handhaven qua foutparkeren. 
	 Meer handhaven qua foutparkeren. 

	 Meer handhaven, dus waarschuwen als een auto verkeerd geparkeerd is of daarna boetes uitdelen. 
	 Meer handhaven, dus waarschuwen als een auto verkeerd geparkeerd is of daarna boetes uitdelen. 

	 Meer handhaven, er staan hier dagelijks s'avonds en in het weekend enorme werkbussen half op de stoep geparkeerd. Buiten dat ze wel 2 of 3 parkeerplekken in een keer in beslag nemen belemmeren ze ook nog eens de voetgangers op de stoep. 
	 Meer handhaven, er staan hier dagelijks s'avonds en in het weekend enorme werkbussen half op de stoep geparkeerd. Buiten dat ze wel 2 of 3 parkeerplekken in een keer in beslag nemen belemmeren ze ook nog eens de voetgangers op de stoep. 

	 Meer handhaving 
	 Meer handhaving 

	 Meer handhaving en controle. Er staan vaak genoeg voertuigen die er nooit stonden (niet van buren) voor langere tijd. Na een aantal weken zijn deze dan ineens weer verdwenen. 
	 Meer handhaving en controle. Er staan vaak genoeg voertuigen die er nooit stonden (niet van buren) voor langere tijd. Na een aantal weken zijn deze dan ineens weer verdwenen. 

	 Meer handhaving op de Nieuwe Binnenweg! Dubbelparkeren is een ramp hier 
	 Meer handhaving op de Nieuwe Binnenweg! Dubbelparkeren is een ramp hier 

	 Meer handhaving op parkeren in bochten of op stoepen waardoor ingangen geblokkeerd worden. Of dmv straatmeubilair dit duidelijk maken. Er is genoeg parkeerplaats iets verderop. Betaald parkeren zou dan ook totaal geen oplossing zijn voor dit probleem. Ik ben tegen invoering van betaald parkeren in mijn wijk. 
	 Meer handhaving op parkeren in bochten of op stoepen waardoor ingangen geblokkeerd worden. Of dmv straatmeubilair dit duidelijk maken. Er is genoeg parkeerplaats iets verderop. Betaald parkeren zou dan ook totaal geen oplossing zijn voor dit probleem. Ik ben tegen invoering van betaald parkeren in mijn wijk. 

	 Meer handhaving!!!!!! 
	 Meer handhaving!!!!!! 

	 Meer laadpalen nabij appartementen complexen. 
	 Meer laadpalen nabij appartementen complexen. 

	 meer laadpalen om elektrisch rijden te bevorderen 
	 meer laadpalen om elektrisch rijden te bevorderen 

	 Meer laadpalen s.v.p. Daarnaast is door parkeren bij wedstrijd Feyenoord de hele buurt (Kop van Zuid) volgeparkeerd. 
	 Meer laadpalen s.v.p. Daarnaast is door parkeren bij wedstrijd Feyenoord de hele buurt (Kop van Zuid) volgeparkeerd. 

	 Meer letten op fout parkeren. 
	 Meer letten op fout parkeren. 

	 Meer ondergrondse garages in wijken, meer voorzieningen voor deelauto's, parkeren duurder maken, nog meer drempels, alleen stapvoets rijden in intensieve woongebieden m,et smalle straten, nog meer eenrichtingsverkeer 
	 Meer ondergrondse garages in wijken, meer voorzieningen voor deelauto's, parkeren duurder maken, nog meer drempels, alleen stapvoets rijden in intensieve woongebieden m,et smalle straten, nog meer eenrichtingsverkeer 

	 Meer openbare elektrische palen zouden gewenst zijn 
	 Meer openbare elektrische palen zouden gewenst zijn 

	 meer oplaadpalen van de overheid in de buurt 
	 meer oplaadpalen van de overheid in de buurt 

	 meer parkeer mogelijkheden, vanwege de supermarkt Lidle is het altijd druk en heel mensen hebben blikschade 
	 meer parkeer mogelijkheden, vanwege de supermarkt Lidle is het altijd druk en heel mensen hebben blikschade 

	 Meer parkeer plaats. 
	 Meer parkeer plaats. 

	 meer parkeer plaatsen 
	 meer parkeer plaatsen 

	 meer parkeer plaatsen maken 
	 meer parkeer plaatsen maken 

	 Meer parkeergelegenheid bij het wijkgebouw creeeren 
	 Meer parkeergelegenheid bij het wijkgebouw creeeren 

	 meer parkeergelegenheid maken door grasvelden om te bouwen tot parkeerplaats 
	 meer parkeergelegenheid maken door grasvelden om te bouwen tot parkeerplaats 

	 Meer parkeergelegenheid realiseren. 
	 Meer parkeergelegenheid realiseren. 

	 Meer parkeerplaatsen 
	 Meer parkeerplaatsen 

	 meer parkeerplaatsen ! 
	 meer parkeerplaatsen ! 

	 Meer parkeerplaatsen aan de Koninginneweg 
	 Meer parkeerplaatsen aan de Koninginneweg 


	 Meer parkeerplaatsen aanleggen, of schuin aanleggen ipv fileparkeren 
	 Meer parkeerplaatsen aanleggen, of schuin aanleggen ipv fileparkeren 
	 Meer parkeerplaatsen aanleggen, of schuin aanleggen ipv fileparkeren 

	 Meer parkeerplaatsen aanleggen. Er is te weinig parkeergelegenheid voor de leefomgeving. Andere indeling van parkeerplaatsen. Zodra je parkeerplaatsen een kwartslag zou draaien, dan kan je er meer kwijt 
	 Meer parkeerplaatsen aanleggen. Er is te weinig parkeergelegenheid voor de leefomgeving. Andere indeling van parkeerplaatsen. Zodra je parkeerplaatsen een kwartslag zou draaien, dan kan je er meer kwijt 

	 Meer parkeerplaatsen als er mogelijkheden voor zijn maar die zijn naar mijn mening niet groot 
	 Meer parkeerplaatsen als er mogelijkheden voor zijn maar die zijn naar mijn mening niet groot 

	 Meer parkeerplaatsen bijmaken. Er ligt genoeg gras wat, door zeer slecht onderhoud, spuug lelijk is, waar niemand over zou gaan klagen als er parkeerplaatsen gemaakt zouden worden 
	 Meer parkeerplaatsen bijmaken. Er ligt genoeg gras wat, door zeer slecht onderhoud, spuug lelijk is, waar niemand over zou gaan klagen als er parkeerplaatsen gemaakt zouden worden 

	 Meer parkeerplaatsen creëren en tweede of derde auto op hetzelfde huisadres aanpakken d.m.v een parkeertoeslag. Werkbusjes weren uit de wijk 
	 Meer parkeerplaatsen creëren en tweede of derde auto op hetzelfde huisadres aanpakken d.m.v een parkeertoeslag. Werkbusjes weren uit de wijk 

	 meer parkeerplaatsen creëren voor horeca, of het tarief flink verhogen 
	 meer parkeerplaatsen creëren voor horeca, of het tarief flink verhogen 

	 Meer parkeerplaatsen en mensen met een garage en oprijlaan verplichten daarvan gebruik te maken. Maar toch vooral meer parkeerplaatsen. Er is ruimte genoeg voor. 
	 Meer parkeerplaatsen en mensen met een garage en oprijlaan verplichten daarvan gebruik te maken. Maar toch vooral meer parkeerplaatsen. Er is ruimte genoeg voor. 

	 Meer parkeerplaatsen en per huishouden 1 auto en voor meerdere auto’s laten betalen 
	 Meer parkeerplaatsen en per huishouden 1 auto en voor meerdere auto’s laten betalen 

	 Meer parkeerplaatsen maken 
	 Meer parkeerplaatsen maken 

	 Meer parkeerplaatsen maken 
	 Meer parkeerplaatsen maken 

	 Meer Parkeerplaatsen maken 
	 Meer Parkeerplaatsen maken 

	 Meer parkeerplaatsen te maken voor ouders die kinderen naar school brengen. Het is een utopie te denken dat je mensen kunt dwingen hun kinderen op de fiets naar school te brengen ,mede omdat het een crime is om 's morgens onze  wijk uit te komen om naar je werk te gaan zal niemand eerst de kinderen naar school brengen om daarna naar huis te fietsen om de auto te halen, met als gevolg dat je zeker weet dat je te laat op je werk komt. 
	 Meer parkeerplaatsen te maken voor ouders die kinderen naar school brengen. Het is een utopie te denken dat je mensen kunt dwingen hun kinderen op de fiets naar school te brengen ,mede omdat het een crime is om 's morgens onze  wijk uit te komen om naar je werk te gaan zal niemand eerst de kinderen naar school brengen om daarna naar huis te fietsen om de auto te halen, met als gevolg dat je zeker weet dat je te laat op je werk komt. 

	 Meer parkeerplaatsen. 
	 Meer parkeerplaatsen. 

	 meer parkeerplekken aanleggen 
	 meer parkeerplekken aanleggen 

	 Meer parkeerplekken aanleggen!  En omdat de hoeveelheid openbare ruimte hier minimaal is, zou haaks parkeren (of ondergronds) de enige oplossing zijn. 
	 Meer parkeerplekken aanleggen!  En omdat de hoeveelheid openbare ruimte hier minimaal is, zou haaks parkeren (of ondergronds) de enige oplossing zijn. 

	 meer parkeerplekken maken 
	 meer parkeerplekken maken 

	 Meer parkeerplekken voor fietsen ipv auto's 
	 Meer parkeerplekken voor fietsen ipv auto's 

	 meer parkeerplekken. boetes voor te grote vrachtwagens die 2 of soms 3 plekken bezet houden. 
	 meer parkeerplekken. boetes voor te grote vrachtwagens die 2 of soms 3 plekken bezet houden. 

	 Meer parkeervakken maken omdat in veel huishoudens twee auto's zijn waardoor het probleem van geen parkeerplaats kunnen vinden, ontstaat. 
	 Meer parkeervakken maken omdat in veel huishoudens twee auto's zijn waardoor het probleem van geen parkeerplaats kunnen vinden, ontstaat. 

	 meer patrouilleren of betere verlichting. 
	 meer patrouilleren of betere verlichting. 

	 Meer plekken en minder stoep of een beleid van 1 auto per huishouden eigen plek rest elders 
	 Meer plekken en minder stoep of een beleid van 1 auto per huishouden eigen plek rest elders 

	 Meer plekken om fietsen neer te zetten 
	 Meer plekken om fietsen neer te zetten 

	 Meer plekken voor elektrische auto's 
	 Meer plekken voor elektrische auto's 

	 Meer politienpatrouille snachts 
	 Meer politienpatrouille snachts 

	 Meer ruimte voor de fiets. En een parkeer garage zou ook handig zijn. 
	 Meer ruimte voor de fiets. En een parkeer garage zou ook handig zijn. 

	 Meer toezicht & handhaving. 
	 Meer toezicht & handhaving. 

	 Meer toezicht en handhaving mbt foutparkeren. Met name in Gruttostraat en Boergoensevliet. 
	 Meer toezicht en handhaving mbt foutparkeren. Met name in Gruttostraat en Boergoensevliet. 

	 meer toezicht op Laan op Zuid. tevens wordt hier met hoge snelheiden gereden! 
	 meer toezicht op Laan op Zuid. tevens wordt hier met hoge snelheiden gereden! 


	 Meer toezicht op overlast betreffende de stationair draaiende auto's, of de parkeerplaatsen voor de elektrische auto's verplaatsen. Feit dat die plekken meestal vrij zijn, gaan mensen daar "parkeren". 
	 Meer toezicht op overlast betreffende de stationair draaiende auto's, of de parkeerplaatsen voor de elektrische auto's verplaatsen. Feit dat die plekken meestal vrij zijn, gaan mensen daar "parkeren". 
	 Meer toezicht op overlast betreffende de stationair draaiende auto's, of de parkeerplaatsen voor de elektrische auto's verplaatsen. Feit dat die plekken meestal vrij zijn, gaan mensen daar "parkeren". 

	 Meer vakken creëren door anders in te delen 
	 Meer vakken creëren door anders in te delen 

	 Men gebruikt vaak stoepen om de auto te parkeren als de parkeerplaatsen vol zijn. 
	 Men gebruikt vaak stoepen om de auto te parkeren als de parkeerplaatsen vol zijn. 

	 Men rijd vaak te hard door de straat (Spangesekade) waar een maximumsnelheid van 30 km/per uur geldt. Het risico is dat geparkeerde auto's beschadigd kunnen raken en/of de buitenspiegels er af gereden worden indien men uit moet wijken bij tegenliggers. Ook is er veel ongeduld als iemand wil gaan parkeren. Dan vind men het nodig om gelijk te gaan toeteren of met gillende banden de te parkeren auto te passeren. 
	 Men rijd vaak te hard door de straat (Spangesekade) waar een maximumsnelheid van 30 km/per uur geldt. Het risico is dat geparkeerde auto's beschadigd kunnen raken en/of de buitenspiegels er af gereden worden indien men uit moet wijken bij tegenliggers. Ook is er veel ongeduld als iemand wil gaan parkeren. Dan vind men het nodig om gelijk te gaan toeteren of met gillende banden de te parkeren auto te passeren. 

	 Mensen komen van ergens anders en parkeren hier, waardoor wij als bewoner geen parkeer hebben. 
	 Mensen komen van ergens anders en parkeren hier, waardoor wij als bewoner geen parkeer hebben. 

	 Mensen komen vooral na de parkeer tijd in onze straat parkeren omdat je geen parkeren meer hoeft te betalen zodat ze verder kunnen reizen en zo hebben wij hier geen parkeerplaats. Misschien handeig om de tijd omhoog te gooien voor betaald parkeren 
	 Mensen komen vooral na de parkeer tijd in onze straat parkeren omdat je geen parkeren meer hoeft te betalen zodat ze verder kunnen reizen en zo hebben wij hier geen parkeerplaats. Misschien handeig om de tijd omhoog te gooien voor betaald parkeren 

	 Mensen moeten niet zo zeuren.. Toen ik wel een auto had kon ik altijd wel een plekje vinden. De mensen die hier parkeren zijn allemaal mensen die hier wonen dus zowiezo parkeerplek nodig hebben. 1 man die hier het meest liep te zeiken had een eigen parkeerplek onder zijn huis maar daar had die zijn oldtimer staan waar die nooit mee reed... Ik hoop niet dat hier bij mij in de straat ooit betaald parkeren word ingevoerd. Dat is zo fucking onhandig wanneer je visite of dergelijke langskrijgt. 
	 Mensen moeten niet zo zeuren.. Toen ik wel een auto had kon ik altijd wel een plekje vinden. De mensen die hier parkeren zijn allemaal mensen die hier wonen dus zowiezo parkeerplek nodig hebben. 1 man die hier het meest liep te zeiken had een eigen parkeerplek onder zijn huis maar daar had die zijn oldtimer staan waar die nooit mee reed... Ik hoop niet dat hier bij mij in de straat ooit betaald parkeren word ingevoerd. Dat is zo fucking onhandig wanneer je visite of dergelijke langskrijgt. 

	 Mensen uit de tegenoverliggende wijk parkeren bij ons appartementencomplex. Sommige huishoudens hebben door volwassen inwonende kinderen meerdere auto's. Als ik avonds thuis kom(geldt vanaf 19.00uur) kan ik niet meer parkeren. Heel vervelend!!! Wij zouden bij ons complex graag een eigen parkeerplaats willen hebben. 
	 Mensen uit de tegenoverliggende wijk parkeren bij ons appartementencomplex. Sommige huishoudens hebben door volwassen inwonende kinderen meerdere auto's. Als ik avonds thuis kom(geldt vanaf 19.00uur) kan ik niet meer parkeren. Heel vervelend!!! Wij zouden bij ons complex graag een eigen parkeerplaats willen hebben. 

	 Mensen van buiten de stad parkeren in de buurt van tram en bus haltes. Hierdoor worden de bewoners gestraft door de gemeente als er betaald parkeren wordt ingevoerd. En als het is ingevoerd kun je vaak nog niet parkeren. 
	 Mensen van buiten de stad parkeren in de buurt van tram en bus haltes. Hierdoor worden de bewoners gestraft door de gemeente als er betaald parkeren wordt ingevoerd. En als het is ingevoerd kun je vaak nog niet parkeren. 

	 Mensen van de aangrenzende zone parkeren hun auto bij ons in de straat. Bij ons geldt betaald parkeren tot 18.00 uur in de aangrenzende zone tot 23.00 uur. Daarom kunnen wij als bewoners onze auto niet kwijt. 
	 Mensen van de aangrenzende zone parkeren hun auto bij ons in de straat. Bij ons geldt betaald parkeren tot 18.00 uur in de aangrenzende zone tot 23.00 uur. Daarom kunnen wij als bewoners onze auto niet kwijt. 

	 mensen van de overkant van de kruising parkeren hier waardoor snel vol...dus daar moet gekeken worden of er mogelijkheden zijn voor meer of op andere plek parkeren 
	 mensen van de overkant van de kruising parkeren hier waardoor snel vol...dus daar moet gekeken worden of er mogelijkheden zijn voor meer of op andere plek parkeren 

	 mensen willen graag pal voor hun deur parkeren en klagen steen en been als ze n stukje verderop staan. Je lost niks op als je er meer parkeerplekken bij maakt, mensen kopen dan meer auto's. Ik vind de straat nu al veel te vol met blik. Het geeft n benauwd gevoel als je geen of weinig voetgangersruimte over laat 
	 mensen willen graag pal voor hun deur parkeren en klagen steen en been als ze n stukje verderop staan. Je lost niks op als je er meer parkeerplekken bij maakt, mensen kopen dan meer auto's. Ik vind de straat nu al veel te vol met blik. Het geeft n benauwd gevoel als je geen of weinig voetgangersruimte over laat 

	 Met de modernere technieken zou er d.m.v. zoeken en toewijzing van parkeerplekken m.b.v. een app veel meer mogelijk moeten zijn. Daarnaast is dan ook beter inzichtelijk waar de parkeerbalans niet op orde is en kan overloop naar andere straten worden voorkomen. 
	 Met de modernere technieken zou er d.m.v. zoeken en toewijzing van parkeerplekken m.b.v. een app veel meer mogelijk moeten zijn. Daarnaast is dan ook beter inzichtelijk waar de parkeerbalans niet op orde is en kan overloop naar andere straten worden voorkomen. 

	 Met Feyenoord City moet er echt beter naar mobiliteit en terugdringen autoverkeer worden gekeken. 
	 Met Feyenoord City moet er echt beter naar mobiliteit en terugdringen autoverkeer worden gekeken. 

	 Met name de medewerkers van Provimi (recht tegenover de straat waar ik woon) zijn de oorzaak van deze overlast. Daarom speelt deze situatie in de avonduren niet. Circa 80 medewerkers van Provimi hebben een betaald parkeren vergunning gekregen; 
	 Met name de medewerkers van Provimi (recht tegenover de straat waar ik woon) zijn de oorzaak van deze overlast. Daarom speelt deze situatie in de avonduren niet. Circa 80 medewerkers van Provimi hebben een betaald parkeren vergunning gekregen; 


	parkeerplaatsen die ten koste gaan van de bewoners direct rondom Provimi. Een oplossing zou natuurlijk zijn Provimi te laten parkeren op het terrein van de SS Rotterdam (staat nooit helemaal vol) en dan met een pendelbusje heen en weer. 
	parkeerplaatsen die ten koste gaan van de bewoners direct rondom Provimi. Een oplossing zou natuurlijk zijn Provimi te laten parkeren op het terrein van de SS Rotterdam (staat nooit helemaal vol) en dan met een pendelbusje heen en weer. 
	parkeerplaatsen die ten koste gaan van de bewoners direct rondom Provimi. Een oplossing zou natuurlijk zijn Provimi te laten parkeren op het terrein van de SS Rotterdam (staat nooit helemaal vol) en dan met een pendelbusje heen en weer. 

	 met nog net wat meer fietsparkeergelegenheid ('nietjes') zou ik blij zijn. 
	 met nog net wat meer fietsparkeergelegenheid ('nietjes') zou ik blij zijn. 

	 Mijn auto staat in een overdekte parkeergarage! 
	 Mijn auto staat in een overdekte parkeergarage! 

	 Mijn auto staat niet op straat maar in een parkeergarage waar ik een vaste plek in eigendom heb 
	 Mijn auto staat niet op straat maar in een parkeergarage waar ik een vaste plek in eigendom heb 

	 Mijn buurman heeft een eigen oprit. Als hij daar parkeert krijgt hij een bekeuring. Nu kan er dus niet op zijn oprit geparkeerd worden en neemt zijn auto ergens anders een parkeerplek in: twee parkeerplekken voor een auto. 
	 Mijn buurman heeft een eigen oprit. Als hij daar parkeert krijgt hij een bekeuring. Nu kan er dus niet op zijn oprit geparkeerd worden en neemt zijn auto ergens anders een parkeerplek in: twee parkeerplekken voor een auto. 

	 Mijn buurt is een beschermd stadsgezicht. Ik zou graag zien dat geparkeerde auto,'s dit zo veel mogelijk in tact laten. Dat betekent parkeerplekken netjes op een rij en niet al die verspringingen die zichtlijnen hinderen en het beeld rommelig maken. Het beste is natuurlijk wijkstallingsgarages en minder straatparkeren. Er zijnplantsoenen genoeg om die ondergronds aan te leggen; ook metrostation Blijdorp bevat immens veel ongebruikte ruimte. 
	 Mijn buurt is een beschermd stadsgezicht. Ik zou graag zien dat geparkeerde auto,'s dit zo veel mogelijk in tact laten. Dat betekent parkeerplekken netjes op een rij en niet al die verspringingen die zichtlijnen hinderen en het beeld rommelig maken. Het beste is natuurlijk wijkstallingsgarages en minder straatparkeren. Er zijnplantsoenen genoeg om die ondergronds aan te leggen; ook metrostation Blijdorp bevat immens veel ongebruikte ruimte. 

	 Mijn straat wordt momenteel opgeknapt en daarna zou het groener, voetganger- en kindvriendelijker moeten worden, met minder parkeerplaatsen. 
	 Mijn straat wordt momenteel opgeknapt en daarna zou het groener, voetganger- en kindvriendelijker moeten worden, met minder parkeerplaatsen. 

	 mijn wijk bleek bij een onderzoek tegen betaald parkeren te zijn. Zo ook ik, tenminste regulier betaald parkeren. Wat ik niet erg zou vinden, is als er alleen 's-avonds betaald parkeren wordt ingevoerd en dat de bewoners dan een parkeervergunning kunnen aanschaffen. Tweede vergunning EXTRA duur maken 
	 mijn wijk bleek bij een onderzoek tegen betaald parkeren te zijn. Zo ook ik, tenminste regulier betaald parkeren. Wat ik niet erg zou vinden, is als er alleen 's-avonds betaald parkeren wordt ingevoerd en dat de bewoners dan een parkeervergunning kunnen aanschaffen. Tweede vergunning EXTRA duur maken 

	 mijn woning heeft 2 eigen parkeerplaatsen die mijn eigendom zijn, daarom ervaar ik nooit problemen en aangezien mijn buren dezelfde constructie hebben, is er in onze straat ook als het gaat om betaald parkeren niet echt sprake van een parkeerdruk. 
	 mijn woning heeft 2 eigen parkeerplaatsen die mijn eigendom zijn, daarom ervaar ik nooit problemen en aangezien mijn buren dezelfde constructie hebben, is er in onze straat ook als het gaat om betaald parkeren niet echt sprake van een parkeerdruk. 

	 Mijns inziens is betaald parkeren in (heel) Vreewijk geen oplossing, maar zorgt betaald parkeren in naastgelegen buurten juist voor de overlast. En creëerd men zo draagvlak onder de bewoners om betaald parkeren ook hier door te voeren, wat de gemeente weer aanwend om extra inkomsten te genereren. Als Feyenoord speelt ervaart men de meeste overlast. Maar betaald parkeren geldt natuurlijk niet alleen als Feyenoord een wedstrijd in de Kuip speelt. En mag ik, en bovendien ook mijn gasten, gewoon de hele week 
	 Mijns inziens is betaald parkeren in (heel) Vreewijk geen oplossing, maar zorgt betaald parkeren in naastgelegen buurten juist voor de overlast. En creëerd men zo draagvlak onder de bewoners om betaald parkeren ook hier door te voeren, wat de gemeente weer aanwend om extra inkomsten te genereren. Als Feyenoord speelt ervaart men de meeste overlast. Maar betaald parkeren geldt natuurlijk niet alleen als Feyenoord een wedstrijd in de Kuip speelt. En mag ik, en bovendien ook mijn gasten, gewoon de hele week 

	 minder afrikanen 
	 minder afrikanen 

	 Minder auto;s per gezin 
	 Minder auto;s per gezin 

	 minder auto's in de wijk zou fijn zijn, laat mensen buiten de ring parkeren en met OV of fiets naar de stad komen! 
	 minder auto's in de wijk zou fijn zijn, laat mensen buiten de ring parkeren en met OV of fiets naar de stad komen! 

	 minder blauwe zone, meer parkeerplaats voor bewoners, of blauw voor bewoners toegankelijk maken 
	 minder blauwe zone, meer parkeerplaats voor bewoners, of blauw voor bewoners toegankelijk maken 

	 Minder lawaai en overlast door (geparkeerde) autos is zeer gewenst 
	 Minder lawaai en overlast door (geparkeerde) autos is zeer gewenst 

	 Minder parkeer plaatsen, hoogere parkeerkosten en minder auto's in de stad mag wel. 
	 Minder parkeer plaatsen, hoogere parkeerkosten en minder auto's in de stad mag wel. 

	 Minder Parkeerplaats maar parkeergarage 
	 Minder Parkeerplaats maar parkeergarage 

	 minder parkeerplaatsen en duurder maken dan e grote parkeergarages in de buurt. Voor de bewoners een goedkoop abonnement voor de parkeergarages aanbieden en meer zones voor vrachtwagens een koeriers. 
	 minder parkeerplaatsen en duurder maken dan e grote parkeergarages in de buurt. Voor de bewoners een goedkoop abonnement voor de parkeergarages aanbieden en meer zones voor vrachtwagens een koeriers. 


	 Minder parkeerplaatsen en meer bomen 
	 Minder parkeerplaatsen en meer bomen 
	 Minder parkeerplaatsen en meer bomen 

	 Minder parkeerplekken op de Nieuwe Binnenweg om meer plekken voor fietsen mogelijk te maken. Handhaving op laad en loslocaties , die nu vaak door personenauto's gebruikt worden. Ik pleit voor meer winkelstraten met een apart tarief voor het eerste half uur, zoals de Middellandstraat nu. Er is een enorme wachttijd voor fietstrommels op parkeerlocaties, terwijl de lokaties bij mij in de buurt er wel zijn. 
	 Minder parkeerplekken op de Nieuwe Binnenweg om meer plekken voor fietsen mogelijk te maken. Handhaving op laad en loslocaties , die nu vaak door personenauto's gebruikt worden. Ik pleit voor meer winkelstraten met een apart tarief voor het eerste half uur, zoals de Middellandstraat nu. Er is een enorme wachttijd voor fietstrommels op parkeerlocaties, terwijl de lokaties bij mij in de buurt er wel zijn. 

	 Minder vergunningen afgeven, en meer ruimte voor fietsparkeren inrichten. 
	 Minder vergunningen afgeven, en meer ruimte voor fietsparkeren inrichten. 

	 Minder vergunningen uitgeven en t vergunningengebied kleiner maken. Sector 72 is echt heel groot 
	 Minder vergunningen uitgeven en t vergunningengebied kleiner maken. Sector 72 is echt heel groot 

	 minder vergunningen voor bedrijfsauto's en meerdere auto's op 1 aders 
	 minder vergunningen voor bedrijfsauto's en meerdere auto's op 1 aders 

	 Misschien camera bewaking op de gedempte zalmhaven , ook ivm inbraak. Door vertrek van Schmidt Zeevis is de nachtelijke sociale controle weg. 
	 Misschien camera bewaking op de gedempte zalmhaven , ook ivm inbraak. Door vertrek van Schmidt Zeevis is de nachtelijke sociale controle weg. 

	 misschien een betere indeling van parkeerplaatsen 
	 misschien een betere indeling van parkeerplaatsen 

	 misschien een efficientere indeling. nu staan er afvalcontainers op plekken tussen parkeerplaatsen door. deze kunnen ook op een stoep staan. of zijn er stukken stoep gemaakt tussen parkeerplaatsen door, wat niet efficient is. of de slagbomen verwijderen bij de flinke parkeerplaats bij het entropot, hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. ook in het weekend is de parkeerplaats hier misschien voor 25% vol.  het zijn druppels op een gloeiende plaat, maar scheelt toch. maar vooral hoop ik vanuit de gemeent
	 misschien een efficientere indeling. nu staan er afvalcontainers op plekken tussen parkeerplaatsen door. deze kunnen ook op een stoep staan. of zijn er stukken stoep gemaakt tussen parkeerplaatsen door, wat niet efficient is. of de slagbomen verwijderen bij de flinke parkeerplaats bij het entropot, hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. ook in het weekend is de parkeerplaats hier misschien voor 25% vol.  het zijn druppels op een gloeiende plaat, maar scheelt toch. maar vooral hoop ik vanuit de gemeent

	 Misschien enige extra aandacht voor de overlast van motoren. 
	 Misschien enige extra aandacht voor de overlast van motoren. 

	 misschien gewoon een bordje met ' alleen parkeren voor bewoners' ? 
	 misschien gewoon een bordje met ' alleen parkeren voor bewoners' ? 

	 misschien iets van de sculptuur-route afhalen. Maw de W'singel iets verbreden daar in en uitladen op de Westersingel of langzaam verkeer zoals de vuilniswagen, agressie en irritatie op roept bij bepaalde 'figuren". Misschien een " calamiteiten- baan maken voor brandweer, politie en ziekenauto?? ( op de trambaan aan de overkant???) 
	 misschien iets van de sculptuur-route afhalen. Maw de W'singel iets verbreden daar in en uitladen op de Westersingel of langzaam verkeer zoals de vuilniswagen, agressie en irritatie op roept bij bepaalde 'figuren". Misschien een " calamiteiten- baan maken voor brandweer, politie en ziekenauto?? ( op de trambaan aan de overkant???) 

	 misschien is een wijk parkeer garage een optie 
	 misschien is een wijk parkeer garage een optie 

	 misschien is het handig op ook in de avonduren betaald parkeren in te voeren 
	 misschien is het handig op ook in de avonduren betaald parkeren in te voeren 

	 Misschien kunnen ze gaan invoeren dat je 1 auto voor de deur kan zetten en heb je meerdere auto,s dan kijk je maar waar je hem moet gaan zetten. En daar ook op handhaven. door parkeerbeheer. En niet alleen als er evenementen zijn. 
	 Misschien kunnen ze gaan invoeren dat je 1 auto voor de deur kan zetten en heb je meerdere auto,s dan kijk je maar waar je hem moet gaan zetten. En daar ook op handhaven. door parkeerbeheer. En niet alleen als er evenementen zijn. 

	 Misschien niet realistisch, maar als ik zie hoeveel auto's op en bijna tegen elkaar staan in omliggende straten/buurt zou je bijna neigen naar een ondergrondse parkeergarage. 
	 Misschien niet realistisch, maar als ik zie hoeveel auto's op en bijna tegen elkaar staan in omliggende straten/buurt zou je bijna neigen naar een ondergrondse parkeergarage. 

	 Moedig aan om minder auto's te kopen. D.m.v. belastingen. 
	 Moedig aan om minder auto's te kopen. D.m.v. belastingen. 

	 mogelijk kan per gezin één parkeerplaats toegewezen worden, zodat ik ieder geval één parlerplek per huishouden beschikbaar is. 
	 mogelijk kan per gezin één parkeerplaats toegewezen worden, zodat ik ieder geval één parlerplek per huishouden beschikbaar is. 

	 mogelijk meer speelruimte in de buurt voor kinderen zodat ze niet tussen de auto's behoeven te spelen. 
	 mogelijk meer speelruimte in de buurt voor kinderen zodat ze niet tussen de auto's behoeven te spelen. 

	 Mogelijkheid creëren om half op de stoep te gaan staan. 
	 Mogelijkheid creëren om half op de stoep te gaan staan. 

	 mogelijkheid voor beaoekers in vergunninggebied 3b 
	 mogelijkheid voor beaoekers in vergunninggebied 3b 

	 Momenteel ligt sterk de nadruk op zelfrijdende elektrische auto's. Ik hoop, dat ze zo snel mogelijk worden geïntroduceerd in Nederland, mogelijk gestimuleerd door overheidssubsidies. Dit zal nogal wat voordelen hebben, bv. C02-reductie, maar ook 
	 Momenteel ligt sterk de nadruk op zelfrijdende elektrische auto's. Ik hoop, dat ze zo snel mogelijk worden geïntroduceerd in Nederland, mogelijk gestimuleerd door overheidssubsidies. Dit zal nogal wat voordelen hebben, bv. C02-reductie, maar ook 


	minder (dodelijke) ongevallen. De mens maakt nou eenmaal meer fouten dan een computer. De zelfrijdende auto's (zonder stuur) hebben nog eens voordeel, want dan kun je in je reistijd de tijd besteden aan eigen activiteiten.   Ik ben overtuigd, dat we over 10-20 jaar niet eens meer parkeerplekken nodig hebben mits de overheid de juiste richting geeft. Op centrale plekken in Nederland zal dan ergens een vloot van zelfrijdende elektrische auto's staan. Indien een burger tijdelijk een auto nodig heeft, zal hij h
	minder (dodelijke) ongevallen. De mens maakt nou eenmaal meer fouten dan een computer. De zelfrijdende auto's (zonder stuur) hebben nog eens voordeel, want dan kun je in je reistijd de tijd besteden aan eigen activiteiten.   Ik ben overtuigd, dat we over 10-20 jaar niet eens meer parkeerplekken nodig hebben mits de overheid de juiste richting geeft. Op centrale plekken in Nederland zal dan ergens een vloot van zelfrijdende elektrische auto's staan. Indien een burger tijdelijk een auto nodig heeft, zal hij h
	minder (dodelijke) ongevallen. De mens maakt nou eenmaal meer fouten dan een computer. De zelfrijdende auto's (zonder stuur) hebben nog eens voordeel, want dan kun je in je reistijd de tijd besteden aan eigen activiteiten.   Ik ben overtuigd, dat we over 10-20 jaar niet eens meer parkeerplekken nodig hebben mits de overheid de juiste richting geeft. Op centrale plekken in Nederland zal dan ergens een vloot van zelfrijdende elektrische auto's staan. Indien een burger tijdelijk een auto nodig heeft, zal hij h

	 Momenteel zijn er behoorlijk wat parkeerplaatsen voorzien van electrische oplaadpunten. Dat aantal wordt regelmatig uitgebreid en is op zich goed nieuws. Echter dit gaat ten koste van de reguliere parkeerplekken voor de niet-electrische auto's. Bovendien wordt er momenteel niet goed gebruik gemaakt van de electrische oploaadpunten. Met name bewoners van hybride auto's parkeren daar voor de gele avond / nacht terwijl zij effectief maar 1 a 2 uur op hoeven laden. Daarmee worden alle plekken bezet en is dat 
	 Momenteel zijn er behoorlijk wat parkeerplaatsen voorzien van electrische oplaadpunten. Dat aantal wordt regelmatig uitgebreid en is op zich goed nieuws. Echter dit gaat ten koste van de reguliere parkeerplekken voor de niet-electrische auto's. Bovendien wordt er momenteel niet goed gebruik gemaakt van de electrische oploaadpunten. Met name bewoners van hybride auto's parkeren daar voor de gele avond / nacht terwijl zij effectief maar 1 a 2 uur op hoeven laden. Daarmee worden alle plekken bezet en is dat 

	 More public parking spaces. 
	 More public parking spaces. 

	 mss CCTV plaatsen voor veiligheid, ook vrienden van mij hebben hier al vandalisme gezien/meegemaakt (ook bv kenteken gestolen) 
	 mss CCTV plaatsen voor veiligheid, ook vrienden van mij hebben hier al vandalisme gezien/meegemaakt (ook bv kenteken gestolen) 

	 Na 18 uur ook betaald parkeren. 
	 Na 18 uur ook betaald parkeren. 

	 na de realisatie van de nieuwbouw op de kop van de Mullerpier, graag ook voor die woningen parkeerplaatsen. Nu is het s avonds vaak vol en als deze 28 huizen ook bezoek krijgen, dan is er helemaal geen plek meer over 
	 na de realisatie van de nieuwbouw op de kop van de Mullerpier, graag ook voor die woningen parkeerplaatsen. Nu is het s avonds vaak vol en als deze 28 huizen ook bezoek krijgen, dan is er helemaal geen plek meer over 

	 na deze vragen komt er wel iets anders .met weer vragen lost zich   van zelf op 
	 na deze vragen komt er wel iets anders .met weer vragen lost zich   van zelf op 

	 Naast die ene auto hebben we nog een camper die meestal in de stalling staat.  De parkeeroverlast is vooral in de zomer, het weekend, vanwege het parkeren t.b.v. Plaswijkpark. 
	 Naast die ene auto hebben we nog een camper die meestal in de stalling staat.  De parkeeroverlast is vooral in de zomer, het weekend, vanwege het parkeren t.b.v. Plaswijkpark. 

	 Naast ondergrondse container over de hele lengte naast parkeervak(ken) een niet parkeren . 
	 Naast ondergrondse container over de hele lengte naast parkeervak(ken) een niet parkeren . 

	 Nadat de Internationale school (ISR) klaar was is er met de school overeen gekomen dat er in de leeuweriklaan  niet door hen geparkeerd zou worden aangezien daar speciale voorzieningen voor waren getroffen. Het komt nu regelmatig voor dat er wel degelijk door 
	 Nadat de Internationale school (ISR) klaar was is er met de school overeen gekomen dat er in de leeuweriklaan  niet door hen geparkeerd zou worden aangezien daar speciale voorzieningen voor waren getroffen. Het komt nu regelmatig voor dat er wel degelijk door 


	de ISR in de laan wordt geparkeerd ondanks de gemaakte afspraak.. Op de Wagenaarlaan is plaats genoeg. 
	de ISR in de laan wordt geparkeerd ondanks de gemaakte afspraak.. Op de Wagenaarlaan is plaats genoeg. 
	de ISR in de laan wordt geparkeerd ondanks de gemaakte afspraak.. Op de Wagenaarlaan is plaats genoeg. 

	 Neen 
	 Neen 

	 Neen, wij nemen de drukte bij hoogtij  dagen van de Diergaarde voor lief. 
	 Neen, wij nemen de drukte bij hoogtij  dagen van de Diergaarde voor lief. 

	 Nergens voor nodig. Er is nl voldoende parkeer mogelijkheid in de straat of omgeving zelfs als de achter lichtende straat waar ze zelf niet mogen parkeren (auto luw) in mijn straat parkeren, dan hebben we nog voldoende parkeerplaatsen. 
	 Nergens voor nodig. Er is nl voldoende parkeer mogelijkheid in de straat of omgeving zelfs als de achter lichtende straat waar ze zelf niet mogen parkeren (auto luw) in mijn straat parkeren, dan hebben we nog voldoende parkeerplaatsen. 

	 Net buiten de milieuzone zouden extra parkeerplekken moeten worden aangelegd. Daar heeft men wel wat last en die mensen zijn daarom voor betaald parkeren. Dit echter een slechte reden om het daarom voor de hele buurt te doen. 
	 Net buiten de milieuzone zouden extra parkeerplekken moeten worden aangelegd. Daar heeft men wel wat last en die mensen zijn daarom voor betaald parkeren. Dit echter een slechte reden om het daarom voor de hele buurt te doen. 

	 Niemand zonder geldige en controleerbare pas meer de wijk in tijdens evenementen in de Kuip. 
	 Niemand zonder geldige en controleerbare pas meer de wijk in tijdens evenementen in de Kuip. 

	 niet alle parkeervakken zijn even groot. Sommigen zijn heel breed, anderen te smal. iedereen parkeert t liefst in de brede vakken om schade van naast geparkeerde auto's te voorkomen. Goed om dit eerlijker te verdelen. 
	 niet alle parkeervakken zijn even groot. Sommigen zijn heel breed, anderen te smal. iedereen parkeert t liefst in de brede vakken om schade van naast geparkeerde auto's te voorkomen. Goed om dit eerlijker te verdelen. 

	 Niet alleen voor mijn straat, maar ook voor bijvoorbeeld Zwartjanstraat, Bergselaan  en Zaagmolenstraat. De insfrastructuur in Noord is niet meer toegerust voor zoveel autoverkeer. Ik durf al bijna niet meer in de buurt te fietsen, maar goed, ik ben oud en ziek. 
	 Niet alleen voor mijn straat, maar ook voor bijvoorbeeld Zwartjanstraat, Bergselaan  en Zaagmolenstraat. De insfrastructuur in Noord is niet meer toegerust voor zoveel autoverkeer. Ik durf al bijna niet meer in de buurt te fietsen, maar goed, ik ben oud en ziek. 

	 Niet doorgaan met het plaatsen van laadpalen terwijl er geen behoefte is. 
	 Niet doorgaan met het plaatsen van laadpalen terwijl er geen behoefte is. 

	 niet meer parkeerplaatsen opofferen aan terrassen, vuilnisbakken etc. 
	 niet meer parkeerplaatsen opofferen aan terrassen, vuilnisbakken etc. 

	 Niet meer voorzieningen plaatsen voor elektrische auto's. Het aanbod hier aan overstijgt de vraag al. 
	 Niet meer voorzieningen plaatsen voor elektrische auto's. Het aanbod hier aan overstijgt de vraag al. 

	 Niet op elke kaart van de gemeente zijn de zonegrenzen duidelijk aangegeven. 
	 Niet op elke kaart van de gemeente zijn de zonegrenzen duidelijk aangegeven. 

	 Niet te lang afsluiten door containers of ander bouwmateriaal. 
	 Niet te lang afsluiten door containers of ander bouwmateriaal. 

	 Niet te veel vergunningen uitgeven ,alleen bewoners 
	 Niet te veel vergunningen uitgeven ,alleen bewoners 

	 Niet teveel werk aan de openbare weg of teveel bouwprojecten gelijktijdig waardoor veel openbare parkeerplaatsen verdwijnen, daardoor moeilijk om voor vergunninghouders te parkeren op openbare straat. 
	 Niet teveel werk aan de openbare weg of teveel bouwprojecten gelijktijdig waardoor veel openbare parkeerplaatsen verdwijnen, daardoor moeilijk om voor vergunninghouders te parkeren op openbare straat. 

	 Niet toestaan dat parkeerplaatsen worden gebruik voor het stallen van aanhangers, bouwketen, bouw containers en dergelijke. 
	 Niet toestaan dat parkeerplaatsen worden gebruik voor het stallen van aanhangers, bouwketen, bouw containers en dergelijke. 

	 Niet toestaan van wagens anders dan gezinsauto's of bedrijven die daar echt aanwezig moeten zijn voor een klus. 
	 Niet toestaan van wagens anders dan gezinsauto's of bedrijven die daar echt aanwezig moeten zijn voor een klus. 

	 Niet zo veel landen&lossen plekken uitgeven. App introduceren met de vrije plekken zodat de auto's niet een half uur door alle straten heen hoeven te rijden hetgeen ook slecht is voor de luchtkwaliteit. 
	 Niet zo veel landen&lossen plekken uitgeven. App introduceren met de vrije plekken zodat de auto's niet een half uur door alle straten heen hoeven te rijden hetgeen ook slecht is voor de luchtkwaliteit. 

	 Niet zozeer over de parkeersituatue, maar wel over de autoweg die direct naast de kruipbrem staat. Hier staat een zebrapad waar je kunt oversteken om naar hesseplaats te gaan. Helaas houden weinig auto’s zich hieraan. Het komt te vaak voor dat kinderen, kinderwagens of volwassenen (vooral bejaarden) bijna worden aangereden. Het is ronduit schandalig dat hier niemand zich houdt aan de zebrapad. Ik durf haast niet met mijn kinderen over te steken. Kan hier niet een drempel aangelegd worden zodat kinderen en
	 Niet zozeer over de parkeersituatue, maar wel over de autoweg die direct naast de kruipbrem staat. Hier staat een zebrapad waar je kunt oversteken om naar hesseplaats te gaan. Helaas houden weinig auto’s zich hieraan. Het komt te vaak voor dat kinderen, kinderwagens of volwassenen (vooral bejaarden) bijna worden aangereden. Het is ronduit schandalig dat hier niemand zich houdt aan de zebrapad. Ik durf haast niet met mijn kinderen over te steken. Kan hier niet een drempel aangelegd worden zodat kinderen en

	 Niet zozeer over het parkeren maar wel over de Maashavenkade. Dit is een 30 weg alleen staat het dertig bord precies op de plek waar je het niet ziet omdat je dan bezig bent met de afslag. Zodoende wordt er regelmatig te hard gereden. Alleen al een extra 30 bord zou 
	 Niet zozeer over het parkeren maar wel over de Maashavenkade. Dit is een 30 weg alleen staat het dertig bord precies op de plek waar je het niet ziet omdat je dan bezig bent met de afslag. Zodoende wordt er regelmatig te hard gereden. Alleen al een extra 30 bord zou 


	helpen, ik weet uit ervaring dat bestuurders denken dat het 50 is. Vanwege het ss Rotterdam krijgen we veel eenmalige bestuurders op deze weg. 
	helpen, ik weet uit ervaring dat bestuurders denken dat het 50 is. Vanwege het ss Rotterdam krijgen we veel eenmalige bestuurders op deze weg. 
	helpen, ik weet uit ervaring dat bestuurders denken dat het 50 is. Vanwege het ss Rotterdam krijgen we veel eenmalige bestuurders op deze weg. 

	 Niets aan veranderen 
	 Niets aan veranderen 

	 Nieuwbouwwijk Park16Hoven. Ruime opzet; daarom geen parkeerproblemen. Niet representatief voor vele andere plekken in Rotterdam. 
	 Nieuwbouwwijk Park16Hoven. Ruime opzet; daarom geen parkeerproblemen. Niet representatief voor vele andere plekken in Rotterdam. 

	 Nieuwe binnenweg (deels) autovrij maken -> parkeerprobleem én hardrijden opgelost. 
	 Nieuwe binnenweg (deels) autovrij maken -> parkeerprobleem én hardrijden opgelost. 

	 nieuwe indeling parkeer havens, nu zijn ze veel te breed gehouden! 
	 nieuwe indeling parkeer havens, nu zijn ze veel te breed gehouden! 

	 Nog meer betere aanduiding voor parkeren in de garage 
	 Nog meer betere aanduiding voor parkeren in de garage 

	 Nogmaals optimaliseer het aantal plaatsen. Wees voorzichtig met invalide parkeren toewijzen. Bij ons staat permanent een camper gestald als invalide auto??Haal overbodige betegelde stukken eruit. Ze verfraaien de straat niet en zijn over het algemeen niet nodig om de kade te bereiken 
	 Nogmaals optimaliseer het aantal plaatsen. Wees voorzichtig met invalide parkeren toewijzen. Bij ons staat permanent een camper gestald als invalide auto??Haal overbodige betegelde stukken eruit. Ze verfraaien de straat niet en zijn over het algemeen niet nodig om de kade te bereiken 

	 Nogmaals: schrapt een aantal parkeerplaatsen om ruimte te maken voor de fietser. Veel bakfietsen moeten een betere plek. En bovendien: rijd men te hard in onze laan. Op de Binnenweg staat zo'n geweldig interactief bord waarop je wordt beloond als je je snelheid sociaal aanpast. Nou; dat zie ik ook graag hier op de Laan. mvg 
	 Nogmaals: schrapt een aantal parkeerplaatsen om ruimte te maken voor de fietser. Veel bakfietsen moeten een betere plek. En bovendien: rijd men te hard in onze laan. Op de Binnenweg staat zo'n geweldig interactief bord waarop je wordt beloond als je je snelheid sociaal aanpast. Nou; dat zie ik ook graag hier op de Laan. mvg 

	 Normaal zijn er GENOEG plaatsen, alleen tijdens eerder vernoemde momenten. 
	 Normaal zijn er GENOEG plaatsen, alleen tijdens eerder vernoemde momenten. 

	 normaliter gaat het goed. 
	 normaliter gaat het goed. 

	 Nu genoeg ruimte! Alleen bewoners parkeren in de laan. En de bewoners betalen al veel ozb voor algemene voorzieningen waar naar mijn mening ook parkeren bij hoort 
	 Nu genoeg ruimte! Alleen bewoners parkeren in de laan. En de bewoners betalen al veel ozb voor algemene voorzieningen waar naar mijn mening ook parkeren bij hoort 

	 Nu is het hoofdzakelijk fileparkeren maar als dit veranderd zou worden in zgn "steek" vakken kan je veel meer auto's kwijt 
	 Nu is het hoofdzakelijk fileparkeren maar als dit veranderd zou worden in zgn "steek" vakken kan je veel meer auto's kwijt 

	 Nu staan de parkeerplaatsen allemaal parallel aan de stoep. Indien de parkeerplekken schuin tegen de stoep geplaatst worden er meer parkeerplekken gecreëerd. Dat gaat ten koste van de breedte van de rijweg maar het is toch eenrichtingsverkeer en de straat is breed genoeg. 
	 Nu staan de parkeerplaatsen allemaal parallel aan de stoep. Indien de parkeerplekken schuin tegen de stoep geplaatst worden er meer parkeerplekken gecreëerd. Dat gaat ten koste van de breedte van de rijweg maar het is toch eenrichtingsverkeer en de straat is breed genoeg. 

	 Nuance bij eerste vraag/antwoord: ja, de straat (singel) staat best eens vol aan het einde van de dag. In dat geval moeten we aan de overkant van de singel parkeren, wat altijd goed gaat. Soms wel vol, zeker geen overlast dus. 
	 Nuance bij eerste vraag/antwoord: ja, de straat (singel) staat best eens vol aan het einde van de dag. In dat geval moeten we aan de overkant van de singel parkeren, wat altijd goed gaat. Soms wel vol, zeker geen overlast dus. 

	 Of het mogelijk is dat er meer parkeervakken geplaatst gaan worden door de gemeente en in de straat die belachelijke paaltjes weg zodat er auto's langs de schuren geparkeerd kunnen worden zodat je niet een paar km ver je auto kunt gaan parkeren. 
	 Of het mogelijk is dat er meer parkeervakken geplaatst gaan worden door de gemeente en in de straat die belachelijke paaltjes weg zodat er auto's langs de schuren geparkeerd kunnen worden zodat je niet een paar km ver je auto kunt gaan parkeren. 

	 Offer nooit stoep of groen op aan parkeerplaatsen! Zoek naar alternatieven: - Op veel parkeervlakken/stroken staan geen witte lijnen waardoor auto's te ruim parkeren. - Sommige parkeervakken zijn zo breed dat er bij nieuwe belijning meer auto's zouden kunnen staan. 
	 Offer nooit stoep of groen op aan parkeerplaatsen! Zoek naar alternatieven: - Op veel parkeervlakken/stroken staan geen witte lijnen waardoor auto's te ruim parkeren. - Sommige parkeervakken zijn zo breed dat er bij nieuwe belijning meer auto's zouden kunnen staan. 

	 Om het parkeren buiten de parkeervakken in onze straat te verbieden. Het is soms lastig om een parkeerplaats uit te draaien / in te draaien met de auto's die langs de weg staan.   Aan de andere kant, indien dat verbod er komt dan zijn er voor de straat zelf weer te weinig parkeerplaatsen, want sommige bewoners hebben wel meer dan één auto. Dus ik denk niet dat het de beste oplossing is, maar het is wel iets dat door mijn gedachten spookt. 
	 Om het parkeren buiten de parkeervakken in onze straat te verbieden. Het is soms lastig om een parkeerplaats uit te draaien / in te draaien met de auto's die langs de weg staan.   Aan de andere kant, indien dat verbod er komt dan zijn er voor de straat zelf weer te weinig parkeerplaatsen, want sommige bewoners hebben wel meer dan één auto. Dus ik denk niet dat het de beste oplossing is, maar het is wel iets dat door mijn gedachten spookt. 

	 Omdat anderen moeten betalen voor parkeren     Moet ik jaarlijks m'n parkeren afkopen 
	 Omdat anderen moeten betalen voor parkeren     Moet ik jaarlijks m'n parkeren afkopen 

	 Omdat er overal betaald parkeren wordt ingevoerd gaan  de mensen parkeren in de rand er omheen  Waardoor het verkeerslicht probleem alleen groter wordt en in het centrum de parkeergarage leeg staan want die zijn te duur, daardoor moeten bewooners en visite 
	 Omdat er overal betaald parkeren wordt ingevoerd gaan  de mensen parkeren in de rand er omheen  Waardoor het verkeerslicht probleem alleen groter wordt en in het centrum de parkeergarage leeg staan want die zijn te duur, daardoor moeten bewooners en visite 


	betalen. Als het hier ook komt kan  ik beter met mijn familie of vrienden bij de beren gaan eten als dat ik hun parkeren betaal of ze komen niet. 
	betalen. Als het hier ook komt kan  ik beter met mijn familie of vrienden bij de beren gaan eten als dat ik hun parkeren betaal of ze komen niet. 
	betalen. Als het hier ook komt kan  ik beter met mijn familie of vrienden bij de beren gaan eten als dat ik hun parkeren betaal of ze komen niet. 

	 Omdat er rondom de straat gebouwd wordt, is de parkeersituatie nogal onoverzichtelijk, er staan gele én witte kruizen, die helpen maar gedeeltelijk. Daarnaast wordt hier niet opgehandhaafd. Een ander probleem zijn de mensen die uitgaan in de wijk en in de Houtlaan parkeren. Zij laten enorm veel rommel achter. Fastfoodwrappers, lachgaspatronen etc. Dit is nog hindelijker dan het parkeren. 
	 Omdat er rondom de straat gebouwd wordt, is de parkeersituatie nogal onoverzichtelijk, er staan gele én witte kruizen, die helpen maar gedeeltelijk. Daarnaast wordt hier niet opgehandhaafd. Een ander probleem zijn de mensen die uitgaan in de wijk en in de Houtlaan parkeren. Zij laten enorm veel rommel achter. Fastfoodwrappers, lachgaspatronen etc. Dit is nog hindelijker dan het parkeren. 

	 Omdat het gratis parkeren is in mijn buurt, maken forensen van buiten hiervan gebruik m.a.g. geen parkeerplaatsen voor bewoners. Graag voorzieningen treffen om deze vorm van overlast (alleen overdag) te voorkomen. 
	 Omdat het gratis parkeren is in mijn buurt, maken forensen van buiten hiervan gebruik m.a.g. geen parkeerplaatsen voor bewoners. Graag voorzieningen treffen om deze vorm van overlast (alleen overdag) te voorkomen. 

	 Omdat het zondag gratis parkeren is op de Laan op Zuid maar niet op Het Wilhelmina hoofd en katendrechtis het dan veel te druk 
	 Omdat het zondag gratis parkeren is op de Laan op Zuid maar niet op Het Wilhelmina hoofd en katendrechtis het dan veel te druk 

	 Omdat mijn huurappartementencomplex een inpandige garage heeft, kan ik geen parkeervergunning via de gemeente aanvragen. In het aanvraagformulier voor een parkeervergunning wordt de vraag wordt gesteld of er sprake is van een inpandige garage en zo ja, dan kan ik geen gebruik maken van een gemeentevergunning en ben ik dus verplicht om maandelijks 100 euro te betalen, terwijl de buurman aan de overkant van de straat slechts 15 euro per maand aan de gemeente betaalt. Mocht ik ervoor kiezen om in de aanvraag
	 Omdat mijn huurappartementencomplex een inpandige garage heeft, kan ik geen parkeervergunning via de gemeente aanvragen. In het aanvraagformulier voor een parkeervergunning wordt de vraag wordt gesteld of er sprake is van een inpandige garage en zo ja, dan kan ik geen gebruik maken van een gemeentevergunning en ben ik dus verplicht om maandelijks 100 euro te betalen, terwijl de buurman aan de overkant van de straat slechts 15 euro per maand aan de gemeente betaalt. Mocht ik ervoor kiezen om in de aanvraag

	 Omdat we betalen voor het parkeren vind ik eigenlijk dat de voorzieningen ook goed moeten zijn. Ik snap dat er in de toekomst minder parkeerplekken komen en dat daar al op voor wordt gesorteerd, maar op dit moment leidt dit wel tot problemen. Na 18 uur is het moeilijk een plek te vinden, na 19.00 rijd ik meestal 10-15 min rond om iets te vinden of vind ik een plek op afstand. 
	 Omdat we betalen voor het parkeren vind ik eigenlijk dat de voorzieningen ook goed moeten zijn. Ik snap dat er in de toekomst minder parkeerplekken komen en dat daar al op voor wordt gesorteerd, maar op dit moment leidt dit wel tot problemen. Na 18 uur is het moeilijk een plek te vinden, na 19.00 rijd ik meestal 10-15 min rond om iets te vinden of vind ik een plek op afstand. 

	 Omdat wij in de omgeving van de markt wonen is de overlast voornamelijk op de dinsdag en de zaterdag!! 
	 Omdat wij in de omgeving van de markt wonen is de overlast voornamelijk op de dinsdag en de zaterdag!! 

	 Ommige bestuurders parkeren op de stoep het zou fijn zijn als daar iets aan gedaan werd. Dit gebeurd al maandenlang en ik heb nog niemnd een bekeuring weten krijgen.dit is volgens mij niet de bedoeling 
	 Ommige bestuurders parkeren op de stoep het zou fijn zijn als daar iets aan gedaan werd. Dit gebeurd al maandenlang en ik heb nog niemnd een bekeuring weten krijgen.dit is volgens mij niet de bedoeling 

	 Ommoordseweg 1 -17 overal "schuin"parkeren invoeren 
	 Ommoordseweg 1 -17 overal "schuin"parkeren invoeren 

	 Onbegrijpelijk dat campers e.d. er zo lang kunnen staan. Sommige auto's zitten onder hele laag stof. 
	 Onbegrijpelijk dat campers e.d. er zo lang kunnen staan. Sommige auto's zitten onder hele laag stof. 

	 Onbetaald laten! Bijna in de rest van Rotterdam geldt er betaald parkeren. Ik ben blij als ik weer terug in eigen buurt ben en ik niet in elke hoek moet betalen. Terwijl er genoeg parkeerplekken zijn zoals in Rotterdam-Noord maar toch overal betaald parkeren is. Zo kan ik ook gerust bezoek ontvangen zonder dat ze als ze op bezoek komen nog een moeten betalen, ik heb liever dat zij langskomen dan wij omdat we niet eens rustig op bezoek kunnen maar voor elk uur moeten betalen... 
	 Onbetaald laten! Bijna in de rest van Rotterdam geldt er betaald parkeren. Ik ben blij als ik weer terug in eigen buurt ben en ik niet in elke hoek moet betalen. Terwijl er genoeg parkeerplekken zijn zoals in Rotterdam-Noord maar toch overal betaald parkeren is. Zo kan ik ook gerust bezoek ontvangen zonder dat ze als ze op bezoek komen nog een moeten betalen, ik heb liever dat zij langskomen dan wij omdat we niet eens rustig op bezoek kunnen maar voor elk uur moeten betalen... 

	 Ondanks dat het bij ons betaald parkeren is, wordt er nauwelijks betaald. De mensen die er op moeten toezien  - handhaving - zijn hier nog nooit geweest. 
	 Ondanks dat het bij ons betaald parkeren is, wordt er nauwelijks betaald. De mensen die er op moeten toezien  - handhaving - zijn hier nog nooit geweest. 

	 Ondanks dat ik geen auto heb, staan er wel heel veel auto's van mensen die hier niet wonen. Die bijvoorbeeld hun auto gratis willen parkeren om verderop te gaan werken bijv. (Kop op Zuid/Centrum, enz..) Niet zo zeer bij ons in de straat maar wel in onze buurt. 
	 Ondanks dat ik geen auto heb, staan er wel heel veel auto's van mensen die hier niet wonen. Die bijvoorbeeld hun auto gratis willen parkeren om verderop te gaan werken bijv. (Kop op Zuid/Centrum, enz..) Niet zo zeer bij ons in de straat maar wel in onze buurt. 


	 Ondanks een duidelijke tweederde voorstander van GEEN betaald parkeren in het Kleiweg kwartier adviseert de wijkraad toch om betaald parkeren in te voeren omdat een meerderheid op een zeer suggestieve vraag:’Heeft u wel eens last van parkeerdrukte?’ moeilijk kan zeggen dat dat nooit voorkomt. Als de buren een grote partij hebben staan er natuurlijk veel auto’s. Deze wijkraad heeft duidelijk geen interesse in de bewoners. Nog eens aangetoond dat deze organen er nooit hadden moeten komen. 
	 Ondanks een duidelijke tweederde voorstander van GEEN betaald parkeren in het Kleiweg kwartier adviseert de wijkraad toch om betaald parkeren in te voeren omdat een meerderheid op een zeer suggestieve vraag:’Heeft u wel eens last van parkeerdrukte?’ moeilijk kan zeggen dat dat nooit voorkomt. Als de buren een grote partij hebben staan er natuurlijk veel auto’s. Deze wijkraad heeft duidelijk geen interesse in de bewoners. Nog eens aangetoond dat deze organen er nooit hadden moeten komen. 
	 Ondanks een duidelijke tweederde voorstander van GEEN betaald parkeren in het Kleiweg kwartier adviseert de wijkraad toch om betaald parkeren in te voeren omdat een meerderheid op een zeer suggestieve vraag:’Heeft u wel eens last van parkeerdrukte?’ moeilijk kan zeggen dat dat nooit voorkomt. Als de buren een grote partij hebben staan er natuurlijk veel auto’s. Deze wijkraad heeft duidelijk geen interesse in de bewoners. Nog eens aangetoond dat deze organen er nooit hadden moeten komen. 

	 Ondanks het betaald parkeren is het heel moeilijk een plaatsje te vinden. Wij hebben inmiddels een parkeerplek in een garage in de buurt.Dat is echt een prima oplossing. 
	 Ondanks het betaald parkeren is het heel moeilijk een plaatsje te vinden. Wij hebben inmiddels een parkeerplek in een garage in de buurt.Dat is echt een prima oplossing. 

	 Onder mijn complex zit een parkeergarage. Vanwege deze parkeergarage kan ik geen vergunning voor de staat krijgen. Hier kan ik nog inkomen. Maar dat bewoners van het complex drie keer zoveel betalen voor een parkeerplaats in de garage dan de rest bewoners uit de buurt vind ik moeilijk te begrijpen. Woonstad is eigenaar van het merendeel van de parkeerplaatsen in de garage. De gemeente subsidieert verschillende van deze parkeerplaatsen. Voor deze parkeerplaatsen komen alleen bewoners uit de buurt in aanmer
	 Onder mijn complex zit een parkeergarage. Vanwege deze parkeergarage kan ik geen vergunning voor de staat krijgen. Hier kan ik nog inkomen. Maar dat bewoners van het complex drie keer zoveel betalen voor een parkeerplaats in de garage dan de rest bewoners uit de buurt vind ik moeilijk te begrijpen. Woonstad is eigenaar van het merendeel van de parkeerplaatsen in de garage. De gemeente subsidieert verschillende van deze parkeerplaatsen. Voor deze parkeerplaatsen komen alleen bewoners uit de buurt in aanmer

	 onderdeel maken van dezelfde zone als de kleiweg. Nu is onze straat gratis en Kleiweg betaald parkeren 
	 onderdeel maken van dezelfde zone als de kleiweg. Nu is onze straat gratis en Kleiweg betaald parkeren 

	 Ongelofelijk blij dat we als Landmark eiegen 
	 Ongelofelijk blij dat we als Landmark eiegen 

	 Ons huizen zijn klein en moeten wij nog parkeren betalen? Ik vraag me af ?? 
	 Ons huizen zijn klein en moeten wij nog parkeren betalen? Ik vraag me af ?? 

	 Ontmoedig het parkeren in de buurt voor bezoekers van het Kasteel. Bijvoorbeeld door ook tijdens voetbaluren betaald parkeren in de stellen. 
	 Ontmoedig het parkeren in de buurt voor bezoekers van het Kasteel. Bijvoorbeeld door ook tijdens voetbaluren betaald parkeren in de stellen. 

	 ontmoedigen van Feyenoordsupporters om met de auto te komen en in Vreewijk te parkeren! 
	 ontmoedigen van Feyenoordsupporters om met de auto te komen en in Vreewijk te parkeren! 

	 Ontmoedigingsbeleid op meer dan 1 auto per huishouden (via aanzienlijke prijs per extra vergunning cq toekenning) 
	 Ontmoedigingsbeleid op meer dan 1 auto per huishouden (via aanzienlijke prijs per extra vergunning cq toekenning) 

	 onze straat betreft een 30 km zone die niet ingericht is conform de daar voor geldende regels. een 30 km gebied is volgens de wet een ETW  weg. gezien de gedane metingen en de uitkomst hiervan dat de snelste 85 km gehaald heeft is het zeer wenselijk om het sraatprofiel uit te voeren als verkeers luw. 
	 onze straat betreft een 30 km zone die niet ingericht is conform de daar voor geldende regels. een 30 km gebied is volgens de wet een ETW  weg. gezien de gedane metingen en de uitkomst hiervan dat de snelste 85 km gehaald heeft is het zeer wenselijk om het sraatprofiel uit te voeren als verkeers luw. 

	 Onze straat is als een van de weinige straten in Oosterflank nooit gereconstrueerd. Momenteel zijn de boomspiegels na 37 jaar zo groot dat auto's alleen in de boomspiegels geparkeerd kunnen worden. Daarom parkeert men tegenover de normale plaatsen zodat deze ook niet benut kunnen worden door kleine auto's. Ook willen bewoners soms niet onder de hazelnootbomen staan omdat de vele luizen de auto overgieten met plak die samen met de gele minihaartjes van de bomen zelf ervoor zorgen dat men elke dag met warm 
	 Onze straat is als een van de weinige straten in Oosterflank nooit gereconstrueerd. Momenteel zijn de boomspiegels na 37 jaar zo groot dat auto's alleen in de boomspiegels geparkeerd kunnen worden. Daarom parkeert men tegenover de normale plaatsen zodat deze ook niet benut kunnen worden door kleine auto's. Ook willen bewoners soms niet onder de hazelnootbomen staan omdat de vele luizen de auto overgieten met plak die samen met de gele minihaartjes van de bomen zelf ervoor zorgen dat men elke dag met warm 

	 ook 's avonds betaalparkeren invoeren. + een richtingsverkeer waardoor de straat smaller kan worden en er ruimte is om haakse parkeervakken te maken in plaats van alleen file parkeren. (ebenhaëzerstraat) 
	 ook 's avonds betaalparkeren invoeren. + een richtingsverkeer waardoor de straat smaller kan worden en er ruimte is om haakse parkeervakken te maken in plaats van alleen file parkeren. (ebenhaëzerstraat) 

	 Ook al vinden we soms geen parkeerplek in ons blok, toch vinden we het huidige systeem wel goed. Nog meer regels geeft ook meer overlast. Dus laat het maar zoals het is. 
	 Ook al vinden we soms geen parkeerplek in ons blok, toch vinden we het huidige systeem wel goed. Nog meer regels geeft ook meer overlast. Dus laat het maar zoals het is. 


	 Ook doorlopende en vergaande parkeerproblemen voor fietsen. Is eerder gemeld en kan volgens de gemeente niet worden opgelost. Ik wil i nadrukkelijk vragen te blijven zoeken naar oplossingen omdat bewoners hun fietsen nu niet kwijt kunnen en alternatieve stallingsmogelijkheden (tuin, garage) in de stad weg beperkt zijn 
	 Ook doorlopende en vergaande parkeerproblemen voor fietsen. Is eerder gemeld en kan volgens de gemeente niet worden opgelost. Ik wil i nadrukkelijk vragen te blijven zoeken naar oplossingen omdat bewoners hun fietsen nu niet kwijt kunnen en alternatieve stallingsmogelijkheden (tuin, garage) in de stad weg beperkt zijn 
	 Ook doorlopende en vergaande parkeerproblemen voor fietsen. Is eerder gemeld en kan volgens de gemeente niet worden opgelost. Ik wil i nadrukkelijk vragen te blijven zoeken naar oplossingen omdat bewoners hun fietsen nu niet kwijt kunnen en alternatieve stallingsmogelijkheden (tuin, garage) in de stad weg beperkt zijn 

	 Ook in Attleestraat parkeervakken maken 
	 Ook in Attleestraat parkeervakken maken 

	 Ook in de avond betaald parkeren, ik moet toch ook al betalen. 
	 Ook in de avond betaald parkeren, ik moet toch ook al betalen. 

	 Ook in woonstraten zouden misschien hier en daar laad- en losplekken kunnen worden aangelegd. 
	 Ook in woonstraten zouden misschien hier en daar laad- en losplekken kunnen worden aangelegd. 

	 Ook zondag betaald parkeren maken 
	 Ook zondag betaald parkeren maken 

	 Oosterkade afsluiten voor buitenstaanders. Hang Jongeren die lachgas gebruiken hangen op de bankjes. In de nacht vertrekken er heel wat onder invloed van alcohol en drugs. Of club Vie sluiten. 
	 Oosterkade afsluiten voor buitenstaanders. Hang Jongeren die lachgas gebruiken hangen op de bankjes. In de nacht vertrekken er heel wat onder invloed van alcohol en drugs. Of club Vie sluiten. 

	 Op 1 plaats parkeren,zodat er meerdere auto's kunnen parkeren 
	 Op 1 plaats parkeren,zodat er meerdere auto's kunnen parkeren 

	 Op 4 juni wordt betaald parkeren eindelijk ingevoerd, werd tijd. 
	 Op 4 juni wordt betaald parkeren eindelijk ingevoerd, werd tijd. 

	 Op basis van een draagvlakonderzoek met een nipte meerderheid tegenstanders is recent besloten bij ons (als enige plaats in het centrum) geen betaald parkeren in te voeren. Alternatieven zoals blauwe kaart zone e.d. worden niet overwogen hetgeen de problematiek van overmatige hoeveelheid zakelijke parkeerders en andere bezoekers van het centrum geenszins oplost. Onze wijk wordt effectief gebruikt als park & ride zone. Ik denk dat in andere wijken van het centrum een dergelijk draagvlakonderzoek ook geen m
	 Op basis van een draagvlakonderzoek met een nipte meerderheid tegenstanders is recent besloten bij ons (als enige plaats in het centrum) geen betaald parkeren in te voeren. Alternatieven zoals blauwe kaart zone e.d. worden niet overwogen hetgeen de problematiek van overmatige hoeveelheid zakelijke parkeerders en andere bezoekers van het centrum geenszins oplost. Onze wijk wordt effectief gebruikt als park & ride zone. Ik denk dat in andere wijken van het centrum een dergelijk draagvlakonderzoek ook geen m

	 Op creatieve wijze meer parkeerruimte creeren en niet te veel lege plekken bezet houden omdat er alleen elektrische auto's mogen staan.... 
	 Op creatieve wijze meer parkeerruimte creeren en niet te veel lege plekken bezet houden omdat er alleen elektrische auto's mogen staan.... 

	 op de drukkere tijden (zoals marktdagen) tarief verhogen of garage tarief verlagen. 
	 op de drukkere tijden (zoals marktdagen) tarief verhogen of garage tarief verlagen. 

	 Op de hoek van mijn straat zit een pizza zaak met een bezorgservice. Deze zaak heeft soms 2 a 3 scooters op de stoep staan, wat soms ook de doorgang blokkeert. 
	 Op de hoek van mijn straat zit een pizza zaak met een bezorgservice. Deze zaak heeft soms 2 a 3 scooters op de stoep staan, wat soms ook de doorgang blokkeert. 

	 Op de Noorderhavenkade moet een parkeergarage komen. Bussen en Verhuiswagens kunnen niet door de straat. 
	 Op de Noorderhavenkade moet een parkeergarage komen. Bussen en Verhuiswagens kunnen niet door de straat. 

	 Op de plekken waarcmen kan parkeren graag belijnde parkeervakken maken. 
	 Op de plekken waarcmen kan parkeren graag belijnde parkeervakken maken. 

	 Op de Westzeedijk ter hoogte van nummer 685 voor de flat en aan de Kapiteinsbuurt zijn wel erg veel parkeerplaatsen die meestal ook voor de helft leeg staan. Hier zouden met gemak parkeerplaatsen voor openbaar groen vervangen kunnen worden. 
	 Op de Westzeedijk ter hoogte van nummer 685 voor de flat en aan de Kapiteinsbuurt zijn wel erg veel parkeerplaatsen die meestal ook voor de helft leeg staan. Hier zouden met gemak parkeerplaatsen voor openbaar groen vervangen kunnen worden. 

	 Op diverse plaatsen is er een parkeerverbod of een gele streep, maar daar wordt bijna niet op gehandhaafd, dus massaal genegeerd.. 
	 Op diverse plaatsen is er een parkeerverbod of een gele streep, maar daar wordt bijna niet op gehandhaafd, dus massaal genegeerd.. 

	 Op diverse plekken zou meer parkeeplaats te realiseren zijn 
	 Op diverse plekken zou meer parkeeplaats te realiseren zijn 

	 op diversen plaatsen zijn parkeer mogelijk heden te maken dan zou er wat groen weggaan maar dat wordt toch niet onderhouden dus ia goedkoper ok 
	 op diversen plaatsen zijn parkeer mogelijk heden te maken dan zou er wat groen weggaan maar dat wordt toch niet onderhouden dus ia goedkoper ok 

	 Op drukke dagen wordt hier veel op de stoep geparkeerd en vooral bij de pin automaat naast de ijswinkel. De politie laat dat oogluikend toe en het is maar zeldzaam dat zij de moeite nemen om uit de auto te komen. 
	 Op drukke dagen wordt hier veel op de stoep geparkeerd en vooral bij de pin automaat naast de ijswinkel. De politie laat dat oogluikend toe en het is maar zeldzaam dat zij de moeite nemen om uit de auto te komen. 

	 op een enkele stoepparkeerder na is de parkeersituatie hier prima; geen enkele noodzaak tot aanpassing. 
	 op een enkele stoepparkeerder na is de parkeersituatie hier prima; geen enkele noodzaak tot aanpassing. 

	 Op een kleine afstand van mijn huis is het betaald parkeren, veel mensen parkeren nu bij ons voor de deur omdat het hier nog onbetaald is. 
	 Op een kleine afstand van mijn huis is het betaald parkeren, veel mensen parkeren nu bij ons voor de deur omdat het hier nog onbetaald is. 

	 Op eenvoudige wijze is het mogelijk om meer parkeerplaatsen te realiseren in onze straat. 
	 Op eenvoudige wijze is het mogelijk om meer parkeerplaatsen te realiseren in onze straat. 


	 Op Excelsior wedstrijd dagen is het niet te doen qua parkeren omdat bezoekers van het stadion de plekken bij ons in de straat innemen. Dit zou sterker gemonitord moeten worden. 
	 Op Excelsior wedstrijd dagen is het niet te doen qua parkeren omdat bezoekers van het stadion de plekken bij ons in de straat innemen. Dit zou sterker gemonitord moeten worden. 
	 Op Excelsior wedstrijd dagen is het niet te doen qua parkeren omdat bezoekers van het stadion de plekken bij ons in de straat innemen. Dit zou sterker gemonitord moeten worden. 

	 Op het moment dat een auto voor meer dan 4 aansluitende weken achter wordt gelaten, geeft de politie aan niets te kunnen doen omdat de auto mag parkeren in onze zone. Daarnaast hebben wij als buurtbewoners erg veel last van verkeerd/fout of 'asociaal' geparkeerde auto's die zich begeven naar de cafe de Vogel op de Zaagmolenstraat, EN Parkeerders die komen naar restaurants op de Zaagmolenkade (Bertmans, Destino etc.) EN Zwaanshals. Ik heb dit meerdere keren meegemaakt tot groot ongenoegen. Het is daarnaast
	 Op het moment dat een auto voor meer dan 4 aansluitende weken achter wordt gelaten, geeft de politie aan niets te kunnen doen omdat de auto mag parkeren in onze zone. Daarnaast hebben wij als buurtbewoners erg veel last van verkeerd/fout of 'asociaal' geparkeerde auto's die zich begeven naar de cafe de Vogel op de Zaagmolenstraat, EN Parkeerders die komen naar restaurants op de Zaagmolenkade (Bertmans, Destino etc.) EN Zwaanshals. Ik heb dit meerdere keren meegemaakt tot groot ongenoegen. Het is daarnaast

	 op het noordereiland zo snel mogelijk betaald parkeren invoeren 
	 op het noordereiland zo snel mogelijk betaald parkeren invoeren 

	 Op straat alleen parkeeplaatsen voor bewoners en de rest/bezoekers in de omliggende parkeergarages. 
	 Op straat alleen parkeeplaatsen voor bewoners en de rest/bezoekers in de omliggende parkeergarages. 

	 op termijn te weinig laadpalen, zeker als de stad meer schone lucht wil o.a. door strengere eisen aan uitstoot 
	 op termijn te weinig laadpalen, zeker als de stad meer schone lucht wil o.a. door strengere eisen aan uitstoot 

	 op vrijdagmiddag is er martk op het lage land. Altijd te wienig parkeerplaatsen misschien het parkeer terrein anders inrcihten waardoor er meer plaatsen  komen 
	 op vrijdagmiddag is er martk op het lage land. Altijd te wienig parkeerplaatsen misschien het parkeer terrein anders inrcihten waardoor er meer plaatsen  komen 

	 Op warme dagen is het erg druk. Dan zou betaald parkeren kunnen helpen om meer mensen met ov te laten reizen. Wij hebben twee gekochte parkeerplaatsen onder ons appartement. 
	 Op warme dagen is het erg druk. Dan zou betaald parkeren kunnen helpen om meer mensen met ov te laten reizen. Wij hebben twee gekochte parkeerplaatsen onder ons appartement. 

	 Op wedstrijddagen ook in het weekend of 's avonds betaald parkeren. Bewoners betalen toch al dus dat maakt niet uit 
	 Op wedstrijddagen ook in het weekend of 's avonds betaald parkeren. Bewoners betalen toch al dus dat maakt niet uit 

	 Op werkdagen parkeren mensen hun auto in onze buurt, gratis, maar soms is het zo vol dat men ook op plekken gaat staan die het zicht op de hoek om scheurende fietsers en brommers benemen. Gevaarlijke situaties! 
	 Op werkdagen parkeren mensen hun auto in onze buurt, gratis, maar soms is het zo vol dat men ook op plekken gaat staan die het zicht op de hoek om scheurende fietsers en brommers benemen. Gevaarlijke situaties! 

	 op zaterdag na de middag is het filerijden in de straat voor P-plekken - die er dan zelden zijn en op vrijdag- en zaterdagavond hoef ik niet te proberen thuis te komen voor een P-plek; die momenten zorg ik dus ofwel er te zijn, ofwel weg te blijven. 
	 op zaterdag na de middag is het filerijden in de straat voor P-plekken - die er dan zelden zijn en op vrijdag- en zaterdagavond hoef ik niet te proberen thuis te komen voor een P-plek; die momenten zorg ik dus ofwel er te zijn, ofwel weg te blijven. 

	 Op zondag betaald parkeren invoeren. 
	 Op zondag betaald parkeren invoeren. 

	 op zondag ook betaald parkeren invoeren. 
	 op zondag ook betaald parkeren invoeren. 

	 Opdonderen gewoon voor iedereen. 
	 Opdonderen gewoon voor iedereen. 

	 Ophouden met nieuwe parkeerplaatsen creeren in het centrum van Rotterdam, het helpt niet en de bewoners krijgen alléén maar last van steeds meer mensen die naar het centrum perse met de auto willen. 
	 Ophouden met nieuwe parkeerplaatsen creeren in het centrum van Rotterdam, het helpt niet en de bewoners krijgen alléén maar last van steeds meer mensen die naar het centrum perse met de auto willen. 

	 Opmerking betreft parkeerbeleid in algemene zin. Betaald parkeren, is voor de meeste wijken geen oplossing. Denk eens na over andere, meer creatieve oplossingen. En bezie autogebruik in breder perspectief van ontwikkelingen en mogelijkheden op vervoersfront. 
	 Opmerking betreft parkeerbeleid in algemene zin. Betaald parkeren, is voor de meeste wijken geen oplossing. Denk eens na over andere, meer creatieve oplossingen. En bezie autogebruik in breder perspectief van ontwikkelingen en mogelijkheden op vervoersfront. 

	 Ouders die basisschoolkinderen brengen/halen, dit lopend of met fiets te doen. 
	 Ouders die basisschoolkinderen brengen/halen, dit lopend of met fiets te doen. 

	 Ouders die hun kind willen afzetten met de auto zouden hun auto verderop moeten parkeren.  Niet in de straat  (cartesiusstraat) 
	 Ouders die hun kind willen afzetten met de auto zouden hun auto verderop moeten parkeren.  Niet in de straat  (cartesiusstraat) 


	 Ouders van leerlingen van de school in de omgeving parkeren overal, blokkeren garages (dat alles om voorla geen 100 meter te lopen en te betalen voor het parkeren)en zowel politie als "handhavers vermijden rond begin en eindtijd de omgeving om discussies te vermijden. Een hinderwet vergunning voor een school kan uitkomst bieden (ofschoon handhaving dan ook wel op conflictvermijdend gedrag zal stuiten). 'sWinters overigens met draaiende motor 
	 Ouders van leerlingen van de school in de omgeving parkeren overal, blokkeren garages (dat alles om voorla geen 100 meter te lopen en te betalen voor het parkeren)en zowel politie als "handhavers vermijden rond begin en eindtijd de omgeving om discussies te vermijden. Een hinderwet vergunning voor een school kan uitkomst bieden (ofschoon handhaving dan ook wel op conflictvermijdend gedrag zal stuiten). 'sWinters overigens met draaiende motor 
	 Ouders van leerlingen van de school in de omgeving parkeren overal, blokkeren garages (dat alles om voorla geen 100 meter te lopen en te betalen voor het parkeren)en zowel politie als "handhavers vermijden rond begin en eindtijd de omgeving om discussies te vermijden. Een hinderwet vergunning voor een school kan uitkomst bieden (ofschoon handhaving dan ook wel op conflictvermijdend gedrag zal stuiten). 'sWinters overigens met draaiende motor 

	 Ov goedkopermaken mensen uit o a Barendrecht parkeren hier en gaan met tram verder. Klanten van groenehilledijk betalen niet voor de winkels maar parkeren gratis in de buurt 
	 Ov goedkopermaken mensen uit o a Barendrecht parkeren hier en gaan met tram verder. Klanten van groenehilledijk betalen niet voor de winkels maar parkeren gratis in de buurt 

	 Over deze enquete. Mijn auto staat in een overdekte parkeergarage in de flat. Weet niet in hoeverre dan mijn antwoorden relevant zijn. 
	 Over deze enquete. Mijn auto staat in een overdekte parkeergarage in de flat. Weet niet in hoeverre dan mijn antwoorden relevant zijn. 

	 Over het algemeen is er voldoende parkeerruimte. Bij nieuwe complexen parkeert men op eigen terrein. Op marktdag , vrijdag, is het parkeerterrein bij winkelcentrum Lageland overvol en moet er geparkeerd worden langs de Koningslaan en ventweg Prinsenlaan. 
	 Over het algemeen is er voldoende parkeerruimte. Bij nieuwe complexen parkeert men op eigen terrein. Op marktdag , vrijdag, is het parkeerterrein bij winkelcentrum Lageland overvol en moet er geparkeerd worden langs de Koningslaan en ventweg Prinsenlaan. 

	 overdag als iedereen aan het werk is gratis (of heel laag tarief)parkeren. en s'avonds als iedereen wilt parkeren betaald parkeren. 
	 overdag als iedereen aan het werk is gratis (of heel laag tarief)parkeren. en s'avonds als iedereen wilt parkeren betaald parkeren. 

	 Overdag is het probleem alleen in het weekend 
	 Overdag is het probleem alleen in het weekend 

	 Overlast foutparkeerders aanpakken (boete) Straten éénrichtingsverkeer maken Betaald parkeren opheffen op omringende straten (er is bij een paar straten betaald parkeren en er wordt bij ons in de straat/buurt geparkeerd als uitwijkmogelijkheid om betaald parkeren te voorkomen). A. vd Doeslaan aan 1 kant stoep versmallen en parkeerhavens maken ipv fileparkeerplaatsen. Winkeliers/horece klanten laten aanspreken op foutparkeren. 
	 Overlast foutparkeerders aanpakken (boete) Straten éénrichtingsverkeer maken Betaald parkeren opheffen op omringende straten (er is bij een paar straten betaald parkeren en er wordt bij ons in de straat/buurt geparkeerd als uitwijkmogelijkheid om betaald parkeren te voorkomen). A. vd Doeslaan aan 1 kant stoep versmallen en parkeerhavens maken ipv fileparkeerplaatsen. Winkeliers/horece klanten laten aanspreken op foutparkeren. 

	 Overlast gebeurt vaak wanneer de Tarcisius basisschool in en uit gaat. Zorg dat agenten of parkeerwachters op die momenten aanwezig zijn, om de bestaande regels te handhaven, b.v niet parkeren voor opritten, op gevaarlijke hoeken of op het kant met parkeerverbod. Dit is al eerder geprobeerd, en is erg effectief. 
	 Overlast gebeurt vaak wanneer de Tarcisius basisschool in en uit gaat. Zorg dat agenten of parkeerwachters op die momenten aanwezig zijn, om de bestaande regels te handhaven, b.v niet parkeren voor opritten, op gevaarlijke hoeken of op het kant met parkeerverbod. Dit is al eerder geprobeerd, en is erg effectief. 

	 overlast komt met name door horeca bezoekers 
	 overlast komt met name door horeca bezoekers 

	 Overlast van gestalde fietsen die doorgangen blokjere 
	 Overlast van gestalde fietsen die doorgangen blokjere 

	 Overlast van parkeren van leden en bezoekers van tennisclub in de avonden en weekenden. Ondanks herhaald aandringen, mogelijk een bord te plaatsen: "Voor tennisclub Schiebroek parkeren bij zwembad de Wilgenring" ? 
	 Overlast van parkeren van leden en bezoekers van tennisclub in de avonden en weekenden. Ondanks herhaald aandringen, mogelijk een bord te plaatsen: "Voor tennisclub Schiebroek parkeren bij zwembad de Wilgenring" ? 

	 Overlast veelal veroorzaakt door bedrijfsbusjes,hier een aparte parkeerruimte voor instellen 
	 Overlast veelal veroorzaakt door bedrijfsbusjes,hier een aparte parkeerruimte voor instellen 

	 overlast vnl door verkeer voor Plaswijck: eigen groot parkeerterein voor aanleggen op tennispark! 
	 overlast vnl door verkeer voor Plaswijck: eigen groot parkeerterein voor aanleggen op tennispark! 

	 overleeft ontstaat voornamelijk doordat mensen te lui zijn om te lopen en de auto op de stoep parkeren 
	 overleeft ontstaat voornamelijk doordat mensen te lui zijn om te lopen en de auto op de stoep parkeren 

	 Overschiese Dorpsstraat waar ik woon mag wat mij betreft wel parkeervrij icm inrichting openbaar parkeerterrein in Spaanse Polder aan de overkant van de Hoge Brug. 
	 Overschiese Dorpsstraat waar ik woon mag wat mij betreft wel parkeervrij icm inrichting openbaar parkeerterrein in Spaanse Polder aan de overkant van de Hoge Brug. 

	 Paaltjes langs de stoep zodat autos er niet kunnen staan, boetes geven aan foutparkeerders, meer parkeerplaatsen aanleggen. 
	 Paaltjes langs de stoep zodat autos er niet kunnen staan, boetes geven aan foutparkeerders, meer parkeerplaatsen aanleggen. 

	 Paaltjes plaatsen 
	 Paaltjes plaatsen 

	 Parkeer meters zijn onzinnig. Die zijn er alleen maar geplaatst om de gemeente kas te spekken. De parkeerplaatsen zijn merendeel leeg. 
	 Parkeer meters zijn onzinnig. Die zijn er alleen maar geplaatst om de gemeente kas te spekken. De parkeerplaatsen zijn merendeel leeg. 

	 Parkeer situatie is hier stabiel. Er is altijd parkeer plek en weinig buitenstaanders die hier willen parkeren. 
	 Parkeer situatie is hier stabiel. Er is altijd parkeer plek en weinig buitenstaanders die hier willen parkeren. 

	 Parkeer vakken maken voor de sukkels die denken dat ze een tank parkeren 
	 Parkeer vakken maken voor de sukkels die denken dat ze een tank parkeren 


	 Parkeer vakken schoonmaken kunnen er 2x zoveel auto.s staan 
	 Parkeer vakken schoonmaken kunnen er 2x zoveel auto.s staan 
	 Parkeer vakken schoonmaken kunnen er 2x zoveel auto.s staan 

	 Parkeer vakken zijn na een reparatie niet goed meer aangegeven. Stenen met de lijnen van de vakken zijn niet op de juiste polek terug gezet, en de lijnen zijn nooit opnieuw aangebracht 
	 Parkeer vakken zijn na een reparatie niet goed meer aangegeven. Stenen met de lijnen van de vakken zijn niet op de juiste polek terug gezet, en de lijnen zijn nooit opnieuw aangebracht 

	 parkeer verbod bij de scholen, het is verschrikkelijk geen door komen aan, gaan gewoon dubbel staan. 
	 parkeer verbod bij de scholen, het is verschrikkelijk geen door komen aan, gaan gewoon dubbel staan. 

	 Parkeerautomaten voor toeristen moeilijk te bedienen. 
	 Parkeerautomaten voor toeristen moeilijk te bedienen. 

	 Parkeerdruk in de buurt is erg hoog. Heb aangegeven dat ik geen parkeerproblemen ervaar omdat stoepparkeren als uitwijklocatie hier wordt gedoogd. Het half op de stoep parkeren gebeurd redelijk netjes waardoor overlast hiervan redelijk beperkt lijkt. Parkeersituatie (zoals invoering regulering) zou ik dan ook niet wijzigen. 
	 Parkeerdruk in de buurt is erg hoog. Heb aangegeven dat ik geen parkeerproblemen ervaar omdat stoepparkeren als uitwijklocatie hier wordt gedoogd. Het half op de stoep parkeren gebeurd redelijk netjes waardoor overlast hiervan redelijk beperkt lijkt. Parkeersituatie (zoals invoering regulering) zou ik dan ook niet wijzigen. 

	 Parkeerdruk is enorm, voor bewoners is er al weinig mogelijkheid in de buurt, veel winkelstraten en sinds de bouw van de Calypso en aanpassing voor de Doelen zijn daar ook parkeerplaatsen verdwenen. Dat is prima verder, maar weing alternatief. We mogen bezoekers niet in de stadsgarages laten parkeren via de bezoekersvergunning. Ikzelf heb gelukkig geen parkeerproblemen omdat ik een plek heb in een wijkparkeergarage. Hier moet ik wel 10min voor lopen of de fiets pakken.. Daarentegen is het een redelijke pr
	 Parkeerdruk is enorm, voor bewoners is er al weinig mogelijkheid in de buurt, veel winkelstraten en sinds de bouw van de Calypso en aanpassing voor de Doelen zijn daar ook parkeerplaatsen verdwenen. Dat is prima verder, maar weing alternatief. We mogen bezoekers niet in de stadsgarages laten parkeren via de bezoekersvergunning. Ikzelf heb gelukkig geen parkeerproblemen omdat ik een plek heb in een wijkparkeergarage. Hier moet ik wel 10min voor lopen of de fiets pakken.. Daarentegen is het een redelijke pr

	 parkeergarage bouwen in de buurt zou helpen 
	 parkeergarage bouwen in de buurt zou helpen 

	 Parkeergarages voor buurtbewoners tegen betaalbaar tarief openstellen 
	 Parkeergarages voor buurtbewoners tegen betaalbaar tarief openstellen 

	 parkeergelegenheid naast voetbalveld uit breiden er ligt een groot grasveld 
	 parkeergelegenheid naast voetbalveld uit breiden er ligt een groot grasveld 

	 Parkeerhaven in het midden van de nystadstraat is erg onoverzichtelijk, ook voor overstekende mensen en auto's rijden er soms erg hard omheen 
	 Parkeerhaven in het midden van de nystadstraat is erg onoverzichtelijk, ook voor overstekende mensen en auto's rijden er soms erg hard omheen 

	 Parkeerhavens maken op de plaats waar nu een vergeten grasveldje ligt. 
	 Parkeerhavens maken op de plaats waar nu een vergeten grasveldje ligt. 

	 parkeerhavens zijn beklinkerd voor het plaatsen van fietstrommels zeker 4 maanden geleden, maar de trommels zijn nog steeds niet geplaatst en je mag er niet op parkeren! In de trommel op  3 meter afstand staan al jaren maar 2 fietsen.Administratie eens doorspitten? 
	 parkeerhavens zijn beklinkerd voor het plaatsen van fietstrommels zeker 4 maanden geleden, maar de trommels zijn nog steeds niet geplaatst en je mag er niet op parkeren! In de trommel op  3 meter afstand staan al jaren maar 2 fietsen.Administratie eens doorspitten? 

	 parkeerkaart voor visites 
	 parkeerkaart voor visites 

	 parkeerkaarten kunnen kopen voor bewoners 
	 parkeerkaarten kunnen kopen voor bewoners 

	 Parkeerkosten zijn te hoog! 
	 Parkeerkosten zijn te hoog! 

	 Parkeermeters in mijn straat een buitengewoon onverstandige maatregel; alleen in de avond/nacht zijn er problemen, overdag absoluut niet, in alle straten ruim parkeergelegenheid. Hierover al trouwens een enquete geweest; met ruime meerderheid werd TEGEN parkeermeters gestemd. Later, tijdens een, slechts in een advertentiekrantje aangekondigde, en derhalve slecht bezochte wijkvergadering werd echter "besloten" dat er een "proef (haha)" met die meters zou komen.De overheersende mening: die dingen komen er, 
	 Parkeermeters in mijn straat een buitengewoon onverstandige maatregel; alleen in de avond/nacht zijn er problemen, overdag absoluut niet, in alle straten ruim parkeergelegenheid. Hierover al trouwens een enquete geweest; met ruime meerderheid werd TEGEN parkeermeters gestemd. Later, tijdens een, slechts in een advertentiekrantje aangekondigde, en derhalve slecht bezochte wijkvergadering werd echter "besloten" dat er een "proef (haha)" met die meters zou komen.De overheersende mening: die dingen komen er, 

	 Parkeeroverlast is 's ochtends en 's middags omdat kinderen met de auto naar school worden gebracht en gehaald. Auto's staan vaak dubbel geparkeerd. 
	 Parkeeroverlast is 's ochtends en 's middags omdat kinderen met de auto naar school worden gebracht en gehaald. Auto's staan vaak dubbel geparkeerd. 

	 Parkeeroverlast Plaswijckpark is hinderlijk in de zomermaanden (mei-september) en dan vooral in de weekends. Extra verkeer regelaars / toezichthouders inzetten op handhaving verdient de aanbeveling. A-social Plaswijck-volk deponeert nameljk ook regelmatig afval (volle luiers/verpakkingsmateriaal/blikjes/flesje etc gewoon naast de auto's die overal geparkeerd worden in de wijk.   Het wordt tijd dat er een gedegen parkeergelegenheid voor 
	 Parkeeroverlast Plaswijckpark is hinderlijk in de zomermaanden (mei-september) en dan vooral in de weekends. Extra verkeer regelaars / toezichthouders inzetten op handhaving verdient de aanbeveling. A-social Plaswijck-volk deponeert nameljk ook regelmatig afval (volle luiers/verpakkingsmateriaal/blikjes/flesje etc gewoon naast de auto's die overal geparkeerd worden in de wijk.   Het wordt tijd dat er een gedegen parkeergelegenheid voor 


	Plaswijckpark gerealiseerd wordt op het terrein van LTC Plaswijck, conform plannen gemeente. (en dus niet in het groen van Meidoornweide / Berg-en-broek park!!!) 
	Plaswijckpark gerealiseerd wordt op het terrein van LTC Plaswijck, conform plannen gemeente. (en dus niet in het groen van Meidoornweide / Berg-en-broek park!!!) 
	Plaswijckpark gerealiseerd wordt op het terrein van LTC Plaswijck, conform plannen gemeente. (en dus niet in het groen van Meidoornweide / Berg-en-broek park!!!) 

	 Parkeeroverlast wordt veroorzaakt door bezoekers volkstuinen zodat bewoners niet kunnen parkeren als ze thuis komen van hun werk. Tevens veel overlast van tientallen evenementen in het Zuiderpark en Ahoy. Betaald parkeren is niet de oplossing wel parkeren voor vergunninghouders, dus alleen bewoners!!! 
	 Parkeeroverlast wordt veroorzaakt door bezoekers volkstuinen zodat bewoners niet kunnen parkeren als ze thuis komen van hun werk. Tevens veel overlast van tientallen evenementen in het Zuiderpark en Ahoy. Betaald parkeren is niet de oplossing wel parkeren voor vergunninghouders, dus alleen bewoners!!! 

	 Parkeerplaats herindelen zodat er meer auto's kunnen parkeren. 
	 Parkeerplaats herindelen zodat er meer auto's kunnen parkeren. 

	 Parkeerplaats onder de grond of gebouw voor autos 
	 Parkeerplaats onder de grond of gebouw voor autos 

	 parkeerplaatsen alleen voor auto's zet containers maar op de stoep, die is breed genoeg in de Teilingerstraat 
	 parkeerplaatsen alleen voor auto's zet containers maar op de stoep, die is breed genoeg in de Teilingerstraat 

	 parkeerplaatsen benutten van fe beschikbare garage van het maasstad, 
	 parkeerplaatsen benutten van fe beschikbare garage van het maasstad, 

	 Parkeerplaatsen dicht bij de gevels van huizen opheffen. Volgens mij zijn de uitlaatgassen die mogelijk de woning binnendringen schadelijk voor de gezondheid. 
	 Parkeerplaatsen dicht bij de gevels van huizen opheffen. Volgens mij zijn de uitlaatgassen die mogelijk de woning binnendringen schadelijk voor de gezondheid. 

	 parkeerplaatsen dicht bij de kruising met de Kralingseweg en zijwegen weg halen. 
	 parkeerplaatsen dicht bij de kruising met de Kralingseweg en zijwegen weg halen. 

	 Parkeerplaatsen een vast formaat geven/afbakenen. Er gaat veel ruimte verloren door scheef en oneconomisch parkeren, waardoor 1 auto 2 plekken in beslag neemt. En vaker controleren: er staan tussen 17 en 20 uur veel auto’s onbetaald omdat ze even boodschappen gaan doen. 
	 Parkeerplaatsen een vast formaat geven/afbakenen. Er gaat veel ruimte verloren door scheef en oneconomisch parkeren, waardoor 1 auto 2 plekken in beslag neemt. En vaker controleren: er staan tussen 17 en 20 uur veel auto’s onbetaald omdat ze even boodschappen gaan doen. 

	 Parkeerplaatsen in de van Ghentstraat voor vergunninghouders ook in de nachten controleren. Meer patrouille door handhaving en politie op verdachte voertuigen en voertuigen die met draaiden motor stil staan. 
	 Parkeerplaatsen in de van Ghentstraat voor vergunninghouders ook in de nachten controleren. Meer patrouille door handhaving en politie op verdachte voertuigen en voertuigen die met draaiden motor stil staan. 

	 Parkeerplaatsen terug naar hoe ze vroeger waren zo ontstaat ook een beter overzicht 
	 Parkeerplaatsen terug naar hoe ze vroeger waren zo ontstaat ook een beter overzicht 

	 Parkeerplaatsen uitbreiden. Situatie is nog het zelfde als 60 jaar geleden toen bijna niemand een auto had terwijl er nu per woning vaak 2 auto's zijn. 
	 Parkeerplaatsen uitbreiden. Situatie is nog het zelfde als 60 jaar geleden toen bijna niemand een auto had terwijl er nu per woning vaak 2 auto's zijn. 

	 Parkeerplaatsen voor houders van een parkeervergunning én houders van een bezoekers vergunning invoeren. 
	 Parkeerplaatsen voor houders van een parkeervergunning én houders van een bezoekers vergunning invoeren. 

	 Parkeerplaatsen voorzien van een huisnummer, dan is ieder verzekerd van een plekje  voor 1 auto. 
	 Parkeerplaatsen voorzien van een huisnummer, dan is ieder verzekerd van een plekje  voor 1 auto. 

	 Parkeerplaatsen weg voor hotel New York etc. Dus alle auto’s onder de grond parkeren in de parkeergarages. 
	 Parkeerplaatsen weg voor hotel New York etc. Dus alle auto’s onder de grond parkeren in de parkeergarages. 

	 Parkeerplaatsen zijn erg smal en tussen bomen met een vreselijk duiven- en meeuwenoverlast. Heel vaak smerige auto. Er zit hier zwembad, sportschool en kerk dus op veel tijden overvol. 
	 Parkeerplaatsen zijn erg smal en tussen bomen met een vreselijk duiven- en meeuwenoverlast. Heel vaak smerige auto. Er zit hier zwembad, sportschool en kerk dus op veel tijden overvol. 

	 parkeerplekken in de toekomst iets ruimer maken i.v.m. lengte auto's. Misschien dat buren dan minder geneigd zijn om half op twee plekken te gaan staan. 
	 parkeerplekken in de toekomst iets ruimer maken i.v.m. lengte auto's. Misschien dat buren dan minder geneigd zijn om half op twee plekken te gaan staan. 

	 parkeerplekken markeren alleen voor vergunninghouders 
	 parkeerplekken markeren alleen voor vergunninghouders 

	 Parkeerproblematiek is niet het juiste woord, het is helemaal niet zo erg als je iets verder moet lopen om bij je auto te kunnen. Het is wel vreemd dat een parkeerplek voor je auto goedkoper is dan dat een fiets kost om in een fietstrommel te zetten.   Een parkeervergunning is zo goedkoop dat er veel mensen zijn die auto's semi-permanent gestald hebben staan.   Daarnaast zijn er door de grote toename van het aantal bestelbusjes veel minder plaatsen beschikbaar. Deze busjes nemen meestal meer dan 1 plek in
	 Parkeerproblematiek is niet het juiste woord, het is helemaal niet zo erg als je iets verder moet lopen om bij je auto te kunnen. Het is wel vreemd dat een parkeerplek voor je auto goedkoper is dan dat een fiets kost om in een fietstrommel te zetten.   Een parkeervergunning is zo goedkoop dat er veel mensen zijn die auto's semi-permanent gestald hebben staan.   Daarnaast zijn er door de grote toename van het aantal bestelbusjes veel minder plaatsen beschikbaar. Deze busjes nemen meestal meer dan 1 plek in


	 Parkeerruimte is er voldoende in het centrum maar het ontbreekt aan uitvalswegen, ook in het weekend zou het gebruik van het OV meer gepromoot moeten worden. 
	 Parkeerruimte is er voldoende in het centrum maar het ontbreekt aan uitvalswegen, ook in het weekend zou het gebruik van het OV meer gepromoot moeten worden. 
	 Parkeerruimte is er voldoende in het centrum maar het ontbreekt aan uitvalswegen, ook in het weekend zou het gebruik van het OV meer gepromoot moeten worden. 

	 Parkeersituatie bij onze woning is prima. Alleen, zoals al eerder opgemerkt, geeft de parkeersituatie aan de nabijgelegen Kamerlingh Onnesweg problemen doordat het parkeerverbod aan één zijde van de weg veelvuldig en dagelijks wordt overtreden en er zelden handhavend wordt opgetreden. 
	 Parkeersituatie bij onze woning is prima. Alleen, zoals al eerder opgemerkt, geeft de parkeersituatie aan de nabijgelegen Kamerlingh Onnesweg problemen doordat het parkeerverbod aan één zijde van de weg veelvuldig en dagelijks wordt overtreden en er zelden handhavend wordt opgetreden. 

	 parkeersituatie voor fietsen kan verbeterd worden. 
	 parkeersituatie voor fietsen kan verbeterd worden. 

	 Parkeertarieven gelijktrekken met het Centrum. Het centrum begint bij ons aan de overkant van de Goudsesingel, zodat veel mensen bij ons komen parkeren voor de lagere tarieven.  Daarnaast betaald parkeren uitbreiden tot in de avonduren. We hebben nu 's avonds veel parkeeroverlast van o.a. kerkgangers van de Jehova's getuigen in de Bredestraat, die hun auto's in onze wijk parkeren omdat daar het parkeren 's avonds gratis is en in de Bredestraat niet. 
	 Parkeertarieven gelijktrekken met het Centrum. Het centrum begint bij ons aan de overkant van de Goudsesingel, zodat veel mensen bij ons komen parkeren voor de lagere tarieven.  Daarnaast betaald parkeren uitbreiden tot in de avonduren. We hebben nu 's avonds veel parkeeroverlast van o.a. kerkgangers van de Jehova's getuigen in de Bredestraat, die hun auto's in onze wijk parkeren omdat daar het parkeren 's avonds gratis is en in de Bredestraat niet. 

	 Parkeertarieven op straat veel hoger. Beperken en weghalen parkeerplaatsen op straat 
	 Parkeertarieven op straat veel hoger. Beperken en weghalen parkeerplaatsen op straat 

	 parkeertarieven voor bewoners die in een parkeergarage willen parkeren verlagen 
	 parkeertarieven voor bewoners die in een parkeergarage willen parkeren verlagen 

	 Parkeerterrein diergaarde verdubbelen met garage 
	 Parkeerterrein diergaarde verdubbelen met garage 

	 Parkeertijd kan korter. Zeker door de week. 
	 Parkeertijd kan korter. Zeker door de week. 

	 Parkeervakken aangeven op de straat of een andere inrichting van de parkeerplekken. 
	 Parkeervakken aangeven op de straat of een andere inrichting van de parkeerplekken. 

	 parkeervakken logischer indelen waardoor meer parkeerruimte ontstaat, parkeeroverlast is altijd 's avonds en weekend, nooit overdag. Dit zijn bewoners, en geen parkeerders van elders, dus parkeermeters lost niets op. Door de div. flats in de wijk zijn er veel meer appartementen dan straatoppervlak en dus parkeermogelijkheid, dat is dus het probleem.Misschien wat stukjes groen opofferen en daar parkeerplaatsen maken.? 
	 parkeervakken logischer indelen waardoor meer parkeerruimte ontstaat, parkeeroverlast is altijd 's avonds en weekend, nooit overdag. Dit zijn bewoners, en geen parkeerders van elders, dus parkeermeters lost niets op. Door de div. flats in de wijk zijn er veel meer appartementen dan straatoppervlak en dus parkeermogelijkheid, dat is dus het probleem.Misschien wat stukjes groen opofferen en daar parkeerplaatsen maken.? 

	 Parkeervakken maken waardoor beschikbare ruimte beter verdeeld wordt 
	 Parkeervakken maken waardoor beschikbare ruimte beter verdeeld wordt 

	 Parkeervakken zijn erg ruim, kunnen smaller waardoor er meer auo's op de parkeerplaats kunnen staan. 
	 Parkeervakken zijn erg ruim, kunnen smaller waardoor er meer auo's op de parkeerplaats kunnen staan. 

	 Parkeervakken zouden uitgebreid kunnen worden door andere plaatsing bomen Tijdens school (halen en brengen van de kinderen) krap aan, zou door bovenstaande verbeterd kunnen worden verder geen opmerkingen 
	 Parkeervakken zouden uitgebreid kunnen worden door andere plaatsing bomen Tijdens school (halen en brengen van de kinderen) krap aan, zou door bovenstaande verbeterd kunnen worden verder geen opmerkingen 

	 Parkeervakken/-belijning maken i.p.v. gewoon tegen de stoeprand willekeurig auto’s plaatsen (regelmatig nemen auto’s nodeloos veel ruimte in beslag waardoor je op drie potentiële plekken slechts 2 auto’s kunt parkeren) Parkeervergunningen op doordeweekse dagen voor omwonenden invoeren 
	 Parkeervakken/-belijning maken i.p.v. gewoon tegen de stoeprand willekeurig auto’s plaatsen (regelmatig nemen auto’s nodeloos veel ruimte in beslag waardoor je op drie potentiële plekken slechts 2 auto’s kunt parkeren) Parkeervergunningen op doordeweekse dagen voor omwonenden invoeren 

	 Parkeerverbod buiten de vakken strenger handhaven, maar eerst meer parkeerplaatsen maken 
	 Parkeerverbod buiten de vakken strenger handhaven, maar eerst meer parkeerplaatsen maken 

	 Parkeervergunning voor bewoners en een blauwe zone voor nietbewoners 
	 Parkeervergunning voor bewoners en een blauwe zone voor nietbewoners 

	 parkeerzones aanpassen, is een vreemde verdeling 
	 parkeerzones aanpassen, is een vreemde verdeling 

	 Parkeren bedrijfsvoertuigen aan banden leggen 
	 Parkeren bedrijfsvoertuigen aan banden leggen 

	 parkeren binnen de parkeervakken 
	 parkeren binnen de parkeervakken 

	 Parkeren buiten de vakken is aan de orde v.d Dag 
	 Parkeren buiten de vakken is aan de orde v.d Dag 

	 Parkeren in (bestrate) voortuinen toestaan. 
	 Parkeren in (bestrate) voortuinen toestaan. 

	 Parkeren in de straat is vrij dramatisch, bijna nooit plek, overdag veel plekken ivm vergunning aan bedrijven, avond bewoners. Aangezien men in omringende straten avond wel betaald parkeren heeft, en bij ons niet, komen ze dus in onze straat. Actie gewenst! 
	 Parkeren in de straat is vrij dramatisch, bijna nooit plek, overdag veel plekken ivm vergunning aan bedrijven, avond bewoners. Aangezien men in omringende straten avond wel betaald parkeren heeft, en bij ons niet, komen ze dus in onze straat. Actie gewenst! 


	 parkeren in de straten dienen enkel voor bewoners te zijn. Bezoekers (aan de stad) dienen hun auto te parkeren in parkeergarages. Maw de parkeerplaatsen in de straten dienen verboden te worden om daar als bezoeker te parkeren. Is simpel in te regelen. Parkeren in de straten is enkel voor vergunninghouders. En alle bewoners krijgen die mogelijkheid tot die vergunning. 
	 parkeren in de straten dienen enkel voor bewoners te zijn. Bezoekers (aan de stad) dienen hun auto te parkeren in parkeergarages. Maw de parkeerplaatsen in de straten dienen verboden te worden om daar als bezoeker te parkeren. Is simpel in te regelen. Parkeren in de straten is enkel voor vergunninghouders. En alle bewoners krijgen die mogelijkheid tot die vergunning. 
	 parkeren in de straten dienen enkel voor bewoners te zijn. Bezoekers (aan de stad) dienen hun auto te parkeren in parkeergarages. Maw de parkeerplaatsen in de straten dienen verboden te worden om daar als bezoeker te parkeren. Is simpel in te regelen. Parkeren in de straten is enkel voor vergunninghouders. En alle bewoners krijgen die mogelijkheid tot die vergunning. 

	 Parkeren in het weekend en na zes uur gratis, dan is er de meeste overlast m.n. bij warme zomerdagen en festiviteiten in het Kralingse Bos 
	 Parkeren in het weekend en na zes uur gratis, dan is er de meeste overlast m.n. bij warme zomerdagen en festiviteiten in het Kralingse Bos 

	 Parkeren in straten waar scholen staan, verbieden voor anderen dan bewoners. 
	 Parkeren in straten waar scholen staan, verbieden voor anderen dan bewoners. 

	 Parkeren in woontorens goedkoper maken. Parkeerplekken voor bezoekers in woontoren mogelijk maken. 
	 Parkeren in woontorens goedkoper maken. Parkeerplekken voor bezoekers in woontoren mogelijk maken. 

	 Parkeren met een stekker. Het is net een prive parkeerplaats ook als de auto opgeladen is blijft men daar staan zodat  een andere auto met stekker niet kan opladen. Hier zou wat aangedaan moeten worden. Terwijl een auto zonder stekker daar niet mag staan. Ook worden er auto prive opgeladen ( van uit huis) dit geeft overlast voor het woonverkeer en hulpdiensten (smalle doorgang). Maar ja waar is de handhaving? 
	 Parkeren met een stekker. Het is net een prive parkeerplaats ook als de auto opgeladen is blijft men daar staan zodat  een andere auto met stekker niet kan opladen. Hier zou wat aangedaan moeten worden. Terwijl een auto zonder stekker daar niet mag staan. Ook worden er auto prive opgeladen ( van uit huis) dit geeft overlast voor het woonverkeer en hulpdiensten (smalle doorgang). Maar ja waar is de handhaving? 

	 parkeren op de hoek kruisnetlaan aan beide zijden levens gevaarlijk . de bus van ret en de  vrachtwagens van jumbo komen er ook door 
	 parkeren op de hoek kruisnetlaan aan beide zijden levens gevaarlijk . de bus van ret en de  vrachtwagens van jumbo komen er ook door 

	 Parkeren op de stoep en bij gele streep, strenger aanpakken. Er word in onze wijk regelmatig verkeerd geparkeerd en we zien eigenlijk dat er niets aan gedaan wordt. Wat wel opvalt is dat in wijken waar betaald parkeren is wel regelmatig gecontroleerd word. Waarom kan dat dan niet in onze wijk. (B.v. Overschie) 
	 Parkeren op de stoep en bij gele streep, strenger aanpakken. Er word in onze wijk regelmatig verkeerd geparkeerd en we zien eigenlijk dat er niets aan gedaan wordt. Wat wel opvalt is dat in wijken waar betaald parkeren is wel regelmatig gecontroleerd word. Waarom kan dat dan niet in onze wijk. (B.v. Overschie) 

	 parkeren op de stoep gerritsterkman plein  straten zijn daar erg nauw staat vol met fietsen en de grotere autos kunnen bijna de draai niet maken om de andere straat in te gaan omdat er z'on onwijs grote hoek is gemaakt dus parkeren ze maar op de stoep ruimte zat 
	 parkeren op de stoep gerritsterkman plein  straten zijn daar erg nauw staat vol met fietsen en de grotere autos kunnen bijna de draai niet maken om de andere straat in te gaan omdat er z'on onwijs grote hoek is gemaakt dus parkeren ze maar op de stoep ruimte zat 

	 Parkeren op de voetpad, in binnen terrein van de huizen. Meerdere chauffeuren kunnen niet parkeren, ze laten ze auto's op dubbel parkeerplaats, de bestelbussen, kleine vrachtwagens hebben 1,5-2 parkeerplaats nodig... 
	 Parkeren op de voetpad, in binnen terrein van de huizen. Meerdere chauffeuren kunnen niet parkeren, ze laten ze auto's op dubbel parkeerplaats, de bestelbussen, kleine vrachtwagens hebben 1,5-2 parkeerplaats nodig... 

	 parkeren op eigenoprit en door gemeente aan te passen voortuin dan zou er geen problemen meer ontstaan 
	 parkeren op eigenoprit en door gemeente aan te passen voortuin dan zou er geen problemen meer ontstaan 

	 Parkeren op straat duurder maken, m.n. in het centrum 
	 Parkeren op straat duurder maken, m.n. in het centrum 

	 Parkeren van auto's is leuk en belangrijk (wij hebben er ook een), maar parkeren van fietsen is een veel groter probleem. Er is chronisch tekort aan fietsnietjes inpandige stallingen. 
	 Parkeren van auto's is leuk en belangrijk (wij hebben er ook een), maar parkeren van fietsen is een veel groter probleem. Er is chronisch tekort aan fietsnietjes inpandige stallingen. 

	 Parkeren van boten,  caravans en paardentrailers verbieden! Ze staan er vaak dagenlang, dus als verbieden niet kan, dan beter handhaven! 
	 Parkeren van boten,  caravans en paardentrailers verbieden! Ze staan er vaak dagenlang, dus als verbieden niet kan, dan beter handhaven! 

	 Parkeren van grote bestelbussen niet toestaan. 
	 Parkeren van grote bestelbussen niet toestaan. 

	 Parkeren voor vergunninghouders bord neerzetten. Op dit moment staat het wel op tegels, maar doordat er geen bord staat geldt het niet. Voor de rest, zou ik straat parkeren 2x zo duur maken voor bezoekers en de parkeergarages goedkoper. De overlast (drukte) wordt veroorzaakt door bezoekende mensen en vooral in het weekend. Doordeweeks weinig overlast. 
	 Parkeren voor vergunninghouders bord neerzetten. Op dit moment staat het wel op tegels, maar doordat er geen bord staat geldt het niet. Voor de rest, zou ik straat parkeren 2x zo duur maken voor bezoekers en de parkeergarages goedkoper. De overlast (drukte) wordt veroorzaakt door bezoekende mensen en vooral in het weekend. Doordeweeks weinig overlast. 

	 Parkeren voor vergunninghouders zou de oplossing zijn. Van de 6 parkeerplaatsen in de straat worden er 6 ingenomen door personeel van de Mr.Baarsschool 
	 Parkeren voor vergunninghouders zou de oplossing zijn. Van de 6 parkeerplaatsen in de straat worden er 6 ingenomen door personeel van de Mr.Baarsschool 

	 Parkeren wordt vaak dubbel gedaan om minder te hoeven lopen. Er staan vaak auto's voor het elektronisch hek van ons parkeerdek. 
	 Parkeren wordt vaak dubbel gedaan om minder te hoeven lopen. Er staan vaak auto's voor het elektronisch hek van ons parkeerdek. 


	 parking is really expensive, especially when parking for a full day. there could be more costumized price options for parking, depending on different situations (e.g. visitors/tourist/personal car). 
	 parking is really expensive, especially when parking for a full day. there could be more costumized price options for parking, depending on different situations (e.g. visitors/tourist/personal car). 
	 parking is really expensive, especially when parking for a full day. there could be more costumized price options for parking, depending on different situations (e.g. visitors/tourist/personal car). 

	 parking subsidie's te kunnen krijgen om in een gedekt parking in de buurt mijn auto kunnen parkeren in plaats van op straat parkeren 
	 parking subsidie's te kunnen krijgen om in een gedekt parking in de buurt mijn auto kunnen parkeren in plaats van op straat parkeren 

	 particulieren zonder eigen oprit of parkeerplaats willen in de toekomst ook een "eigen" laadpaal. 
	 particulieren zonder eigen oprit of parkeerplaats willen in de toekomst ook een "eigen" laadpaal. 

	 Per huishouden 1 auto 
	 Per huishouden 1 auto 

	 Per woning één gereserveerde parkeerplek voor of vlakbij de woning, zodat in ieder geval de mensen die in de straat wonen daar kunnen parkeren. Bezoekers of huishoudens met meerdere auto's kunnen dan iets verder weg parkeren. 
	 Per woning één gereserveerde parkeerplek voor of vlakbij de woning, zodat in ieder geval de mensen die in de straat wonen daar kunnen parkeren. Bezoekers of huishoudens met meerdere auto's kunnen dan iets verder weg parkeren. 

	 Personeel van gemeente en rechtbank parkeert op Noordereiland om zo hun excessieve kilometer vergoeding te kunnen cashen, terwijl de gemeente door wil oplossen met het heffen van parkeergeld voor bewoners in plaats van het eigen HR beleid aan te passen. Laat alstublieft de rechtbank en de gemeente hun reisvergoeding voor personeel aanpassen om overlast voor omwonenden te voorkomen. 
	 Personeel van gemeente en rechtbank parkeert op Noordereiland om zo hun excessieve kilometer vergoeding te kunnen cashen, terwijl de gemeente door wil oplossen met het heffen van parkeergeld voor bewoners in plaats van het eigen HR beleid aan te passen. Laat alstublieft de rechtbank en de gemeente hun reisvergoeding voor personeel aanpassen om overlast voor omwonenden te voorkomen. 

	 Pilot sector 72 opheffe aub. betalen tot 23 uur invoeren aub. 
	 Pilot sector 72 opheffe aub. betalen tot 23 uur invoeren aub. 

	 plaats geen bomen op de afscheiding van twee parkeerplaatsen 
	 plaats geen bomen op de afscheiding van twee parkeerplaatsen 

	 Plaatselijke verordening M.b.t parkeren van aanhangers, caravans e.d. Bijv. Max 3 dgn. 
	 Plaatselijke verordening M.b.t parkeren van aanhangers, caravans e.d. Bijv. Max 3 dgn. 

	 plannen voor betaald parkeren hebben we met succes tegen kunnen houden !! 
	 plannen voor betaald parkeren hebben we met succes tegen kunnen houden !! 

	 plekken maken waar je kunt parkeren ipv : doe maar op het gras 
	 plekken maken waar je kunt parkeren ipv : doe maar op het gras 

	 politie controle als de school uitgaat. Ouders zijn te lui om 30 meter verderop te parkeren en een stukje te lopen. Liever de boel blokkeren en vervolgens gaan anderen dan met hun auto over de stoep rijden. 
	 politie controle als de school uitgaat. Ouders zijn te lui om 30 meter verderop te parkeren en een stukje te lopen. Liever de boel blokkeren en vervolgens gaan anderen dan met hun auto over de stoep rijden. 

	 Politie controleert bij ons niet meer Waarschijnlijk"onterecht  "gedogen 
	 Politie controleert bij ons niet meer Waarschijnlijk"onterecht  "gedogen 

	 Prijzen omlaag 
	 Prijzen omlaag 

	 Prima betaald parkeren. Goed OV en stadsfietsen zijn belangrijk 
	 Prima betaald parkeren. Goed OV en stadsfietsen zijn belangrijk 

	 Prima mogelijkheden. Veel mensen gebruiken het ook als gratis p+r en gaan met de tram verder. Het zou daarom een verlies zijn om ook van deze wijk een betaald-parkeren wijk te maken. 
	 Prima mogelijkheden. Veel mensen gebruiken het ook als gratis p+r en gaan met de tram verder. Het zou daarom een verlies zijn om ook van deze wijk een betaald-parkeren wijk te maken. 

	 privé plek voor bewoners 
	 privé plek voor bewoners 

	 Proef met App beschikbaarheid parkeerplekken zeer onduidelijk en onnodig. 
	 Proef met App beschikbaarheid parkeerplekken zeer onduidelijk en onnodig. 

	 Q-park garage onderin de Schiecentrale goedkopere abonnementen voor de bewoners laten aanbieden. De parkeergarage is NOOIT vol. Zelfs niet bij evenementen op het Multiplein. 's Avonds en in het weekend hooguit voor een derde gevuld. 
	 Q-park garage onderin de Schiecentrale goedkopere abonnementen voor de bewoners laten aanbieden. De parkeergarage is NOOIT vol. Zelfs niet bij evenementen op het Multiplein. 's Avonds en in het weekend hooguit voor een derde gevuld. 

	 Quite often people park on the sidewalk where this is not allowed - sometimes it's even necessary to walk in the middle of the steet as a result.  If the law about parking on the sidewalk were enforced, there would be a significant parking problem in our street. 
	 Quite often people park on the sidewalk where this is not allowed - sometimes it's even necessary to walk in the middle of the steet as a result.  If the law about parking on the sidewalk were enforced, there would be a significant parking problem in our street. 

	 regelmatig controleren of er geen auto's op de stoep staan 
	 regelmatig controleren of er geen auto's op de stoep staan 

	 Regelmatig handhavers aanwezig helpt. Hoe hou je metro gangers weg. 
	 Regelmatig handhavers aanwezig helpt. Hoe hou je metro gangers weg. 

	 Regelmatig heb ik avonddienst waardoor ik rond 23:30u bij mijn huis ben. Dan is het minimaal een kwartier rondrijden in mijn parkeersector (73) en moet ik mijn auto uiteindelijk op een stoep of invalideplek (vaak al bezet door andere niet-invaliden) parkeren. Dit betekent dat ik mijn wekker op 7:30u moet zetten zodat ik voor 8u mijn auto kan verplaatsen om geen bekeuring te krijgen. Dit parkeerprobleem wordt alleen maar erger en 
	 Regelmatig heb ik avonddienst waardoor ik rond 23:30u bij mijn huis ben. Dan is het minimaal een kwartier rondrijden in mijn parkeersector (73) en moet ik mijn auto uiteindelijk op een stoep of invalideplek (vaak al bezet door andere niet-invaliden) parkeren. Dit betekent dat ik mijn wekker op 7:30u moet zetten zodat ik voor 8u mijn auto kan verplaatsen om geen bekeuring te krijgen. Dit parkeerprobleem wordt alleen maar erger en 


	de parkeerkosten verhogen en/of parkeersectoren samenvoegen is natuurlijk niet de oplossing. Slechts 2 oplossingen: 1. Autovrije sectoren en 24-uurs OV van parkeergebieden buiten de stad naar die sectoren en 2. Ondergrondse parkeergarages. 
	de parkeerkosten verhogen en/of parkeersectoren samenvoegen is natuurlijk niet de oplossing. Slechts 2 oplossingen: 1. Autovrije sectoren en 24-uurs OV van parkeergebieden buiten de stad naar die sectoren en 2. Ondergrondse parkeergarages. 
	de parkeerkosten verhogen en/of parkeersectoren samenvoegen is natuurlijk niet de oplossing. Slechts 2 oplossingen: 1. Autovrije sectoren en 24-uurs OV van parkeergebieden buiten de stad naar die sectoren en 2. Ondergrondse parkeergarages. 

	 Regelmatig zijn parkeerplaatsen bezet door bouwwerkzaamheden (denk aan containers en bouwmaterialen), is het mogelijk daar tijdsbeperkingen voor op te leggen zodat dit niet weken of zelfs maanden bezet blijft. 
	 Regelmatig zijn parkeerplaatsen bezet door bouwwerkzaamheden (denk aan containers en bouwmaterialen), is het mogelijk daar tijdsbeperkingen voor op te leggen zodat dit niet weken of zelfs maanden bezet blijft. 

	 Regelmatige controle op aparte tijden ook wat vroeger 
	 Regelmatige controle op aparte tijden ook wat vroeger 

	 Repressief optreden door de handhavers. 
	 Repressief optreden door de handhavers. 

	 Reserveren parkeerplaatsen alleen  voor bewoners 
	 Reserveren parkeerplaatsen alleen  voor bewoners 

	 Rond het metrostation meer parkeerplaatsen creëren tbv.forenzen die met het openbaar vervoer willen reizen 
	 Rond het metrostation meer parkeerplaatsen creëren tbv.forenzen die met het openbaar vervoer willen reizen 

	 Ruimere tijden voor betaald parkeren. Dt verleidt mensen er toe om in een parkeergarage te parkeren. 
	 Ruimere tijden voor betaald parkeren. Dt verleidt mensen er toe om in een parkeergarage te parkeren. 

	 S avonds is parkeren een probleem. , meer parkeergelegenheid a la de dresselhuysstraat met 90 graden parkeren mogelijk maken. Parkeerproblemen vermijden , houdt tweeverdieners in de wijk. 
	 S avonds is parkeren een probleem. , meer parkeergelegenheid a la de dresselhuysstraat met 90 graden parkeren mogelijk maken. Parkeerproblemen vermijden , houdt tweeverdieners in de wijk. 

	 savonds en snachts controleren op fout geparkeerde auto's 
	 savonds en snachts controleren op fout geparkeerde auto's 

	 Scan auto's komen zo frequent dat je geen tijd hebt om je bezoek normaal te begroeten want dan hebben ze al een boete. Het zou vriendelijker zijn als de marge iets ruimer was 
	 Scan auto's komen zo frequent dat je geen tijd hebt om je bezoek normaal te begroeten want dan hebben ze al een boete. Het zou vriendelijker zijn als de marge iets ruimer was 

	 Scansuto's controlen enkel de betaling. Niet of men zich houdt aan overige regels zoals niet parkeren op een kruising, dubbele parkeerplekken innemen of te breed parkeren wat de doorgang hindert in smalle woonstraten 
	 Scansuto's controlen enkel de betaling. Niet of men zich houdt aan overige regels zoals niet parkeren op een kruising, dubbele parkeerplekken innemen of te breed parkeren wat de doorgang hindert in smalle woonstraten 

	 schaf dat betaald parkeren in onze buurt maar af. Heeft voor de bewoners geen toegevoegde waarde. 
	 schaf dat betaald parkeren in onze buurt maar af. Heeft voor de bewoners geen toegevoegde waarde. 

	 schaf het betaald parkeren af of maak voldoende parkeerplaatsen 
	 schaf het betaald parkeren af of maak voldoende parkeerplaatsen 

	 Schaf zo snel mogelijk het grootste deel van de parkeerplaatsen af. Het is zinloos en waardeloos gebruik van de buitenruimte 
	 Schaf zo snel mogelijk het grootste deel van de parkeerplaatsen af. Het is zinloos en waardeloos gebruik van de buitenruimte 

	 Schandalig om parkeer belasting te heffen in woonwijken, er zijn hier nauwelijks winkels! 
	 Schandalig om parkeer belasting te heffen in woonwijken, er zijn hier nauwelijks winkels! 

	 schuine insteekvakken maken zorgt voor meer parkeergelegenheid 
	 schuine insteekvakken maken zorgt voor meer parkeergelegenheid 

	 schuine parkeer vakken. dan moet de stoep smaller. 
	 schuine parkeer vakken. dan moet de stoep smaller. 

	 Schuine parkeervakken, dan kunnen er meer auto's op minder vierkante meter. 
	 Schuine parkeervakken, dan kunnen er meer auto's op minder vierkante meter. 

	 Sinds de invoering van betaald parkeren tot 01.00 op vrijdag en zaterdag is het probleem verminderd, waarvoor dank. 
	 Sinds de invoering van betaald parkeren tot 01.00 op vrijdag en zaterdag is het probleem verminderd, waarvoor dank. 

	 Sinds de proef waarbij bewoners van bergpolder ook in de sector blijdorp mogen parkeren is de parkeerdruk in blijdorp /statensingel sterk toegenomen. Erg storend om geen enkele parkeerplek te kunnen vinden, terwijl er wel betaald wordt voor de vergunning. Ook de  algehele veiligheid is erg in het geding aangezien de nooddiensten savonds op geen enkele manier door de straten zouden kunnen. De auto's staan overal en versperren de weg. 
	 Sinds de proef waarbij bewoners van bergpolder ook in de sector blijdorp mogen parkeren is de parkeerdruk in blijdorp /statensingel sterk toegenomen. Erg storend om geen enkele parkeerplek te kunnen vinden, terwijl er wel betaald wordt voor de vergunning. Ook de  algehele veiligheid is erg in het geding aangezien de nooddiensten savonds op geen enkele manier door de straten zouden kunnen. De auto's staan overal en versperren de weg. 

	 Sinds deze week is de overzijde van de Lange Hilleweg wel betaald, aan onze kant niet. Hierdoor zullen de problemen zoals eerder aangegeven alleen maar groter worden. Daarnaast wil ik adviseren om de parkeerplaatsen direct voor de Lidl op de Lange Hilleweg bijvoorbeeld 60 minuten blauwe zone te maken. Daardoor kunnen mensen "gratis" boodschappen doen en blijven plekken sneller vrijkomen. 
	 Sinds deze week is de overzijde van de Lange Hilleweg wel betaald, aan onze kant niet. Hierdoor zullen de problemen zoals eerder aangegeven alleen maar groter worden. Daarnaast wil ik adviseren om de parkeerplaatsen direct voor de Lidl op de Lange Hilleweg bijvoorbeeld 60 minuten blauwe zone te maken. Daardoor kunnen mensen "gratis" boodschappen doen en blijven plekken sneller vrijkomen. 

	 Sinds het betaald parkeren is er bijna altijd parkeerplek in de straat. Heel fijn ?? 
	 Sinds het betaald parkeren is er bijna altijd parkeerplek in de straat. Heel fijn ?? 


	 Sinds september 2017 zijn ze in de straat bezig met het vervangen van het riool. Hierdoor zijn met name de parkeerproblemen ontstaan. Bij mijn weten duren deze werkzaamheden tot eind 2018. Hopelijk zijn de parkeerproblemen daarmee weer voorbij. 
	 Sinds september 2017 zijn ze in de straat bezig met het vervangen van het riool. Hierdoor zijn met name de parkeerproblemen ontstaan. Bij mijn weten duren deze werkzaamheden tot eind 2018. Hopelijk zijn de parkeerproblemen daarmee weer voorbij. 
	 Sinds september 2017 zijn ze in de straat bezig met het vervangen van het riool. Hierdoor zijn met name de parkeerproblemen ontstaan. Bij mijn weten duren deze werkzaamheden tot eind 2018. Hopelijk zijn de parkeerproblemen daarmee weer voorbij. 

	 Sixt autoverhuur verbieden de openbare parkeerplaatsen als zakelijk te gebruiken. 
	 Sixt autoverhuur verbieden de openbare parkeerplaatsen als zakelijk te gebruiken. 

	 Sixt verplaatsen, geeft een hoop ruimte en minder overlast 
	 Sixt verplaatsen, geeft een hoop ruimte en minder overlast 

	 Slecht dat die overgesubisidieerde quasi-elektrische auto's de mooiste parkeerplaatsen hebben. 
	 Slecht dat die overgesubisidieerde quasi-elektrische auto's de mooiste parkeerplaatsen hebben. 

	 slimmere parkeersysteem, waarbij er alleen hoeft te worden betaald als er parkeerdruk is. 
	 slimmere parkeersysteem, waarbij er alleen hoeft te worden betaald als er parkeerdruk is. 

	 Snellere opvolging vanuit de Gemeente om keuzes te maken om eea op te lossen. 
	 Snellere opvolging vanuit de Gemeente om keuzes te maken om eea op te lossen. 

	 Soepel parkeerbeleid. Bewoners vinden met elkaar oplossingen: twee wielen op de stoep, of op een ongebruikt trottoir. Volgens de wegenverkeerswet verboden, maar wel een praktische oplossing. Soms wordt er ineens driftig bekeurd en is de parkeerproblematiek nog groter doordat er bijvoorbeeld ook (tijdelijk) verbouwingscontainers, caravans en/of campers staan. Natuurlijk is het belangrijk dat hulpdiensten en groot (bestemmings)vrachtverkeer wel doorgang heeft. 
	 Soepel parkeerbeleid. Bewoners vinden met elkaar oplossingen: twee wielen op de stoep, of op een ongebruikt trottoir. Volgens de wegenverkeerswet verboden, maar wel een praktische oplossing. Soms wordt er ineens driftig bekeurd en is de parkeerproblematiek nog groter doordat er bijvoorbeeld ook (tijdelijk) verbouwingscontainers, caravans en/of campers staan. Natuurlijk is het belangrijk dat hulpdiensten en groot (bestemmings)vrachtverkeer wel doorgang heeft. 

	 SOMMIG MENSEN VAN ANDERE BUURTEN PARKEREN BIJ ONS OMDAT ZE WERKEN IN DE STAD EN MET DE METRO DAN VERDER REIZEN(METRO CAPPELE SCHENKEL) 
	 SOMMIG MENSEN VAN ANDERE BUURTEN PARKEREN BIJ ONS OMDAT ZE WERKEN IN DE STAD EN MET DE METRO DAN VERDER REIZEN(METRO CAPPELE SCHENKEL) 

	 Sommige straten kan je aan 2 kanten parkeren, waardoor het soms lastig is om hier door te rijden. Ook voor hulpdiensten / brandweer kan dat lastig zijn. Betreft de straat Tormentil. Hier zou extra parkeerruimte gemaakt kunnen worden zodat het doorheen rijden veiliger wordt. 
	 Sommige straten kan je aan 2 kanten parkeren, waardoor het soms lastig is om hier door te rijden. Ook voor hulpdiensten / brandweer kan dat lastig zijn. Betreft de straat Tormentil. Hier zou extra parkeerruimte gemaakt kunnen worden zodat het doorheen rijden veiliger wordt. 

	 Soms staan er aanhangwagens en/of dergelijke langdurig geparkeerd. 
	 Soms staan er aanhangwagens en/of dergelijke langdurig geparkeerd. 

	 Soms vervelend  overdags laat thuis komt of als s.avond  vroeg thuis komt   en als feyenoord thuis moet voetballen 
	 Soms vervelend  overdags laat thuis komt of als s.avond  vroeg thuis komt   en als feyenoord thuis moet voetballen 

	 sowieso de parkeerplaatsen met hekje openstellen voor iedereen, aangezien er zo goed als niet gebruik van wordt gemaakt. (boomgaardstraat o.a.) heel ergerlijk. 
	 sowieso de parkeerplaatsen met hekje openstellen voor iedereen, aangezien er zo goed als niet gebruik van wordt gemaakt. (boomgaardstraat o.a.) heel ergerlijk. 

	 Sta alleen parkeren door personenauto's toe (geen vrachtwagens en bestelbussen) en ruim deel van de parkerrvakken in voor fietsen en bloembakken. 
	 Sta alleen parkeren door personenauto's toe (geen vrachtwagens en bestelbussen) en ruim deel van de parkerrvakken in voor fietsen en bloembakken. 

	 Staat los van parkeren van auto's, maar meer parkeergelegenheid voor fietsen. Dat zou het straatbeeld verfraaien. Daarnaast heb ik een mooie nieuwe fiets gekocht om naar werk te fietsen in Delft. Maar die kan ik niet goed kwijt. Ik heb een plek in een trommel aangevraagd, maar de wachttijden zijn extreem lang. 
	 Staat los van parkeren van auto's, maar meer parkeergelegenheid voor fietsen. Dat zou het straatbeeld verfraaien. Daarnaast heb ik een mooie nieuwe fiets gekocht om naar werk te fietsen in Delft. Maar die kan ik niet goed kwijt. Ik heb een plek in een trommel aangevraagd, maar de wachttijden zijn extreem lang. 

	 stad verdicht teveel; er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voor alle auto's in mijn buurt. Er worden plaatsen in de straat opgegeven voor afvalbakken, fietsstoepen, etc. Hierdoor rijden auto's rondjes om een parkeerplek te vinden. Svp geen parkeerplekken meer weggeven. Afvalbakken centraliseren, en burgers laten betalen voor afval per kg of per volume. Dit is de toekomst, scheiden van afval en voor restafval laten betalen en laten lopen. Voor ouderen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Elk nieuw 
	 stad verdicht teveel; er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voor alle auto's in mijn buurt. Er worden plaatsen in de straat opgegeven voor afvalbakken, fietsstoepen, etc. Hierdoor rijden auto's rondjes om een parkeerplek te vinden. Svp geen parkeerplekken meer weggeven. Afvalbakken centraliseren, en burgers laten betalen voor afval per kg of per volume. Dit is de toekomst, scheiden van afval en voor restafval laten betalen en laten lopen. Voor ouderen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Elk nieuw 

	 Steeds meer beleggers kopen appartementen in de straat om daar vervolgens studentenwoningen van te maken. Dat levert extra fietsen op waar nu te weinig parkeerplek voor is in de straat. 
	 Steeds meer beleggers kopen appartementen in de straat om daar vervolgens studentenwoningen van te maken. Dat levert extra fietsen op waar nu te weinig parkeerplek voor is in de straat. 

	 Stimuleer dat mensen de fiets nemen. 
	 Stimuleer dat mensen de fiets nemen. 


	 Stimuleer dat studenten/docenten van de Hogeschool in het gebouw zelf parkeren https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/de43f44092af4b1c8fd9ea5eac8b46fc/routebeschrijving-parkeergarage-rs.pdf 
	 Stimuleer dat studenten/docenten van de Hogeschool in het gebouw zelf parkeren https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/de43f44092af4b1c8fd9ea5eac8b46fc/routebeschrijving-parkeergarage-rs.pdf 
	 Stimuleer dat studenten/docenten van de Hogeschool in het gebouw zelf parkeren https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/de43f44092af4b1c8fd9ea5eac8b46fc/routebeschrijving-parkeergarage-rs.pdf 

	 stop met betaald parkeren. we betalen al wegenbelasting. 
	 stop met betaald parkeren. we betalen al wegenbelasting. 

	 Stop met het pamperen van automobilisten en kies voor groen en leefbaarheid. Het moet geen vanzelfsprekendheid meer zijn om de auto voor de deur te parkeren en het moet niet vanzelfsprekend meer zijn om voor ieder wissewasje de auto te pakken. Zet in op gedeelde abonnementen op auto's, moedig het gebruik van de fiets aan en zet vol in op goed en goedkoop openbaar vervoer. Geef prioriteit aan de inwoners i.p.v. al dat rijdende en vervuilende blik. U zult zien dat Rotterdam er alleen maar aantrekkelijker va
	 Stop met het pamperen van automobilisten en kies voor groen en leefbaarheid. Het moet geen vanzelfsprekendheid meer zijn om de auto voor de deur te parkeren en het moet niet vanzelfsprekend meer zijn om voor ieder wissewasje de auto te pakken. Zet in op gedeelde abonnementen op auto's, moedig het gebruik van de fiets aan en zet vol in op goed en goedkoop openbaar vervoer. Geef prioriteit aan de inwoners i.p.v. al dat rijdende en vervuilende blik. U zult zien dat Rotterdam er alleen maar aantrekkelijker va

	 Stoppen met het verminderen van parkeerplaatsen in het centrum. Het aantal plaatsen per gezin neemt al af door de toename van bewoners. 
	 Stoppen met het verminderen van parkeerplaatsen in het centrum. Het aantal plaatsen per gezin neemt al af door de toename van bewoners. 

	 Straat breder maken. 
	 Straat breder maken. 

	 Straat breder maken. 
	 Straat breder maken. 

	 Straat is sowieso aan een opknapbeurt toe, erg ongelijk allemaal en door de vele bomen, wat overigens erg mooi is, willen de meeste mensen graag een plekje niet onder de bomen. 
	 Straat is sowieso aan een opknapbeurt toe, erg ongelijk allemaal en door de vele bomen, wat overigens erg mooi is, willen de meeste mensen graag een plekje niet onder de bomen. 

	 straat is te smal voor parkeren, de spiegels worden eraf gereden als je niet half  op de stoep parkeert 
	 straat is te smal voor parkeren, de spiegels worden eraf gereden als je niet half  op de stoep parkeert 

	 straat zou wat mij betreft zo ingericht moeten worden dat er minder 'blik' zichtbaar is en meer voetganger-fiets vriendelijk. 
	 straat zou wat mij betreft zo ingericht moeten worden dat er minder 'blik' zichtbaar is en meer voetganger-fiets vriendelijk. 

	 Straatdeel Ogierssingel 87 - 301 (tussen Bierens de Haanweg en Anthony Tijkenstraat): verbied parkeren aan één zijde van de weg, zodat het doorgaand verkeer niet constant belemmert wordt door schots en scheef geparkeerde voertuigen aan weerszijden. 
	 Straatdeel Ogierssingel 87 - 301 (tussen Bierens de Haanweg en Anthony Tijkenstraat): verbied parkeren aan één zijde van de weg, zodat het doorgaand verkeer niet constant belemmert wordt door schots en scheef geparkeerde voertuigen aan weerszijden. 

	 Strand bij zevenhuizerplas: zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen blijven, ook als men overweegt woningbouwplannen ooit door te zetten 
	 Strand bij zevenhuizerplas: zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen blijven, ook als men overweegt woningbouwplannen ooit door te zetten 

	 Straten in de omgeving zijn tot 21 uur betaald parkeren. Dat zorgt voor overlast bij ons waar tot 18 uur betaald moet worden. Verruiming van de vergunning in omliggende Parkeergebied is wellicht een oplossing. 
	 Straten in de omgeving zijn tot 21 uur betaald parkeren. Dat zorgt voor overlast bij ons waar tot 18 uur betaald moet worden. Verruiming van de vergunning in omliggende Parkeergebied is wellicht een oplossing. 

	 strenger controleren 
	 strenger controleren 

	 Strenger controleren op de fout parkeerders en ze ook daadwerkelijk een bekeuring geven. Nu worden ze vaak alleen aangesproken. Men doet net alsof ze het begrijpen en het niet meer zullen doen. Maar de agenten/controleurs zijn weg en de auto blijft of gewoon staan of de volgende dag opnieuw op de stoep gezet. 
	 Strenger controleren op de fout parkeerders en ze ook daadwerkelijk een bekeuring geven. Nu worden ze vaak alleen aangesproken. Men doet net alsof ze het begrijpen en het niet meer zullen doen. Maar de agenten/controleurs zijn weg en de auto blijft of gewoon staan of de volgende dag opnieuw op de stoep gezet. 

	 strenger controleren op dubbel parkeren en parkeren op de stoep. 
	 strenger controleren op dubbel parkeren en parkeren op de stoep. 

	 strenger handhaven voor op de stoep parkeren 
	 strenger handhaven voor op de stoep parkeren 

	 strenger optreden 
	 strenger optreden 

	 Strenger optreden naar mensen die te pas en te onpas de auto op de stoep parkeren. En vooral nu regelmatig caravans en campers, die weken op de parkeerplaatsen worden geparkeerd. 
	 Strenger optreden naar mensen die te pas en te onpas de auto op de stoep parkeren. En vooral nu regelmatig caravans en campers, die weken op de parkeerplaatsen worden geparkeerd. 

	 Strenger toezicht op tijden vlak voor schoolbegin en na het einde van schooldag 
	 Strenger toezicht op tijden vlak voor schoolbegin en na het einde van schooldag 

	 Suggestie: onderzoek hoe er een veilige parkeersituatie kan worden verkregen, waarbij auto's niet langer de toegestane snelheid overschrijden. 
	 Suggestie: onderzoek hoe er een veilige parkeersituatie kan worden verkregen, waarbij auto's niet langer de toegestane snelheid overschrijden. 

	 Svp zsm betaald parkeren invoeren. Het is hier echt te druk 
	 Svp zsm betaald parkeren invoeren. Het is hier echt te druk 


	 tarieven niet verhogen en betaaltijden niet oprekken a.u.b.,(weet niet wat de reden is om via deze enquete te inventariseren..) 
	 tarieven niet verhogen en betaaltijden niet oprekken a.u.b.,(weet niet wat de reden is om via deze enquete te inventariseren..) 
	 tarieven niet verhogen en betaaltijden niet oprekken a.u.b.,(weet niet wat de reden is om via deze enquete te inventariseren..) 

	 te goedkoop parkeren, waardoor mensen hier parkeren en dan naar de stad lopen/de tram pakken. Hierdoor kunnen de bewoners zelf niet of nauwelijks parkeren in de avonden en de weekenden. De volgende ochtend zie je dat alle parkeerplekken weer leeg zijn. 
	 te goedkoop parkeren, waardoor mensen hier parkeren en dan naar de stad lopen/de tram pakken. Hierdoor kunnen de bewoners zelf niet of nauwelijks parkeren in de avonden en de weekenden. De volgende ochtend zie je dat alle parkeerplekken weer leeg zijn. 

	 te vaak worden noodzakelijke plekken bezet door afrasteringen bouwwerkzaamheden.  ook vaak onhandig geparkeerde autos die daardoor onnodig loze ruimte innemen en a.h.w. anderhalf parkeerplek innemen zo. 
	 te vaak worden noodzakelijke plekken bezet door afrasteringen bouwwerkzaamheden.  ook vaak onhandig geparkeerde autos die daardoor onnodig loze ruimte innemen en a.h.w. anderhalf parkeerplek innemen zo. 

	 Te veel auto...parkeerplaats meer stimuleren...en misschien iets goedkoper maken 
	 Te veel auto...parkeerplaats meer stimuleren...en misschien iets goedkoper maken 

	 Te veel bedrijfsbusjes die in de straat parkeren. 
	 Te veel bedrijfsbusjes die in de straat parkeren. 

	 te veel belofte over politie controle en als ze controleren op momenten dat dit wat overdreven is bv in de morgen om 7 uur. soms savonds met geblindeerde auto maar de dealers herkennen ze op afstand gezien de reactie op hun aankomst 
	 te veel belofte over politie controle en als ze controleren op momenten dat dit wat overdreven is bv in de morgen om 7 uur. soms savonds met geblindeerde auto maar de dealers herkennen ze op afstand gezien de reactie op hun aankomst 

	 Te veel parkeerplekken worden als elektrisch opladen gebruikt. Deze worden hoofdzakelijk overdag door werknemers gebruikt. Ook de algemene invalideplekken worden hoofdzakelijk overdag gebruikt voor de markt. In de avond en nacht zijn deze plekken leeg maar mogen niet gebruikt worden. Er zou meer gekeken moeten worden naar de mensen die er wonen ipv de mensen die komen werken of winkelen. 
	 Te veel parkeerplekken worden als elektrisch opladen gebruikt. Deze worden hoofdzakelijk overdag door werknemers gebruikt. Ook de algemene invalideplekken worden hoofdzakelijk overdag gebruikt voor de markt. In de avond en nacht zijn deze plekken leeg maar mogen niet gebruikt worden. Er zou meer gekeken moeten worden naar de mensen die er wonen ipv de mensen die komen werken of winkelen. 

	 te weinig invalide parkeerplaatsen bij winkel- en gezondheidscentrum in De Esch 
	 te weinig invalide parkeerplaatsen bij winkel- en gezondheidscentrum in De Esch 

	 Te weinig mogelijkheden voor fietsparkeren. (Fiets’nietjes’ zijn weggehaald vanaf de noordzijde van Rotterdam centraal tot de school.) Hierdoor staan fietsen soms slecht geparkeerd tegen de boompjes met risico op omvallen tegen de auto’s. Bij ons is dit al eenmaal gebeurd. 
	 Te weinig mogelijkheden voor fietsparkeren. (Fiets’nietjes’ zijn weggehaald vanaf de noordzijde van Rotterdam centraal tot de school.) Hierdoor staan fietsen soms slecht geparkeerd tegen de boompjes met risico op omvallen tegen de auto’s. Bij ons is dit al eenmaal gebeurd. 

	 te weinig parkeerplaatsen en te lange wachtlijsten voor de bewoners om gebruik te maken van de privegarage/parkeerfaciliteiten 
	 te weinig parkeerplaatsen en te lange wachtlijsten voor de bewoners om gebruik te maken van de privegarage/parkeerfaciliteiten 

	 Te weinig parkeerplaatsen voor visite/bezoekers in de directe nabijheid. 
	 Te weinig parkeerplaatsen voor visite/bezoekers in de directe nabijheid. 

	 Te weinig parkeerplaatsen, auto's staan niet goed geparkeerd, dubbel geparkeerde auto's, Bedrijfsbussen die plaatsen gebruiken. 
	 Te weinig parkeerplaatsen, auto's staan niet goed geparkeerd, dubbel geparkeerde auto's, Bedrijfsbussen die plaatsen gebruiken. 

	 te weinig parkeerplekken voor het aantal woningen. iedereen heeft per woning 2 auto's en dan raken de plaatsen zeer snel vol. Als ik na m'n avonddienst rond 23.00 uur thuis kom rij ik vaak 20-30 minuten rondjes voor een plek. 
	 te weinig parkeerplekken voor het aantal woningen. iedereen heeft per woning 2 auto's en dan raken de plaatsen zeer snel vol. Als ik na m'n avonddienst rond 23.00 uur thuis kom rij ik vaak 20-30 minuten rondjes voor een plek. 

	 Tegenwoordig hebben veel mensen 2 auto's Daar is niet tegenop te werken. 
	 Tegenwoordig hebben veel mensen 2 auto's Daar is niet tegenop te werken. 

	 Tegenwoordig hebben veel mensen ook een bedrijfsfusies. Deze kunnen klein (normaal) maar ook groot zijn. Deze mensen zijn vaak eerder thuis als de overige bewoners en willen hun bus dicht bij huis parkeren in verband met de vele inbraken in dit soort auto's. Maar de veel te grote bussen nemen veel 
	 Tegenwoordig hebben veel mensen ook een bedrijfsfusies. Deze kunnen klein (normaal) maar ook groot zijn. Deze mensen zijn vaak eerder thuis als de overige bewoners en willen hun bus dicht bij huis parkeren in verband met de vele inbraken in dit soort auto's. Maar de veel te grote bussen nemen veel 

	 Ter verduidelijking: ik woon aan de Houtlaan en wij hebben inpandig eigen parkeerplaatsen, dus ik maak totaal geen gebruik van parkeren op straat en heb als zodanig totaal geen problemen. 
	 Ter verduidelijking: ik woon aan de Houtlaan en wij hebben inpandig eigen parkeerplaatsen, dus ik maak totaal geen gebruik van parkeren op straat en heb als zodanig totaal geen problemen. 

	 Terug naar het systeem van parkeren voor (alleen) bewoners. Zelfs dan zijn er al te weinig plekken voorhanden !!!  Een aanzienlijk deel van de plaatsen wordt continue ingenomen door bezoekers van Witte de Withstraat e.o. Enige tijd dat parkeren echt normaal gaat is zondag van 9-12 uur. 
	 Terug naar het systeem van parkeren voor (alleen) bewoners. Zelfs dan zijn er al te weinig plekken voorhanden !!!  Een aanzienlijk deel van de plaatsen wordt continue ingenomen door bezoekers van Witte de Withstraat e.o. Enige tijd dat parkeren echt normaal gaat is zondag van 9-12 uur. 

	 Teveel auto's die dubbel parkeren of op de stoep! Heel irritant daar ik wel betaal voor een vergunning en derden die hier niet "legaal"wonen parkeren op de stoep. 
	 Teveel auto's die dubbel parkeren of op de stoep! Heel irritant daar ik wel betaal voor een vergunning en derden die hier niet "legaal"wonen parkeren op de stoep. 


	 Teveel auto's die een vergunning krijgen, het gaat om geld verdienen in deze en alle gemeenten! Niet om leefbaarheid in een stad. Haal de auto's uit het straatbeeld, zo'n vervuiling en zorg voor oplossingen hiervoor, die voor iedereen acceptabel zijn! De stad terug geven aan hun bewoners en niet aan deze heilige koe, die al veel te lang veel te heilig is. Het is maar een stuk blik, niets meer, niets minder. En doe eens iets met een enquete, behalve opstellen van vragenlijsten... 
	 Teveel auto's die een vergunning krijgen, het gaat om geld verdienen in deze en alle gemeenten! Niet om leefbaarheid in een stad. Haal de auto's uit het straatbeeld, zo'n vervuiling en zorg voor oplossingen hiervoor, die voor iedereen acceptabel zijn! De stad terug geven aan hun bewoners en niet aan deze heilige koe, die al veel te lang veel te heilig is. Het is maar een stuk blik, niets meer, niets minder. En doe eens iets met een enquete, behalve opstellen van vragenlijsten... 
	 Teveel auto's die een vergunning krijgen, het gaat om geld verdienen in deze en alle gemeenten! Niet om leefbaarheid in een stad. Haal de auto's uit het straatbeeld, zo'n vervuiling en zorg voor oplossingen hiervoor, die voor iedereen acceptabel zijn! De stad terug geven aan hun bewoners en niet aan deze heilige koe, die al veel te lang veel te heilig is. Het is maar een stuk blik, niets meer, niets minder. En doe eens iets met een enquete, behalve opstellen van vragenlijsten... 

	 Teveel vergunningen uitgegeven, terwijl er beperkte parkeermogelijkheid is. Er zijn bewoners die prive en voor bedrijfsauto een parkeervergunning hebben, 
	 Teveel vergunningen uitgegeven, terwijl er beperkte parkeermogelijkheid is. Er zijn bewoners die prive en voor bedrijfsauto een parkeervergunning hebben, 

	 The problems to find parking spot is certainly highest in case that big events are taking place in Ahoy. 
	 The problems to find parking spot is certainly highest in case that big events are taking place in Ahoy. 

	 tiberiaslaan is eigendom van de bewoners;dus nimmer parkeergeld. 
	 tiberiaslaan is eigendom van de bewoners;dus nimmer parkeergeld. 

	 tijd betaald parkeren verlengen 
	 tijd betaald parkeren verlengen 

	 Tijdelijk extra (betalende) parkeergelegenheid te creëren voor de feestende bezoekers van de Speeltuin op het Schuttersveld (dus een tijdelijke ontheffing). Het gaat dan meestal om de avonden in het weekend en dan wordt er niet meer intensief gebruik gemaakt van het Schuttersveld. Dan kunnen wij als we thuis komen gewoon onze auto kwijt en hebben we geen last van elkaar. 
	 Tijdelijk extra (betalende) parkeergelegenheid te creëren voor de feestende bezoekers van de Speeltuin op het Schuttersveld (dus een tijdelijke ontheffing). Het gaat dan meestal om de avonden in het weekend en dan wordt er niet meer intensief gebruik gemaakt van het Schuttersveld. Dan kunnen wij als we thuis komen gewoon onze auto kwijt en hebben we geen last van elkaar. 

	 tijdens Feijenoord wedstrijden mijn straat dicht voor het verkeer 
	 tijdens Feijenoord wedstrijden mijn straat dicht voor het verkeer 

	 Tijdens het weekend zijn er veel auto's in de straat ivm het kralingse bos. 
	 Tijdens het weekend zijn er veel auto's in de straat ivm het kralingse bos. 

	 Tijdens Ramadan moet parkeren aan de moslims in de parkeergarage gepromote worden , zodat de straten in de buurt van de moskee zoveel mogelijk vrij blijven voor de bewoners. 
	 Tijdens Ramadan moet parkeren aan de moslims in de parkeergarage gepromote worden , zodat de straten in de buurt van de moskee zoveel mogelijk vrij blijven voor de bewoners. 

	 Tijdens voetbal wedstrijden parkeer men aan beide zijde van de akkeroord waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Om dit te voorkomen zou een parkeerverbod aan een kant van de straat een prima oplossing zijn. 
	 Tijdens voetbal wedstrijden parkeer men aan beide zijde van de akkeroord waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Om dit te voorkomen zou een parkeerverbod aan een kant van de straat een prima oplossing zijn. 

	 Tijdstip van betaald parkeren in alle wijken  gelijktrekken electrische oplaadpalen alleen daar waar men een electrische laadpaal heeft. De laatste Singel, ter hoogte van nummer 90 zijn hiervoor 2 vakken vrijgegeven, maar niemand aan onze helft heeft een electrische wagen. Bedrijfsauto's niet meer in de wijk parkeren 
	 Tijdstip van betaald parkeren in alle wijken  gelijktrekken electrische oplaadpalen alleen daar waar men een electrische laadpaal heeft. De laatste Singel, ter hoogte van nummer 90 zijn hiervoor 2 vakken vrijgegeven, maar niemand aan onze helft heeft een electrische wagen. Bedrijfsauto's niet meer in de wijk parkeren 

	 Toch meer parkeerplek creeeren of bij de bouw van nieuwe huizen parkeergarage onder het huis laten bouwen. 
	 Toch meer parkeerplek creeeren of bij de bouw van nieuwe huizen parkeergarage onder het huis laten bouwen. 

	 Toen ik nog een auto had, kreeg ik alleen een tijdelijke parkeervergunning voor op straat omdat er achter het pand een parkeerplaats is. Maar daar mocht ik niet op parkeren van de eigenaar. Ik vind het heel onrechtvaardig van de gemeente dat ik niet een gewone parkeervergunning kreeg. Uiteindelijk heb ik mijn auto weggedaan, mede daardoor. 
	 Toen ik nog een auto had, kreeg ik alleen een tijdelijke parkeervergunning voor op straat omdat er achter het pand een parkeerplaats is. Maar daar mocht ik niet op parkeren van de eigenaar. Ik vind het heel onrechtvaardig van de gemeente dat ik niet een gewone parkeervergunning kreeg. Uiteindelijk heb ik mijn auto weggedaan, mede daardoor. 

	 toename van grote bestelauto"s 
	 toename van grote bestelauto"s 

	 Toenemende wegenbelasting als mensen veel auto's hebben, bijvoorbeeld 1 eenheid voor 1 auto, 1,5 eenheid voor de tweede, 2 eenheden voor de derde et cetera. Iemand met vier auto's betaald zodoende voor zeven auto's. 
	 Toenemende wegenbelasting als mensen veel auto's hebben, bijvoorbeeld 1 eenheid voor 1 auto, 1,5 eenheid voor de tweede, 2 eenheden voor de derde et cetera. Iemand met vier auto's betaald zodoende voor zeven auto's. 

	 Toewerpen naar een meer hybride mix tussen plaatsen voor electronisch laden en andere plaatsen. 
	 Toewerpen naar een meer hybride mix tussen plaatsen voor electronisch laden en andere plaatsen. 

	 Toezicht houden op het parkeren in de vakken zo als aan gegeven de wet handhaven. 
	 Toezicht houden op het parkeren in de vakken zo als aan gegeven de wet handhaven. 

	 Torn niet aan de parkeerterreintjes aan het einde van de straten, in de straten is er maar voor de helft van de woningen een parkeerplaats en op deze wijze kunnen we de auto's kwijt in de wijk 
	 Torn niet aan de parkeerterreintjes aan het einde van de straten, in de straten is er maar voor de helft van de woningen een parkeerplaats en op deze wijze kunnen we de auto's kwijt in de wijk 


	 Tot 18.00 betaald parkeren, overlast vooral door horeca bezoekers Korte Kade Uitbreiding van de parkeertijd tot 20.00 helpt waarschijnlijk al Parkeergelegenheid maken voor horeca bezoekers 
	 Tot 18.00 betaald parkeren, overlast vooral door horeca bezoekers Korte Kade Uitbreiding van de parkeertijd tot 20.00 helpt waarschijnlijk al Parkeergelegenheid maken voor horeca bezoekers 
	 Tot 18.00 betaald parkeren, overlast vooral door horeca bezoekers Korte Kade Uitbreiding van de parkeertijd tot 20.00 helpt waarschijnlijk al Parkeergelegenheid maken voor horeca bezoekers 

	 Tot op heden is het hier, op de G.B. Shawplaats  gelukkig nog redelijk onder controle, maar dat zou in de toekomst misschien kunnen veranderen. 
	 Tot op heden is het hier, op de G.B. Shawplaats  gelukkig nog redelijk onder controle, maar dat zou in de toekomst misschien kunnen veranderen. 

	 Trapveldje inruilen voor parkeerplekken. De boel gaat in 2019 toch op de schop vanwege vervangen riolering. 
	 Trapveldje inruilen voor parkeerplekken. De boel gaat in 2019 toch op de schop vanwege vervangen riolering. 

	 Treed hard op tegen dubbelparkeren door particulieren. Er staan op elk willekeurig moment minstens drie dubbelparkeerders op de West-Kruiskade. Geen smoesjes over "ik sta hier maar even" of "mijn vrouw is binnen", gewoon die auto in de parkeergarage zetten of thuis laten. 
	 Treed hard op tegen dubbelparkeren door particulieren. Er staan op elk willekeurig moment minstens drie dubbelparkeerders op de West-Kruiskade. Geen smoesjes over "ik sta hier maar even" of "mijn vrouw is binnen", gewoon die auto in de parkeergarage zetten of thuis laten. 

	 Trek 1 lijn met het uitgeven van parkeerboetes. Nieuwenhoornstraat is een 1 richtingsweg. Zodra iedereen langs de stoep parkeert is de straat 'iets' te smal voor groot verkeer, zoals de vuilnisman. Dus bewoners zetten de auto met 2 wielen op de stoep. Niemand heeft hier last van, de stoep is nog breed genoeg voor de voetgangers. Helaas een boete. Terwijl er bewoners in de van blommesteynweg zijn die de auto helemaal op de stoep parkeren, bij gebrek aan parkeerplaatsen. Zo ook bij de afrit voor mindervalid
	 Trek 1 lijn met het uitgeven van parkeerboetes. Nieuwenhoornstraat is een 1 richtingsweg. Zodra iedereen langs de stoep parkeert is de straat 'iets' te smal voor groot verkeer, zoals de vuilnisman. Dus bewoners zetten de auto met 2 wielen op de stoep. Niemand heeft hier last van, de stoep is nog breed genoeg voor de voetgangers. Helaas een boete. Terwijl er bewoners in de van blommesteynweg zijn die de auto helemaal op de stoep parkeren, bij gebrek aan parkeerplaatsen. Zo ook bij de afrit voor mindervalid

	 Trottoirs zijn in mijn straat breed genoeg om aan beide zijden parkeerhavens te maken ipv fileparkeren 
	 Trottoirs zijn in mijn straat breed genoeg om aan beide zijden parkeerhavens te maken ipv fileparkeren 

	 Twee van onze buren hebben 3 auto's. Dus samen 6. Dit is tegenwoordig het grootste parkeerprobleem. En de steeds groter wordende auto's.   Toen onze wijk gebouwd is, werden er 5 parkeerplaatsen gemaakt voor 4 huizen. Ik vind dat een voor een tweede auto een "oplossing" moet worden gevonden. Bv. extra belasting. Of wel betaald parkeren. 
	 Twee van onze buren hebben 3 auto's. Dus samen 6. Dit is tegenwoordig het grootste parkeerprobleem. En de steeds groter wordende auto's.   Toen onze wijk gebouwd is, werden er 5 parkeerplaatsen gemaakt voor 4 huizen. Ik vind dat een voor een tweede auto een "oplossing" moet worden gevonden. Bv. extra belasting. Of wel betaald parkeren. 

	 Tweede auto duurder maken ???  :-) 
	 Tweede auto duurder maken ???  :-) 

	 tweede auto duurder maken qua abonnement. meer plekken creëren, maar weet dat dat niet eenvoudig is;) 
	 tweede auto duurder maken qua abonnement. meer plekken creëren, maar weet dat dat niet eenvoudig is;) 

	 Tweede auto in huishouding laten betalen. 
	 Tweede auto in huishouding laten betalen. 

	 Tweede parkeervergunning duurder maken 
	 Tweede parkeervergunning duurder maken 

	 Uitbreiden veilig fietspad. Weer recht leggen van de weg (ligt nu in een helling) 
	 Uitbreiden veilig fietspad. Weer recht leggen van de weg (ligt nu in een helling) 

	 Uitbreiding van de parkeerzone naar de Insulindestraat. Daar is altijd plek langs het spoor. De huidige grens ligt bij de Voorburgstraat. Er moet dan wel hetzelfde beleid blijven dat het betaald parkeren is van 09.00-18.00 uur op weekdagen en geen betaald parkeren op zondag . 
	 Uitbreiding van de parkeerzone naar de Insulindestraat. Daar is altijd plek langs het spoor. De huidige grens ligt bij de Voorburgstraat. Er moet dan wel hetzelfde beleid blijven dat het betaald parkeren is van 09.00-18.00 uur op weekdagen en geen betaald parkeren op zondag . 

	 uitbreiding van gebied waarin de auto geparkeerd mag worden 
	 uitbreiding van gebied waarin de auto geparkeerd mag worden 

	 Uitbreiding van laadpalen 
	 Uitbreiding van laadpalen 

	 Vaak geen parkeerplaats wanneer er een feest in buurthuis van schiemond is. De bewoners kunnen geen parkeerplaats vinden. Op zondags komt dit probleem vaker voor. 
	 Vaak geen parkeerplaats wanneer er een feest in buurthuis van schiemond is. De bewoners kunnen geen parkeerplaats vinden. Op zondags komt dit probleem vaker voor. 

	 Vaak parkeren de auto's op de stoep..... 
	 Vaak parkeren de auto's op de stoep..... 

	 vakantieganger van zestienhoven parkeren auto in de wijk mensen die bij de gemeente werken op kleinpolderplein parkeren in de wijk mensen die in de stad werken parkeren in de wijk en stappen op de bus 
	 vakantieganger van zestienhoven parkeren auto in de wijk mensen die bij de gemeente werken op kleinpolderplein parkeren in de wijk mensen die in de stad werken parkeren in de wijk en stappen op de bus 

	 Vaker controleren Vergunninghouders (bewoners)  ipv betaald parkeren 
	 Vaker controleren Vergunninghouders (bewoners)  ipv betaald parkeren 

	 vaker controleren door stadstoezicht 
	 vaker controleren door stadstoezicht 

	 Vaker controleren en beboeten 
	 Vaker controleren en beboeten 


	 Vaker controles op adoparkeerders en op plekken waar dat niet is toegestaan 
	 Vaker controles op adoparkeerders en op plekken waar dat niet is toegestaan 
	 Vaker controles op adoparkeerders en op plekken waar dat niet is toegestaan 

	 Vakken maken!! 
	 Vakken maken!! 

	 Valt me op dat er bij mij op de Kruidentuin ná 18:00 uur, dus wanneer er niet meer hoeft te worden betaald er veel auto's van bewoners Torenflat Hooghmonde bij mij in de straat worden geparkeerd i.p.v. in hun eigen parkeergarage en dat er ook met regelmaat bedrijfswagens worden geparkeerd (b.v. Post NL bus) die té groot zijn en van mensen die niet in onze buurt wonen ... wel lastig!! 
	 Valt me op dat er bij mij op de Kruidentuin ná 18:00 uur, dus wanneer er niet meer hoeft te worden betaald er veel auto's van bewoners Torenflat Hooghmonde bij mij in de straat worden geparkeerd i.p.v. in hun eigen parkeergarage en dat er ook met regelmaat bedrijfswagens worden geparkeerd (b.v. Post NL bus) die té groot zijn en van mensen die niet in onze buurt wonen ... wel lastig!! 

	 Valt op dat er veel invalide (privé) parkeerplaatsen zijn 
	 Valt op dat er veel invalide (privé) parkeerplaatsen zijn 

	 van mij mag de stadwacht ook ingrijpen bij hinderlijk parkeren / gedrag 
	 van mij mag de stadwacht ook ingrijpen bij hinderlijk parkeren / gedrag 

	 van mij mogen er parkeerplekken verdwijnen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor het stallen van fietsen 
	 van mij mogen er parkeerplekken verdwijnen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor het stallen van fietsen 

	 van mij mogen er veel minder parkeerplekken komen. Dat levert indirect gezondere lucht op en meer ruimte voor groen, terrasjes, wandel en fiets gebieden 
	 van mij mogen er veel minder parkeerplekken komen. Dat levert indirect gezondere lucht op en meer ruimte voor groen, terrasjes, wandel en fiets gebieden 

	 Vanaf 18:00 is het een ramp, omdat er niet meer betaald hoeft de worden! Dan zijn de bewoners naar huis gekomen, wellicht nog enkele bezoekers - die dan ca 23:00 weer vertrekken en dus enkele parkeerplaatsen weer vrij maken - en volgens mij parkeerders, die niet in de straat wonen (je kunt het zien dat zij als de auto geparkeerd is of in een van de zijstraten richting Hoflaan en Waterloostraat verdwijnen of zelf naar het Metrostation Voorschoterlaan gaan) - ja moet nameljk meerdere ronden rijden en dan ze
	 Vanaf 18:00 is het een ramp, omdat er niet meer betaald hoeft de worden! Dan zijn de bewoners naar huis gekomen, wellicht nog enkele bezoekers - die dan ca 23:00 weer vertrekken en dus enkele parkeerplaatsen weer vrij maken - en volgens mij parkeerders, die niet in de straat wonen (je kunt het zien dat zij als de auto geparkeerd is of in een van de zijstraten richting Hoflaan en Waterloostraat verdwijnen of zelf naar het Metrostation Voorschoterlaan gaan) - ja moet nameljk meerdere ronden rijden en dan ze

	 vanaf 4 juni geldt er in bloemhof noord betaald parkeren en nu gaan we zeker parkeerdruk krijgen , vooral van de oostblokkers, die vaak meerdere autos hebben per adres. 
	 vanaf 4 juni geldt er in bloemhof noord betaald parkeren en nu gaan we zeker parkeerdruk krijgen , vooral van de oostblokkers, die vaak meerdere autos hebben per adres. 

	 Vanaf 4 juni moet betaald parkeren ingevoerd worden waardoor er meer parkeerruimte zou moeten komen overdag. Helaas is het dan na 18.00 uur weer gratis. Vlak bij Ahoy en theater Zuidplein en nieuwe zwembad, winkelcentrum Zuidplein. Vooral bezoekers Ahoy willen parkeerplaatsen 's avonds gratis. 
	 Vanaf 4 juni moet betaald parkeren ingevoerd worden waardoor er meer parkeerruimte zou moeten komen overdag. Helaas is het dan na 18.00 uur weer gratis. Vlak bij Ahoy en theater Zuidplein en nieuwe zwembad, winkelcentrum Zuidplein. Vooral bezoekers Ahoy willen parkeerplaatsen 's avonds gratis. 

	 vaste parkeerplaatsen voor de bewoners met een auto en geen busjes/vrachtwagens in de straat. Misschien bestemmingsverkeer van maken. In de straat parkeer ik lieve niet omdat er regelmatig spiegels worden afgereden en auto's open gebroken, erg drukke straat. Ik parkeer altijd in het hofje achter mijn flat ivm de veiligheid van mijn auto, hier zorgen voor meer parkeerplaatsen. 
	 vaste parkeerplaatsen voor de bewoners met een auto en geen busjes/vrachtwagens in de straat. Misschien bestemmingsverkeer van maken. In de straat parkeer ik lieve niet omdat er regelmatig spiegels worden afgereden en auto's open gebroken, erg drukke straat. Ik parkeer altijd in het hofje achter mijn flat ivm de veiligheid van mijn auto, hier zorgen voor meer parkeerplaatsen. 

	 Veel al men parkeerd voor de cordellhullplaats 22 (Pietje bell flat) er is dan onvoldoende parkeer gelegenheid is bij hun eigen flat (Dekema flat). Gezien er een flink groen perk er tussen zit en slecht onderhouden wordt zou dat best ipv kunnen komen voor parkeer gelegenheid.  Ook bij de Cordell hullplaats zou er naast het fiets pas ook zeker 1 of 2 vakken er bij kunnen. 
	 Veel al men parkeerd voor de cordellhullplaats 22 (Pietje bell flat) er is dan onvoldoende parkeer gelegenheid is bij hun eigen flat (Dekema flat). Gezien er een flink groen perk er tussen zit en slecht onderhouden wordt zou dat best ipv kunnen komen voor parkeer gelegenheid.  Ook bij de Cordell hullplaats zou er naast het fiets pas ook zeker 1 of 2 vakken er bij kunnen. 

	 veel bestelauto's van middenstand elders, soms vrachtauto's die veel plaats innemen. 
	 veel bestelauto's van middenstand elders, soms vrachtauto's die veel plaats innemen. 

	 veel bewoners aan onze kant van de straat hebben parkeerplaatsen in hun tuin laten aanleggen. als we dit niet gedaan hadden was het parkeerprbleem nog veel groter zijn omdat veel mensen twee auto's hebben 
	 veel bewoners aan onze kant van de straat hebben parkeerplaatsen in hun tuin laten aanleggen. als we dit niet gedaan hadden was het parkeerprbleem nog veel groter zijn omdat veel mensen twee auto's hebben 

	 veel containers die parkeerplekken bezetten en 's avonds/'s nachts bedrijfsbusjes 
	 veel containers die parkeerplekken bezetten en 's avonds/'s nachts bedrijfsbusjes 

	 Veel Feyenoord-supporters parkeren op wedstrijddagen bij ons in de straat, evenals mensen die in de nabijheid werken. Zouden alle parkeergarages in de buurt van het Wilhelminaplein altijd vol zijn? 
	 Veel Feyenoord-supporters parkeren op wedstrijddagen bij ons in de straat, evenals mensen die in de nabijheid werken. Zouden alle parkeergarages in de buurt van het Wilhelminaplein altijd vol zijn? 


	 Veel forensen parkeren gratis in de wijk en nemen vervolgens de metro richting Rotterdam Centrum. Betaald parkeren vind ik een optie en abonnement voor de bewoners. 
	 Veel forensen parkeren gratis in de wijk en nemen vervolgens de metro richting Rotterdam Centrum. Betaald parkeren vind ik een optie en abonnement voor de bewoners. 
	 Veel forensen parkeren gratis in de wijk en nemen vervolgens de metro richting Rotterdam Centrum. Betaald parkeren vind ik een optie en abonnement voor de bewoners. 

	 Veel nieuwbouw, waardoor straat regelmatig geblokkeerd is. 
	 Veel nieuwbouw, waardoor straat regelmatig geblokkeerd is. 

	 Veel overlast van auto drukte bij halen en brengen schoolgaande kinderen. Wellicht onderzoeken naar anderr mogelijkheden? 
	 Veel overlast van auto drukte bij halen en brengen schoolgaande kinderen. Wellicht onderzoeken naar anderr mogelijkheden? 

	 veel parkeeroverlast van auto uit ander wijken waar betaald parkeren is 
	 veel parkeeroverlast van auto uit ander wijken waar betaald parkeren is 

	 Veel plaats innemende auto's (bv. SUV's, staioncars etc.) meer parkeergeld laten betalen. 
	 Veel plaats innemende auto's (bv. SUV's, staioncars etc.) meer parkeergeld laten betalen. 

	 veel publieke ruimte wordt nu ingenomen door stilstaand blik. parkeerplaatsen zouden flexibel moeten zijn. Dus indien niet in gebruik bruikbaar voor andere doeleinden. bv onderdeel van een stoep (markering maakt duidelijk waar de parkeerplaats is).  andere optie is persoonlijke parkeerplaatsen met puntensysteem (hoe meer t noodzakelijk is de auto voor de deur te kunnen parkeren hoe dichter bij het woonadres een parkeerplek beschikbaar is. met (besloten) parkeergarages voor hen zonder punten 
	 veel publieke ruimte wordt nu ingenomen door stilstaand blik. parkeerplaatsen zouden flexibel moeten zijn. Dus indien niet in gebruik bruikbaar voor andere doeleinden. bv onderdeel van een stoep (markering maakt duidelijk waar de parkeerplaats is).  andere optie is persoonlijke parkeerplaatsen met puntensysteem (hoe meer t noodzakelijk is de auto voor de deur te kunnen parkeren hoe dichter bij het woonadres een parkeerplek beschikbaar is. met (besloten) parkeergarages voor hen zonder punten 

	 veel strenger handhaven 
	 veel strenger handhaven 

	 Veel te veel auto's. Autogebruik terugdringen gaarne. 
	 Veel te veel auto's. Autogebruik terugdringen gaarne. 

	 Veel te veel fietsen die zomaar neergezet worden. 
	 Veel te veel fietsen die zomaar neergezet worden. 

	 Vele jaren geleden opperde de toenmalige minister Jorritsma het ziekelijke idee om overal betaald parkeren in te voeren (behalve bij haarzelf). Zolang er geen noodzaak is aangetoond  is het burgertje pesten en kleineren. Ik hoop dat hier de parkeersituatie zo blijft. 
	 Vele jaren geleden opperde de toenmalige minister Jorritsma het ziekelijke idee om overal betaald parkeren in te voeren (behalve bij haarzelf). Zolang er geen noodzaak is aangetoond  is het burgertje pesten en kleineren. Ik hoop dat hier de parkeersituatie zo blijft. 

	 Verander de mentaliteit van de autobezitters of bezitsters. 
	 Verander de mentaliteit van de autobezitters of bezitsters. 

	 Verander er niets aan op het Noordereiland. Het gaat prima zo, zeker als de gemeenteraad in gaat stemmen met een vermindering van de bustijden van bus 47. Als het eiland duurzamer moet worden, is dat niet de weg om te bewandelen. 
	 Verander er niets aan op het Noordereiland. Het gaat prima zo, zeker als de gemeenteraad in gaat stemmen met een vermindering van de bustijden van bus 47. Als het eiland duurzamer moet worden, is dat niet de weg om te bewandelen. 

	 Verbeter de deuren en rest van de techniek van de garages. Geef tevens mensen de keuze: garage, of op straat? Nu was ik verplicht in de garage een abonnement af te sluiten ("straat is vol") en de buurman die juist wel in de garage wilde, verplicht een straat abonnement af te sluiten ("garage is vol") 
	 Verbeter de deuren en rest van de techniek van de garages. Geef tevens mensen de keuze: garage, of op straat? Nu was ik verplicht in de garage een abonnement af te sluiten ("straat is vol") en de buurman die juist wel in de garage wilde, verplicht een straat abonnement af te sluiten ("garage is vol") 

	 Verbied parkeren voor vrachtwagens en zeker overnachten in bijv de Plompertstraat op Charlois. Nu alleen tussen 18:30 en 19:30, maar controle is er nooit. Aan en afrijden van deze auto's geven 's ochtends vroeg, van 4:30 en ook op zaterdagochtend veel lawaai in de omringende straten. 
	 Verbied parkeren voor vrachtwagens en zeker overnachten in bijv de Plompertstraat op Charlois. Nu alleen tussen 18:30 en 19:30, maar controle is er nooit. Aan en afrijden van deze auto's geven 's ochtends vroeg, van 4:30 en ook op zaterdagochtend veel lawaai in de omringende straten. 

	 Verbiedt parkeren langs de stoep 
	 Verbiedt parkeren langs de stoep 

	 Verbod beter handhaven op te grote auto’s.mensen nemen bus van het werk mee naar huis.zijn te groot voor parkeer plaatsen. 
	 Verbod beter handhaven op te grote auto’s.mensen nemen bus van het werk mee naar huis.zijn te groot voor parkeer plaatsen. 

	 Verbod op vracht(grote) auto's ivm het zicht in de zijstraten Ze kunnen makkelijk langs de Dutilhweg staan. Controle op parkeren op de stoep of midden in de Pieter klapwijkstr. 
	 Verbod op vracht(grote) auto's ivm het zicht in de zijstraten Ze kunnen makkelijk langs de Dutilhweg staan. Controle op parkeren op de stoep of midden in de Pieter klapwijkstr. 

	 verbood van parkeren op de stoep >> het zou ook fijn zijn als de stoep zou gebruikt kunnen worden voor kinderen te lopen 
	 verbood van parkeren op de stoep >> het zou ook fijn zijn als de stoep zou gebruikt kunnen worden voor kinderen te lopen 

	 Vergroot de zone, zeker bij opbrekingen. 
	 Vergroot de zone, zeker bij opbrekingen. 

	 vergunning invoeren voor bewoners die dan vrij kunnen parkeren, zodat de rest weg blijft 
	 vergunning invoeren voor bewoners die dan vrij kunnen parkeren, zodat de rest weg blijft 

	 Vergunninghouderssysteem invoeren 
	 Vergunninghouderssysteem invoeren 

	 Verhoog de prijzen van parkeren voor niet-bewoners net buiten het centrum... mensen komen bij ons (Middelland) parkeren als ze in de stad moeten zijn. 
	 Verhoog de prijzen van parkeren voor niet-bewoners net buiten het centrum... mensen komen bij ons (Middelland) parkeren als ze in de stad moeten zijn. 

	 Verkeer board plaatsen 30 km per uur plaatsen. 
	 Verkeer board plaatsen 30 km per uur plaatsen. 


	 Verplaats de coffeeshop uit de doorgaande, eenrichtings woonstraat Joost van Geelstraat naar een industrieterrein met ruime parkeergelegenheid voor bezoekers. Met de eigenaar van de coffeeshop valt hier prima over te praten. Hij is inmiddels ook in cassatie vrijgesproken voor de eerdere Bibob-zaak die aan onderhandelen met de gemeente in de weg stond. De parkeeroverlast en overige verkeersoverlast blijft ondanks alle maatregelen die de ondernemer zelf neemt onacceptabel. 
	 Verplaats de coffeeshop uit de doorgaande, eenrichtings woonstraat Joost van Geelstraat naar een industrieterrein met ruime parkeergelegenheid voor bezoekers. Met de eigenaar van de coffeeshop valt hier prima over te praten. Hij is inmiddels ook in cassatie vrijgesproken voor de eerdere Bibob-zaak die aan onderhandelen met de gemeente in de weg stond. De parkeeroverlast en overige verkeersoverlast blijft ondanks alle maatregelen die de ondernemer zelf neemt onacceptabel. 
	 Verplaats de coffeeshop uit de doorgaande, eenrichtings woonstraat Joost van Geelstraat naar een industrieterrein met ruime parkeergelegenheid voor bezoekers. Met de eigenaar van de coffeeshop valt hier prima over te praten. Hij is inmiddels ook in cassatie vrijgesproken voor de eerdere Bibob-zaak die aan onderhandelen met de gemeente in de weg stond. De parkeeroverlast en overige verkeersoverlast blijft ondanks alle maatregelen die de ondernemer zelf neemt onacceptabel. 

	 Vervelend dat je alleen boodschappen met de auto kan doen tegen betaald parkeren. Je betaalt uiteindelijk al. 
	 Vervelend dat je alleen boodschappen met de auto kan doen tegen betaald parkeren. Je betaalt uiteindelijk al. 

	 Verwacht meer drukte vanwege bouw nieuwe woningen in de directe omgeving. 
	 Verwacht meer drukte vanwege bouw nieuwe woningen in de directe omgeving. 

	 Verzorg in de buurt aparte parkeergelegenheid voor bedrijfsbusjes en verbied het parkeren van deze busjes op reguliere plaatsen (wel handhaven) 
	 Verzorg in de buurt aparte parkeergelegenheid voor bedrijfsbusjes en verbied het parkeren van deze busjes op reguliere plaatsen (wel handhaven) 

	 vind het fijn dat er dmv langsparkeren (wat inmiddels sinds vele jaren het geval is) minder autos langs het water staan. wel jammer dat de witte strepen niet van de kinderhoofdjes afgeveegd worden aan het begin van de admiraliteitsstraat aan het water (waren tijdelijke p-plekken in het verleden) 
	 vind het fijn dat er dmv langsparkeren (wat inmiddels sinds vele jaren het geval is) minder autos langs het water staan. wel jammer dat de witte strepen niet van de kinderhoofdjes afgeveegd worden aan het begin van de admiraliteitsstraat aan het water (waren tijdelijke p-plekken in het verleden) 

	 Voer betaald parkeren in zodat er een gelijk speelveld is tussen kleiwegkwartier en noord. 
	 Voer betaald parkeren in zodat er een gelijk speelveld is tussen kleiwegkwartier en noord. 

	 Voer betaald parkeren voor passanten in s avonds en s nachts (en weekend). 
	 Voer betaald parkeren voor passanten in s avonds en s nachts (en weekend). 

	 Voer in mijn buurt(Alexanderpolder/Lage Land) een blauwe zone in, zodat er voor de bewoners geen parkeerproblemen meer zijn. Nu staan alle parkeerplekken en STOEPEN vol met auto's.  Begrijp dat dit voor de gemeente Rotterdam economisch en qua infrastructuur de makkelijkste en goedkoopste reden is voor dit beleid. Maar om problemen en ongelukken te voorkomen (veel spelende kinderen en hard rijdende auto's van forenzen) moet het beleid snel veranderen. 
	 Voer in mijn buurt(Alexanderpolder/Lage Land) een blauwe zone in, zodat er voor de bewoners geen parkeerproblemen meer zijn. Nu staan alle parkeerplekken en STOEPEN vol met auto's.  Begrijp dat dit voor de gemeente Rotterdam economisch en qua infrastructuur de makkelijkste en goedkoopste reden is voor dit beleid. Maar om problemen en ongelukken te voorkomen (veel spelende kinderen en hard rijdende auto's van forenzen) moet het beleid snel veranderen. 

	 Voldoende parkeergelegenheid binnen de blokken en weinig parkeergelegenheid op straat faciliteren. 
	 Voldoende parkeergelegenheid binnen de blokken en weinig parkeergelegenheid op straat faciliteren. 

	 Voldoende parkeerplaatsen vooral voor de in de deelgemeente kralingen werkende ambtenaren en voor hun bezoekers 
	 Voldoende parkeerplaatsen vooral voor de in de deelgemeente kralingen werkende ambtenaren en voor hun bezoekers 

	 Voldoende parkeerruimte bij de volkstuin complexen. Verwijderen van de idiote en vreselijk lelijke en soms ook gevaarlijke betonnen bloembakken. Gevaarlijk omdat ze in bochten het overzicht op tegemoetkomend verkeer volledig wegnemen. 
	 Voldoende parkeerruimte bij de volkstuin complexen. Verwijderen van de idiote en vreselijk lelijke en soms ook gevaarlijke betonnen bloembakken. Gevaarlijk omdat ze in bochten het overzicht op tegemoetkomend verkeer volledig wegnemen. 

	 Volgens mij moet de overheid actief motiveren/ stimuleren om minder auto's te hebben/ te gebruiken. Meer deelauto's of leen auto's. En gebruik stimuleren als het echt nodig is. Dus om spullen te vervoeren of meer mensen. Effectief gebruik zeg maar. De autolobby zal hier grote bezwaren tegen hebben. Minder auto's is minder files is minder asfalt en minder parkeerproblemen! 
	 Volgens mij moet de overheid actief motiveren/ stimuleren om minder auto's te hebben/ te gebruiken. Meer deelauto's of leen auto's. En gebruik stimuleren als het echt nodig is. Dus om spullen te vervoeren of meer mensen. Effectief gebruik zeg maar. De autolobby zal hier grote bezwaren tegen hebben. Minder auto's is minder files is minder asfalt en minder parkeerproblemen! 

	 volgens mij wordt er niet of onvoldoende gehandhaafd 
	 volgens mij wordt er niet of onvoldoende gehandhaafd 

	 Volgens opgave van de deelgemeente is bij de bouw van de wijk rekening gehouden met 0,8 parkeerplaats per voordeur. Diverse 'voordeuren' hebben 2, soms 3 auto's. Ik las in NRC dat in Leidsche Rijn 1,5 per voordeur de norm is. Dus te lage norm per voordeur, scholen en autobedrijf geen rekening mee gehouden. 
	 Volgens opgave van de deelgemeente is bij de bouw van de wijk rekening gehouden met 0,8 parkeerplaats per voordeur. Diverse 'voordeuren' hebben 2, soms 3 auto's. Ik las in NRC dat in Leidsche Rijn 1,5 per voordeur de norm is. Dus te lage norm per voordeur, scholen en autobedrijf geen rekening mee gehouden. 

	 voor bewoners  en bezoekers  parkeerplaats reserveren. 
	 voor bewoners  en bezoekers  parkeerplaats reserveren. 

	 Voor bewoners een permanente parkeerkaart. Niet maar voor een jaar. 
	 Voor bewoners een permanente parkeerkaart. Niet maar voor een jaar. 

	 Voor bezoekers aan de Puntegaalstraat die vooraan het pand parkeren is het erg ver lopen voor een parkeerautomaat. Zou fijn zijn als er een automaat komt die wat dichterbij staat. Verder zou het fijn zijn als de parkeerplaatsen die heel dicht op de uitrit/oprit van het 
	 Voor bezoekers aan de Puntegaalstraat die vooraan het pand parkeren is het erg ver lopen voor een parkeerautomaat. Zou fijn zijn als er een automaat komt die wat dichterbij staat. Verder zou het fijn zijn als de parkeerplaatsen die heel dicht op de uitrit/oprit van het 


	parkeerdek van de Puntegale staan zouden worden verwijderd, omdat die er regelmatig voor zorgen dat je geen zicht hebt op de weg bij het uitrijden van het parkeerdek, gevaarlijke situaties, veel bijna-aanrijdingen gezien. 
	parkeerdek van de Puntegale staan zouden worden verwijderd, omdat die er regelmatig voor zorgen dat je geen zicht hebt op de weg bij het uitrijden van het parkeerdek, gevaarlijke situaties, veel bijna-aanrijdingen gezien. 
	parkeerdek van de Puntegale staan zouden worden verwijderd, omdat die er regelmatig voor zorgen dat je geen zicht hebt op de weg bij het uitrijden van het parkeerdek, gevaarlijke situaties, veel bijna-aanrijdingen gezien. 

	 Voor bezoekers van bewoners betere mogelijkheid creeren. 
	 Voor bezoekers van bewoners betere mogelijkheid creeren. 

	 Voor de nieuwbouw zijn er veel,parkeerplaatsen verdwenen om bredere trottoirs voor de nieuwbouw te maken.zij hebben inpandige parkeerplaatsen maar na 6 uur en in het weekend is het gratis op straat dus zet iedereen zijn auto makkelijk in de Paradijslaan.Als je uit je late dienst komt heb je dus vaak geen plek 
	 Voor de nieuwbouw zijn er veel,parkeerplaatsen verdwenen om bredere trottoirs voor de nieuwbouw te maken.zij hebben inpandige parkeerplaatsen maar na 6 uur en in het weekend is het gratis op straat dus zet iedereen zijn auto makkelijk in de Paradijslaan.Als je uit je late dienst komt heb je dus vaak geen plek 

	 voor electr. wagens is /zijn weer 2 gewone parkeerplekken ingenomen , terwijl op driehoek Stadhoudersplein -ooit stond er een volksbond prima plek is voor -zeg- 5 laadpalen x2 kanten  ,maar dat zegt een gewone Rotterdammer 
	 voor electr. wagens is /zijn weer 2 gewone parkeerplekken ingenomen , terwijl op driehoek Stadhoudersplein -ooit stond er een volksbond prima plek is voor -zeg- 5 laadpalen x2 kanten  ,maar dat zegt een gewone Rotterdammer 

	 Voor het extra betalen van staan op de straat. Nl.: wegenbelasting betalen, en ook nog eens voor hetzelfde stuk straat extra geld er over heen, betekend in mijn ogen dat onze voertuigen schadevrij mogen blijven en dat je dus ook voor je eigen woning kan staan. Anders afschaffen van deze extra belasting heffing. Voort wat, hoort wat. NIET, de burgers zo maar uitmelken.   Bovendien is de URL fout van u er staat stdspanel. Getuigt dit van onzorgzaamheid, Ik hoop dat de klachten niet onder de tafel geschoven 
	 Voor het extra betalen van staan op de straat. Nl.: wegenbelasting betalen, en ook nog eens voor hetzelfde stuk straat extra geld er over heen, betekend in mijn ogen dat onze voertuigen schadevrij mogen blijven en dat je dus ook voor je eigen woning kan staan. Anders afschaffen van deze extra belasting heffing. Voort wat, hoort wat. NIET, de burgers zo maar uitmelken.   Bovendien is de URL fout van u er staat stdspanel. Getuigt dit van onzorgzaamheid, Ik hoop dat de klachten niet onder de tafel geschoven 

	 Voor mensen die geen auto hebben, maar wel regelmatig een auto huren/lenen is het niet mogelijk om een parkeervergunning te krijgen. De enige mogelijkheid is dat 'bezoekers' parkeren.  Mensen die geen auto hebben en dus weinig parkeren worden daarvoor niet 'beloond'. 
	 Voor mensen die geen auto hebben, maar wel regelmatig een auto huren/lenen is het niet mogelijk om een parkeervergunning te krijgen. De enige mogelijkheid is dat 'bezoekers' parkeren.  Mensen die geen auto hebben en dus weinig parkeren worden daarvoor niet 'beloond'. 

	 Voor mij spelen parkeerproblemen niet omdat ik een eigen garage heb 
	 Voor mij spelen parkeerproblemen niet omdat ik een eigen garage heb 

	 voor wat betreft het parkeren van fietsen. Meer hekjes en fietsboxen zou prettig zijn. 
	 voor wat betreft het parkeren van fietsen. Meer hekjes en fietsboxen zou prettig zijn. 

	 Vooral bewoners parkeervergunningen verlenen. Passanten naar parkeergarages. Straten reserveren voor bewoners. Desnoods beugels in de straat. In 1989 was onze straat, de Bagijnenstraat van parkeerbeugels voorzien. Geen gratis parkeren na 23:00 en na 01:00 uur tot 07:00 uur. Dit motiveert stappers en uitgaanders om toch maar vooral in de woonwijken te parkeren en niet in een parkeergarage. Als bewoner met een auto wordt je door de huidige wet- en parkeerregelingen bijna de stad uitgepest. 
	 Vooral bewoners parkeervergunningen verlenen. Passanten naar parkeergarages. Straten reserveren voor bewoners. Desnoods beugels in de straat. In 1989 was onze straat, de Bagijnenstraat van parkeerbeugels voorzien. Geen gratis parkeren na 23:00 en na 01:00 uur tot 07:00 uur. Dit motiveert stappers en uitgaanders om toch maar vooral in de woonwijken te parkeren en niet in een parkeergarage. Als bewoner met een auto wordt je door de huidige wet- en parkeerregelingen bijna de stad uitgepest. 

	 vooral bij festivals zorgen voor eigen parkeervoorziening 
	 vooral bij festivals zorgen voor eigen parkeervoorziening 

	 vooral erg druk in weekenden. Auto's bewoners passen ngo wel, maar als meerdere huzien bezoek krijgen of ergens een verjaardagspartij is, zijn er te weinig plekken in een straal van ca. 100 meter 
	 vooral erg druk in weekenden. Auto's bewoners passen ngo wel, maar als meerdere huzien bezoek krijgen of ergens een verjaardagspartij is, zijn er te weinig plekken in een straal van ca. 100 meter 

	 Vooral niets veranderen en zeker geen betaald parkeren invoeren. 
	 Vooral niets veranderen en zeker geen betaald parkeren invoeren. 

	 vooral op stranddagen ervaren wij veel overlast van mensen die parkeren in onze wijk om vervolgens naar het strand te lopen. Wij kunnen zelf onze auto dan in de wijde omtrek niet meer kwijt. Een oplossing zou zijn dat in de zomerperiode er een parkeerverbod geldt voor mensen die niet in de wijk wonen of dat de wijk zodanig afgesloten wordt dat men er niet meer in kan en er alleen toegang is voor degene die er woont. 
	 vooral op stranddagen ervaren wij veel overlast van mensen die parkeren in onze wijk om vervolgens naar het strand te lopen. Wij kunnen zelf onze auto dan in de wijde omtrek niet meer kwijt. Een oplossing zou zijn dat in de zomerperiode er een parkeerverbod geldt voor mensen die niet in de wijk wonen of dat de wijk zodanig afgesloten wordt dat men er niet meer in kan en er alleen toegang is voor degene die er woont. 

	 Vooral parkeren in de avonduren is een probleem! Ook in de weekend's omdat parkeren in onze zone goedkoper is en anders is georganiseerd dan in de zone centrum aangrenzend aan de zone midland en mathenesserlaan. 
	 Vooral parkeren in de avonduren is een probleem! Ook in de weekend's omdat parkeren in onze zone goedkoper is en anders is georganiseerd dan in de zone centrum aangrenzend aan de zone midland en mathenesserlaan. 


	 Vooral tijdens de talrijke evenementen in het Kralingse bos (dat vlak achter ons ligt), die tot ons verdriet met het jaar toenemen in aantal en duur, hebben we overlast doordat auto's in de straten bij het Kralingse bos parkeren (en door lawaai). 
	 Vooral tijdens de talrijke evenementen in het Kralingse bos (dat vlak achter ons ligt), die tot ons verdriet met het jaar toenemen in aantal en duur, hebben we overlast doordat auto's in de straten bij het Kralingse bos parkeren (en door lawaai). 
	 Vooral tijdens de talrijke evenementen in het Kralingse bos (dat vlak achter ons ligt), die tot ons verdriet met het jaar toenemen in aantal en duur, hebben we overlast doordat auto's in de straten bij het Kralingse bos parkeren (en door lawaai). 

	 Vooral voor fietsen op de stoep is er onvoldoende ruimte en de fietsn op de stoep maken het troittor onvoldoende breed, kunnen enkele parkeervakken worden omgebouwd tot fietsparkeerplekken? Dan kan de fiets juist ook op straat parkeren en wordt een duidelijke boodschap afgegeven dat dit een climate proof stad is! 
	 Vooral voor fietsen op de stoep is er onvoldoende ruimte en de fietsn op de stoep maken het troittor onvoldoende breed, kunnen enkele parkeervakken worden omgebouwd tot fietsparkeerplekken? Dan kan de fiets juist ook op straat parkeren en wordt een duidelijke boodschap afgegeven dat dit een climate proof stad is! 

	 voornamelijk dinsdag en donderdag is het overdag moeilijk parkeren; na 17 uur gaan de meeste auto's weer weg en kan eigen auto weer op plek gezet worden. 
	 voornamelijk dinsdag en donderdag is het overdag moeilijk parkeren; na 17 uur gaan de meeste auto's weer weg en kan eigen auto weer op plek gezet worden. 

	 Voornamelijk op zaterdag merk je dat heel veel winkelend publiek hun auto bij ons de straat parkeerd terwijl er meerdere garages in de buurt zijn. Ook bij evenementen (bv. Zomercarnaval) merk je dat er niet op nauwelijks parkeer ruimte overblijft voor de bewoners waardoor je uit moet wijken en zelf moet betalen voor parkeren. Ook doordeweeks overdag merk je redelijk veel overlast van auto's die op de stoep parkeren vanwege de garages aan het Weena; voor voetgangers geeft dit heel veel overlast. 
	 Voornamelijk op zaterdag merk je dat heel veel winkelend publiek hun auto bij ons de straat parkeerd terwijl er meerdere garages in de buurt zijn. Ook bij evenementen (bv. Zomercarnaval) merk je dat er niet op nauwelijks parkeer ruimte overblijft voor de bewoners waardoor je uit moet wijken en zelf moet betalen voor parkeren. Ook doordeweeks overdag merk je redelijk veel overlast van auto's die op de stoep parkeren vanwege de garages aan het Weena; voor voetgangers geeft dit heel veel overlast. 

	 voorstel betaald parkeren tot 1.00 uur invoeren nu is het tot 18.00 uur betaald parkeren.  in de nabije wijken is het tot 23.00 uur hierdoor parkeren mensen hun auto in mijn wijk daardoor hebben bewoners geen parkeerplaatsen 
	 voorstel betaald parkeren tot 1.00 uur invoeren nu is het tot 18.00 uur betaald parkeren.  in de nabije wijken is het tot 23.00 uur hierdoor parkeren mensen hun auto in mijn wijk daardoor hebben bewoners geen parkeerplaatsen 

	 Vrachtwagens die parkeren zelfs met aanhanger zouverboden moeten worden als het al verboden is HANDHAVEN 
	 Vrachtwagens die parkeren zelfs met aanhanger zouverboden moeten worden als het al verboden is HANDHAVEN 

	 Vrij parkeren vanaf 18.00 uur en weekend. 
	 Vrij parkeren vanaf 18.00 uur en weekend. 

	 Vroeger kon je aan twee kanten van de straat parkeren. Sedert er aan een kant een parkeerverbod heerst zijn er problemen. Antwoorden hebben betrekking op postcodegebied 3032 
	 Vroeger kon je aan twee kanten van de straat parkeren. Sedert er aan een kant een parkeerverbod heerst zijn er problemen. Antwoorden hebben betrekking op postcodegebied 3032 

	 Vroeger was er de mogelijkheid om aan beide zijden van de ventweg te parkeren totdat er zonodig, een inmiddels, compleet verwaarloosde groenstrook moest komen waardoor alle plaatsen aan die kant zijn verdwenen. We hebben nu dus een verwaarloosde groenstrook vol met hondenpoep, te weinig parkeerplaatsen en (voor een aantal mensen) te smalle parkeervakken aan de hoofrijbaan. Kortom vroeger was alles beter!!! 
	 Vroeger was er de mogelijkheid om aan beide zijden van de ventweg te parkeren totdat er zonodig, een inmiddels, compleet verwaarloosde groenstrook moest komen waardoor alle plaatsen aan die kant zijn verdwenen. We hebben nu dus een verwaarloosde groenstrook vol met hondenpoep, te weinig parkeerplaatsen en (voor een aantal mensen) te smalle parkeervakken aan de hoofrijbaan. Kortom vroeger was alles beter!!! 

	 waar ik woon, hebben alle woningen een zodanige garage onder het huis dat daarin alle auto's die bij dat huis horen, geparkeerd kunnen worden. Bovendien beschikken ze allen over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Overigens is de straat door zijn inrichting ongeschikt om op de openbare weg te parkeren. 
	 waar ik woon, hebben alle woningen een zodanige garage onder het huis dat daarin alle auto's die bij dat huis horen, geparkeerd kunnen worden. Bovendien beschikken ze allen over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Overigens is de straat door zijn inrichting ongeschikt om op de openbare weg te parkeren. 

	 Waarom geen vragen over de parkeer mogelijkheden in de parkeergarages ,daar maak ik gebruik van i.v.m. de parkeer druk in mijn straat.  Onvolledig , onduidelijk onderzoek 
	 Waarom geen vragen over de parkeer mogelijkheden in de parkeergarages ,daar maak ik gebruik van i.v.m. de parkeer druk in mijn straat.  Onvolledig , onduidelijk onderzoek 

	 Waarom is de Beukelsweg eo bij de recentelijke make-over parkeer-luw gemaakt. (we missen nu zeker 25% van de oorspronkelijke parkeerplekken. Wie besluit dat? Waarom? IS HET DE BEDOELING DAT BEWONERS MET AUTO'S GAAN VERHUIZEN? 
	 Waarom is de Beukelsweg eo bij de recentelijke make-over parkeer-luw gemaakt. (we missen nu zeker 25% van de oorspronkelijke parkeerplekken. Wie besluit dat? Waarom? IS HET DE BEDOELING DAT BEWONERS MET AUTO'S GAAN VERHUIZEN? 

	 Waarom is er op het Noordereiland nog steeds vrij parkeren? Overal elders is er wel betaald parkeren. Iedere ochtend en avond is het een komen en gaan van mensen die hun auto's de hele dag parkeren en de brug over gaan naar hun werk. Zij hebben geen enkele binding met het Noordereiland dan alleen de kade als gratis parkeerplaats gebruiken. 
	 Waarom is er op het Noordereiland nog steeds vrij parkeren? Overal elders is er wel betaald parkeren. Iedere ochtend en avond is het een komen en gaan van mensen die hun auto's de hele dag parkeren en de brug over gaan naar hun werk. Zij hebben geen enkele binding met het Noordereiland dan alleen de kade als gratis parkeerplaats gebruiken. 

	 Waarom is er op zaterdag betaald parkeren doorgevoerd van 9.00-18.00. Maar in Kralingen is zoals aan de Avenue Concordia, is dat de gehele dag vrijparkeren? 
	 Waarom is er op zaterdag betaald parkeren doorgevoerd van 9.00-18.00. Maar in Kralingen is zoals aan de Avenue Concordia, is dat de gehele dag vrijparkeren? 


	 Waarom kan een sportschool zich vestigen in een woonwijk (De Graeffstraat). De bezoekers nemen veel plaatsen in die eigenlijk voor de bewoners zijn. 
	 Waarom kan een sportschool zich vestigen in een woonwijk (De Graeffstraat). De bezoekers nemen veel plaatsen in die eigenlijk voor de bewoners zijn. 
	 Waarom kan een sportschool zich vestigen in een woonwijk (De Graeffstraat). De bezoekers nemen veel plaatsen in die eigenlijk voor de bewoners zijn. 

	 Waarom moeten er de hele avond en nacht taxi's staan met draaiende motoren? Te vies voor woorden. Er staat duidelijk aangegeven dat dat niet mag, maar de politie rijdt langs en doet niets, de angsthazen. Jammer gewoon en dat vraagt op zijn beurt ook voor burgenlijke ongehoorzaamheid van anderen. 
	 Waarom moeten er de hele avond en nacht taxi's staan met draaiende motoren? Te vies voor woorden. Er staat duidelijk aangegeven dat dat niet mag, maar de politie rijdt langs en doet niets, de angsthazen. Jammer gewoon en dat vraagt op zijn beurt ook voor burgenlijke ongehoorzaamheid van anderen. 

	 Waarom wordt er onvoldoende gehandhaafd mbt parkeren voor andermans garage? 
	 Waarom wordt er onvoldoende gehandhaafd mbt parkeren voor andermans garage? 

	 Waatersportvereniging Alvo zou geadviseerd moeten worden zoveel mogelijk auto's op het eigen terrein te zetten. Ruimte genoeg of te maken. Ik heb geen parkeerprobleem. Verderop in de straat wel. 
	 Waatersportvereniging Alvo zou geadviseerd moeten worden zoveel mogelijk auto's op het eigen terrein te zetten. Ruimte genoeg of te maken. Ik heb geen parkeerprobleem. Verderop in de straat wel. 

	 Wachtlijst voor nieuwe vergunningen als maximaal aantal is bereikt. 
	 Wachtlijst voor nieuwe vergunningen als maximaal aantal is bereikt. 

	 wagens die hier niet thuis hooren en aan hangwagens paarden trailers.er zit hier ook een garage  met kozijnen en een zogenaamde hoby garage voor een kerk.waar zeven daagen in de week aan loop is  en waar ook in gewoond word. en waar alles gedumpt word voor en om de deur. en er is geen toezichtover. 
	 wagens die hier niet thuis hooren en aan hangwagens paarden trailers.er zit hier ook een garage  met kozijnen en een zogenaamde hoby garage voor een kerk.waar zeven daagen in de week aan loop is  en waar ook in gewoond word. en waar alles gedumpt word voor en om de deur. en er is geen toezichtover. 

	 Wanneer coulance wordt toegepast vanwege de parkeerproblematiek (bijvoorbeeld toestaan parkeren op de stoep). Doe dit dan altijd. Niet opeens een periode wel en dan weer niet. 
	 Wanneer coulance wordt toegepast vanwege de parkeerproblematiek (bijvoorbeeld toestaan parkeren op de stoep). Doe dit dan altijd. Niet opeens een periode wel en dan weer niet. 

	 Wanneer de gemeente strakker zou controleren, krijg je het mogelijk onder controle, maar de politie zegt hiervoor geen tijd te hebben en dat is de wijkagent. 
	 Wanneer de gemeente strakker zou controleren, krijg je het mogelijk onder controle, maar de politie zegt hiervoor geen tijd te hebben en dat is de wijkagent. 

	 Wanneer er te weinig plekken zijn wordt soms met 2 wielen op de stoep geparkeerd. Dit is een goede mogelijkheid om te zorgen dat toch iedereen zijn auto kwijt kan. 
	 Wanneer er te weinig plekken zijn wordt soms met 2 wielen op de stoep geparkeerd. Dit is een goede mogelijkheid om te zorgen dat toch iedereen zijn auto kwijt kan. 

	 Wanneer wordt de parkeervergunning gratis voor de bewoners?   Waarom is de bezoekers  vergunning niet onbeperkt? Saldo is te laag voor een heel jaar. 
	 Wanneer wordt de parkeervergunning gratis voor de bewoners?   Waarom is de bezoekers  vergunning niet onbeperkt? Saldo is te laag voor een heel jaar. 

	 Wat je ziet is dat de straat origineel is ingericht voor circa 1 - 1½ auto per huishouden. Dat is prima. In de praktijk komt het voor dat het aantal auto's per huishouden een stuk hoger ligt. We hebben een aantal huishouden in de straat die zelfs 3 auto's hebben, één huishouden heeft zelfs 5 auto's!  Dit komt ook mede door bedrijfsbusjes - deze zouden wat mij betreft naar de centrale parkeerplaats gestuurd mogen worden - tot zelfs hoogwerker/voertuigcombinaties die in de straat worden gezet.    Daarnaast 
	 Wat je ziet is dat de straat origineel is ingericht voor circa 1 - 1½ auto per huishouden. Dat is prima. In de praktijk komt het voor dat het aantal auto's per huishouden een stuk hoger ligt. We hebben een aantal huishouden in de straat die zelfs 3 auto's hebben, één huishouden heeft zelfs 5 auto's!  Dit komt ook mede door bedrijfsbusjes - deze zouden wat mij betreft naar de centrale parkeerplaats gestuurd mogen worden - tot zelfs hoogwerker/voertuigcombinaties die in de straat worden gezet.    Daarnaast 

	 Wat mij betreft is het betaald parkeren enigszins overdreven, we hebben nooit problemen ervaren 
	 Wat mij betreft is het betaald parkeren enigszins overdreven, we hebben nooit problemen ervaren 

	 wat mij betreft kan de Gemeente Rotterdam veel meer doen om het autoverkeer en de daarmee samenhangende parkeerproblemen te verminderen. Het is toch van de gekke, dat er zoveel van de toch al schaarse ruimte ingeruimd wordt voor vervuilende en de gezondheid bedreigende voertuigen. 
	 wat mij betreft kan de Gemeente Rotterdam veel meer doen om het autoverkeer en de daarmee samenhangende parkeerproblemen te verminderen. Het is toch van de gekke, dat er zoveel van de toch al schaarse ruimte ingeruimd wordt voor vervuilende en de gezondheid bedreigende voertuigen. 

	 Wat wij al geregeld hebben aangegeven bij de gemeente snoeien van de bomen of het liefst er een paar weg. Zodat er ook een paar extra parkeervakken vrij komen. En minder overlast. 
	 Wat wij al geregeld hebben aangegeven bij de gemeente snoeien van de bomen of het liefst er een paar weg. Zodat er ook een paar extra parkeervakken vrij komen. En minder overlast. 


	 we hebben een auto in de parkeergarage staan, maar voor die deur wordt illegaal geparkeerd. (is verboden). gemeente doet hier niets of in ieder geval veels te weinig aan. 
	 we hebben een auto in de parkeergarage staan, maar voor die deur wordt illegaal geparkeerd. (is verboden). gemeente doet hier niets of in ieder geval veels te weinig aan. 
	 we hebben een auto in de parkeergarage staan, maar voor die deur wordt illegaal geparkeerd. (is verboden). gemeente doet hier niets of in ieder geval veels te weinig aan. 

	 We hebben een eigen plaatsje in de parkeergarage onder onze flat. Daarom hebben we zelf geen probleem. Voor bezoekers is er veel te weinig parkeerruimte! Een groot probleem! 
	 We hebben een eigen plaatsje in de parkeergarage onder onze flat. Daarom hebben we zelf geen probleem. Voor bezoekers is er veel te weinig parkeerruimte! Een groot probleem! 

	 We hebben een oprit, dus wij zijn bevoorrecht. We zitten zeker niet te wachten op een parkeerdek in onze achtertuin en zullen alles doen om dat te voorkomen. 
	 We hebben een oprit, dus wij zijn bevoorrecht. We zitten zeker niet te wachten op een parkeerdek in onze achtertuin en zullen alles doen om dat te voorkomen. 

	 we hebben op warme dagen en zondagen veel auto's die parkeren vanuit Plaswijckpark, maar dat is alleen een aantal dagen per jaar 
	 we hebben op warme dagen en zondagen veel auto's die parkeren vanuit Plaswijckpark, maar dat is alleen een aantal dagen per jaar 

	 We hebben overlast van uitgaanspubliek Er worden te veel parkeerplaatsen weggehaald terwijl de parkeerruimte toeneemt Gemeente neemt de bewoners niet erg serieus in deze problemen omdat er nog meer parkeerplaatsen worden weggehaald 
	 We hebben overlast van uitgaanspubliek Er worden te veel parkeerplaatsen weggehaald terwijl de parkeerruimte toeneemt Gemeente neemt de bewoners niet erg serieus in deze problemen omdat er nog meer parkeerplaatsen worden weggehaald 

	 we hebben parkeervergunning en met wat geven en nemen, gaat het goed 
	 we hebben parkeervergunning en met wat geven en nemen, gaat het goed 

	 we hebben teveel parkeerplekken (staan leeg) en te weinig fiets-parkeerplekken 
	 we hebben teveel parkeerplekken (staan leeg) en te weinig fiets-parkeerplekken 

	 we hebben vanaf 4-6-2018 betaald parkeren dus hopen dat er ook  meer parkeerplaatsen vrij zijn 
	 we hebben vanaf 4-6-2018 betaald parkeren dus hopen dat er ook  meer parkeerplaatsen vrij zijn 

	 We hebben vooral last als er een festitival of concert wordt gehouden in het park of Ahoi Maar gelukkig is dat niet elke dag 
	 We hebben vooral last als er een festitival of concert wordt gehouden in het park of Ahoi Maar gelukkig is dat niet elke dag 

	 We huren een parkeerplek op het parkeerterrein behorende bij ons wooncomplex. We hoeven daarom nooit op straat te parkeren. 
	 We huren een parkeerplek op het parkeerterrein behorende bij ons wooncomplex. We hoeven daarom nooit op straat te parkeren. 

	 We krijgen binnenkort een lease-auto, deze moet in de bij ons appartement horende parkeergarage gestald worden maar deze is wel erg duur. Zou prettig zijn om een voordeliger alternatief te hebben (stallingsgarage), geen probleem om daar wat verder voor te moeten lopen. We overwegen nu sterk om te verhuizen wegens de hoge parkeerkosten. 
	 We krijgen binnenkort een lease-auto, deze moet in de bij ons appartement horende parkeergarage gestald worden maar deze is wel erg duur. Zou prettig zijn om een voordeliger alternatief te hebben (stallingsgarage), geen probleem om daar wat verder voor te moeten lopen. We overwegen nu sterk om te verhuizen wegens de hoge parkeerkosten. 

	 We krijgen geen parkeervergunning van de gemeente, en moeten dure parkeerplaats huren 
	 We krijgen geen parkeervergunning van de gemeente, en moeten dure parkeerplaats huren 

	 We wonen aangrenzend een groot voetbalveld! 
	 We wonen aangrenzend een groot voetbalveld! 

	 We wonen in een appartement met zeer veel parkeergelegenheid. Derhalve zijn we zeer tevreden wat het parkeren betreft. 
	 We wonen in een appartement met zeer veel parkeergelegenheid. Derhalve zijn we zeer tevreden wat het parkeren betreft. 

	 We wonen vlakbij Rotterdam Airport en er zijn toch aardig wat mensen die hun auto bij ons in de straat parkeren en dan met het vliegtuig op vakantie gaan. 
	 We wonen vlakbij Rotterdam Airport en er zijn toch aardig wat mensen die hun auto bij ons in de straat parkeren en dan met het vliegtuig op vakantie gaan. 

	 We zien dolgraag betaald parkeren in de weekenden in onze straat 
	 We zien dolgraag betaald parkeren in de weekenden in onze straat 

	 We zijn de eerste straat waar het vrij parkeren is daardoor is het er altijd heel druk met auto's die geen vergunning hebben. 
	 We zijn de eerste straat waar het vrij parkeren is daardoor is het er altijd heel druk met auto's die geen vergunning hebben. 

	 weer parkeervergunningen uitgeven. Dan zal het parkeergedrag over de hele wijk genomen mogelijk meer verspreid worden over alle straten. Voordat parkeer-maar-fijn-in-een-parkeergarage-voor het tienvoudige-beleid inging was er namelijk geen parkeerprobleem. 
	 weer parkeervergunningen uitgeven. Dan zal het parkeergedrag over de hele wijk genomen mogelijk meer verspreid worden over alle straten. Voordat parkeer-maar-fijn-in-een-parkeergarage-voor het tienvoudige-beleid inging was er namelijk geen parkeerprobleem. 

	 Weg moet breder gemaakt worden om brandweer wagens er door kunnen rijden die hebben geen ruimte hier in onze straat 
	 Weg moet breder gemaakt worden om brandweer wagens er door kunnen rijden die hebben geen ruimte hier in onze straat 

	 Wegsleepregeling of terrein afsluiten 
	 Wegsleepregeling of terrein afsluiten 

	 Wel ongelijkheid in Feijenoord grotendeels gratis hier alleen Brielselaan en Maashaven z.z. 
	 Wel ongelijkheid in Feijenoord grotendeels gratis hier alleen Brielselaan en Maashaven z.z. 

	 Welke invloed heeft de verbouwing van het Zuidplein op de druk op de omliggende infra?  De Goereesestraat waar ik woon schijnt nog steeds veranderd te worden qua verkeersstroom. Dit is ook van grote invloed op de parkeercapaciteit. 
	 Welke invloed heeft de verbouwing van het Zuidplein op de druk op de omliggende infra?  De Goereesestraat waar ik woon schijnt nog steeds veranderd te worden qua verkeersstroom. Dit is ook van grote invloed op de parkeercapaciteit. 


	 Wellicht dat er meer parkeerplekken beschikbaar kunnen worden gesteld. Of dat de zone kan worden uitgebreid naar de overkant van de straat (daar is wel altijd plek). 
	 Wellicht dat er meer parkeerplekken beschikbaar kunnen worden gesteld. Of dat de zone kan worden uitgebreid naar de overkant van de straat (daar is wel altijd plek). 
	 Wellicht dat er meer parkeerplekken beschikbaar kunnen worden gesteld. Of dat de zone kan worden uitgebreid naar de overkant van de straat (daar is wel altijd plek). 

	 wellicht dat er parkeervakken kunnen worden aangebracht op de bestrating. Er wordt vaak niet aangesloten bij het parkeren 
	 wellicht dat er parkeervakken kunnen worden aangebracht op de bestrating. Er wordt vaak niet aangesloten bij het parkeren 

	 Wellicht de politie of andere handhaver vaker laten surveilleren. 
	 Wellicht de politie of andere handhaver vaker laten surveilleren. 

	 Wellicht helpt het om paaltjes te plaatsen, zodat auto's niet meer de stoep op kunnen rijden. Het gaat om het nieuw aangelegde gedeelte van de Bloklandstraat (project Noordbest). 
	 Wellicht helpt het om paaltjes te plaatsen, zodat auto's niet meer de stoep op kunnen rijden. Het gaat om het nieuw aangelegde gedeelte van de Bloklandstraat (project Noordbest). 

	 Wellicht in het gebied rondom de grote visserijstraat lang parkeren enkel toestaan voor bewoners. Voor anderen een tijdslimiet instellen zodat de hoofdbewoners meer kans hebben op een parkeerplek. Er is nu ook veel overlast van dubbelparkeerders  en zeker op de dagen dat er markt is op het Visserijplein 
	 Wellicht in het gebied rondom de grote visserijstraat lang parkeren enkel toestaan voor bewoners. Voor anderen een tijdslimiet instellen zodat de hoofdbewoners meer kans hebben op een parkeerplek. Er is nu ook veel overlast van dubbelparkeerders  en zeker op de dagen dat er markt is op het Visserijplein 

	 Weren van bestelbussen, meer controle op de wijze van parkeren. 
	 Weren van bestelbussen, meer controle op de wijze van parkeren. 

	 werkverkeer niet in woonwijk toelaten 
	 werkverkeer niet in woonwijk toelaten 

	 Wie hier parkeeroverlast ervaart is te beroerd om af en toe 10 meter verder naar z'n auto te lopen. 
	 Wie hier parkeeroverlast ervaart is te beroerd om af en toe 10 meter verder naar z'n auto te lopen. 

	 wij delen auto met andere vrienden in Rotterdam. 1 auto voor 4 families. wij wonen niet in dezelfde wijk en dat is een probleem voor de parkeren. In Belgie deel-auto's kan parkeren in de hele stad omdat 1 auto belasts minder dan 4 auto's. Gemeente Rotterdam moet welkom duurzame deel-economie als deze. 
	 wij delen auto met andere vrienden in Rotterdam. 1 auto voor 4 families. wij wonen niet in dezelfde wijk en dat is een probleem voor de parkeren. In Belgie deel-auto's kan parkeren in de hele stad omdat 1 auto belasts minder dan 4 auto's. Gemeente Rotterdam moet welkom duurzame deel-economie als deze. 

	 Wij doen beiden alles met OV. Incidenteel huren wij een Green Wheels auto. 
	 Wij doen beiden alles met OV. Incidenteel huren wij een Green Wheels auto. 

	 Wij ervaren nauwelijks parkeeroverlast, omdat we bij ons huis 2 eigen parkeerplekken hebben. Parkeerproblemen zijn er alleen met bezoekers, omdat er per 12 huizen 4 bezoekersparkeerplaatsen zijn. Voor een deel is dat ook de eigen schuld van mijn buren die uitwonende kinderen hebben die ook allemaal een eigen auto hebben, zodat er regelmatig 3 auto's per woning zijn. Dat is natuurlijk een luxeprobleem. Het is dus incidenteel. wat mij betreft niet ernstig genoeg om actie op te ondernemen. 
	 Wij ervaren nauwelijks parkeeroverlast, omdat we bij ons huis 2 eigen parkeerplekken hebben. Parkeerproblemen zijn er alleen met bezoekers, omdat er per 12 huizen 4 bezoekersparkeerplaatsen zijn. Voor een deel is dat ook de eigen schuld van mijn buren die uitwonende kinderen hebben die ook allemaal een eigen auto hebben, zodat er regelmatig 3 auto's per woning zijn. Dat is natuurlijk een luxeprobleem. Het is dus incidenteel. wat mij betreft niet ernstig genoeg om actie op te ondernemen. 

	 Wij ervaren parkeerproblemen als de kerk in gaat op zondag en op christelijke feestdagen en op vrijdag en zaterdagavond van toeristen en mensen die uit eten gaan in Delfshaven. Misschien plekken alleen voor vergunninghouders? Of anders een plek in de buurt voor toeristen of dagjesmensen? 
	 Wij ervaren parkeerproblemen als de kerk in gaat op zondag en op christelijke feestdagen en op vrijdag en zaterdagavond van toeristen en mensen die uit eten gaan in Delfshaven. Misschien plekken alleen voor vergunninghouders? Of anders een plek in de buurt voor toeristen of dagjesmensen? 

	 Wij hebben (gelukkig) een eigen ondergrondse parkeergarage voor twee auto's per woning. Heel luxe! Indien deze er niet zou zijn zou er een groot parkeerprobleem zijn. Ik vind ondergronds parkeren een geweldige oplossing. 
	 Wij hebben (gelukkig) een eigen ondergrondse parkeergarage voor twee auto's per woning. Heel luxe! Indien deze er niet zou zijn zou er een groot parkeerprobleem zijn. Ik vind ondergronds parkeren een geweldige oplossing. 

	 Wij hebben aan de overkant Dela/Goetzee Uitvaarcentrum, waardoor rouwbezoek nog wel eens op de Spiegelnisserkade parkeert,  zodat er op die momenten geen parkeerplekken voor de bewoners  zijn. Voor de verbouwing van het Uitvaartcentrum was het veel erger, maar toch meen ik te moeten zeggen dat er toch nog geen voldoende parkeerplekken gecreëerd zijn. 
	 Wij hebben aan de overkant Dela/Goetzee Uitvaarcentrum, waardoor rouwbezoek nog wel eens op de Spiegelnisserkade parkeert,  zodat er op die momenten geen parkeerplekken voor de bewoners  zijn. Voor de verbouwing van het Uitvaartcentrum was het veel erger, maar toch meen ik te moeten zeggen dat er toch nog geen voldoende parkeerplekken gecreëerd zijn. 

	 Wij hebben de indruk dat de overlast vooral komt door bezoekers van coffeeshop t Geeltje bij ons om de hoek. 
	 Wij hebben de indruk dat de overlast vooral komt door bezoekers van coffeeshop t Geeltje bij ons om de hoek. 

	 Wij hebben een eigen parkeerplaats achter het huis. Zelf hebben we geen last van parkeerproblemen. Overdag zijn de meeste parkeerplaatsen wel bezet. Maar er is geen parkeer probleem 
	 Wij hebben een eigen parkeerplaats achter het huis. Zelf hebben we geen last van parkeerproblemen. Overdag zijn de meeste parkeerplaatsen wel bezet. Maar er is geen parkeer probleem 


	 Wij hebben een garagepad met een oprit, dus wij hebben zelf geen parkeerprobleem. We zijn beide 65 + en maken daardoor dankbaar gebruik van het gratis openbaar vervoer. Daartoe rijden wij met de auto ofwel naar station Binnenhof of Kralingse Zoom of eindpunt lijn 4 a/d Molenlaan. Naar de Binnenhof of Molenlaan gaan we ook wel op de fiets. 
	 Wij hebben een garagepad met een oprit, dus wij hebben zelf geen parkeerprobleem. We zijn beide 65 + en maken daardoor dankbaar gebruik van het gratis openbaar vervoer. Daartoe rijden wij met de auto ofwel naar station Binnenhof of Kralingse Zoom of eindpunt lijn 4 a/d Molenlaan. Naar de Binnenhof of Molenlaan gaan we ook wel op de fiets. 
	 Wij hebben een garagepad met een oprit, dus wij hebben zelf geen parkeerprobleem. We zijn beide 65 + en maken daardoor dankbaar gebruik van het gratis openbaar vervoer. Daartoe rijden wij met de auto ofwel naar station Binnenhof of Kralingse Zoom of eindpunt lijn 4 a/d Molenlaan. Naar de Binnenhof of Molenlaan gaan we ook wel op de fiets. 

	 Wij hebben een plek in onze parkeergarage, maar als je dat niet hebt is de parkeerdruk wel groot, zeker op markt dagen 
	 Wij hebben een plek in onze parkeergarage, maar als je dat niet hebt is de parkeerdruk wel groot, zeker op markt dagen 

	 Wij hebben een prive parkeerplaats die bij  onze woning hoort. 
	 Wij hebben een prive parkeerplaats die bij  onze woning hoort. 

	 Wij hebben eigen parkeerplaats in garage. 
	 Wij hebben eigen parkeerplaats in garage. 

	 Wij hebben gelukkig geen betaald parkeren. Zou ook rampzalig zijn voor de mensen (veel sociale huurwoningen) ook voor de middenstand, naast ons flat is een winkelcentrum. 
	 Wij hebben gelukkig geen betaald parkeren. Zou ook rampzalig zijn voor de mensen (veel sociale huurwoningen) ook voor de middenstand, naast ons flat is een winkelcentrum. 

	 wij hebben het privilege over een eigen parkeerterrein te beschikken bij ons appartementen gebouw. Vanuit deze situatie is onze mening over het parkeren in deze buur niet representatief. 
	 wij hebben het privilege over een eigen parkeerterrein te beschikken bij ons appartementen gebouw. Vanuit deze situatie is onze mening over het parkeren in deze buur niet representatief. 

	 wij hebben het voordeel dat wij op het eigen terrein van het appartementencomplex altijd kunnen parkeren 
	 wij hebben het voordeel dat wij op het eigen terrein van het appartementencomplex altijd kunnen parkeren 

	 Wij hebben met ons appartementencomplex een eigen parkeerplaats met slagboom. Daar parkeren wij zelf maar ook bezoekers. Ik kan dus weinig zeggen over de parkeerdruk in mijn straat. 
	 Wij hebben met ons appartementencomplex een eigen parkeerplaats met slagboom. Daar parkeren wij zelf maar ook bezoekers. Ik kan dus weinig zeggen over de parkeerdruk in mijn straat. 

	 Wij hebben twee auto's, kunnen.beide auto's op eigen terrein kwijt (oprit en garage) Dat geldt voor veel huizen in onze straat. 
	 Wij hebben twee auto's, kunnen.beide auto's op eigen terrein kwijt (oprit en garage) Dat geldt voor veel huizen in onze straat. 

	 Wij hebben veel overlast van auto's van o.a. het Albeda college (Rosestraat) waar betaald parkeren is en bij ons in de persoonshaven/schietloodstraat/oranjeboomstraat/piekstraat is er geen betaald parkeren. Ook als Feyenoord speelt zijn de straten vol met auto's van supporters, tot ver in de piekstraat. Verder wordt er heel hard gereden als men met de auto/scooter/motor vanaf de piekstraat/piekbrug de schietloodstraat in rijd en omgekeerd. Piepende banden en hard afremmen. 
	 Wij hebben veel overlast van auto's van o.a. het Albeda college (Rosestraat) waar betaald parkeren is en bij ons in de persoonshaven/schietloodstraat/oranjeboomstraat/piekstraat is er geen betaald parkeren. Ook als Feyenoord speelt zijn de straten vol met auto's van supporters, tot ver in de piekstraat. Verder wordt er heel hard gereden als men met de auto/scooter/motor vanaf de piekstraat/piekbrug de schietloodstraat in rijd en omgekeerd. Piepende banden en hard afremmen. 

	 Wij hebben zelf een garage, dus weining last. Maar ik zie wel, dat de straat vaak erg vol staat, waardoor mensen op de meest onmogelijke plekken hun auto neerzetten. op de hoek b.v. 
	 Wij hebben zelf een garage, dus weining last. Maar ik zie wel, dat de straat vaak erg vol staat, waardoor mensen op de meest onmogelijke plekken hun auto neerzetten. op de hoek b.v. 

	 Wij kunnen parkeren op eigen terrein. Er is altijd volop parkeergelegenheid.Alleen wordt de gratis parkeergarage nooit gebruikt door winkelende bezoekers of ouders die hun kinderen naar school brengen.....ze parkeren dubbel of op gevaarlijke plekken. Geregeld komt de politie bij de scholen om bestuurders te wijzen op hun asociaal gedrag, dan gaat het even goed,maar nu weer hopeloos. 
	 Wij kunnen parkeren op eigen terrein. Er is altijd volop parkeergelegenheid.Alleen wordt de gratis parkeergarage nooit gebruikt door winkelende bezoekers of ouders die hun kinderen naar school brengen.....ze parkeren dubbel of op gevaarlijke plekken. Geregeld komt de politie bij de scholen om bestuurders te wijzen op hun asociaal gedrag, dan gaat het even goed,maar nu weer hopeloos. 

	 Wij kunnen zelf gelukkig altijd parkeren op de parkeerplaats van de school, maar voor diegenen die geen parkeervergunning hebben is het soms wel lastig om bij ons in de straat te parkeren omdat het dan vnl. vol staat. Indien er wel geparkeerd kan worden, is het vaak wel lastig om de parkeermeters te vinden. Deze staan vaak te ver weg of is het onduidelijk waar ze staan. 
	 Wij kunnen zelf gelukkig altijd parkeren op de parkeerplaats van de school, maar voor diegenen die geen parkeervergunning hebben is het soms wel lastig om bij ons in de straat te parkeren omdat het dan vnl. vol staat. Indien er wel geparkeerd kan worden, is het vaak wel lastig om de parkeermeters te vinden. Deze staan vaak te ver weg of is het onduidelijk waar ze staan. 

	 Wij moeten verplicht gebruik maken van de parkeergarage in de straat en dat creëert ongelijkheid tussen de bewoners van dezelfde straat die gebruikmaken van deze parkeervoorziening en de bewoners die een parkeervergunning voor buiten parkeren hebben. Wij kunnen namelijk niet in de hele sector parkeren en dat terwijl de kosten voor bewoners die in de garage parkeren hoger zijn dan de parkeervergunning.  Om dit te 
	 Wij moeten verplicht gebruik maken van de parkeergarage in de straat en dat creëert ongelijkheid tussen de bewoners van dezelfde straat die gebruikmaken van deze parkeervoorziening en de bewoners die een parkeervergunning voor buiten parkeren hebben. Wij kunnen namelijk niet in de hele sector parkeren en dat terwijl de kosten voor bewoners die in de garage parkeren hoger zijn dan de parkeervergunning.  Om dit te 


	voorkomen zou de gemeente ervoor moeten zorgen dat de parkeervergunning voor de parkeergarage geldig is in de hele sector en niet alleen voor de garage. 
	voorkomen zou de gemeente ervoor moeten zorgen dat de parkeervergunning voor de parkeergarage geldig is in de hele sector en niet alleen voor de garage. 
	voorkomen zou de gemeente ervoor moeten zorgen dat de parkeervergunning voor de parkeergarage geldig is in de hele sector en niet alleen voor de garage. 

	 Wij parkeren niet op straat, ons appartementencomplex heeft een eigen parkeergarage. 
	 Wij parkeren niet op straat, ons appartementencomplex heeft een eigen parkeergarage. 

	 wij parkeren on onze auto's op eigen terrein. anderen vooral van de honingerplein zetten hun bus bij ons in de straat. dit is irritant en een beetje minder sociaal. aangezien ze groot en lelijk zijn. 
	 wij parkeren on onze auto's op eigen terrein. anderen vooral van de honingerplein zetten hun bus bij ons in de straat. dit is irritant en een beetje minder sociaal. aangezien ze groot en lelijk zijn. 

	 Wij staan geparkeerd in onze eigen betaalde parkeergarage dus maken eigenlijk geen gebruik van de parkeergelegenheid in de straat. 
	 Wij staan geparkeerd in onze eigen betaalde parkeergarage dus maken eigenlijk geen gebruik van de parkeergelegenheid in de straat. 

	 Wij vinden het belachelijk dat wij met 1 auto moeite hebben met parkeergelegenheid terwijl zowat alle medebewoners 2 of meer auto's hebben !!! Dit is wel een irritatie puntje !!!! 
	 Wij vinden het belachelijk dat wij met 1 auto moeite hebben met parkeergelegenheid terwijl zowat alle medebewoners 2 of meer auto's hebben !!! Dit is wel een irritatie puntje !!!! 

	 Wij wonen in de wijk Heydnahof-Zuid (Rozenbuurt). Deze wijk wordt op dit moment heringericht en opgehoogd (eindelijk). 
	 Wij wonen in de wijk Heydnahof-Zuid (Rozenbuurt). Deze wijk wordt op dit moment heringericht en opgehoogd (eindelijk). 

	 Wij wonen in een kinderrijke buurt, waar veel auto's op verkeersdrempels worden geplaatst waardoor het voor kleine kinderen vaak gevaarlijk is om over te steken, dooordat het zicht belemmerd is. Daarnaast is er b.v. bij ons niemand meer met een elektrische auto, echter er zijn dagelijks twee legen parkeer plekken in de straat, is het niet mogelijk zolang er geen gebruik wordt gemaakt van deze plekken om ze b.v. Tijdelijk te voorzien van een ontheffing mogelijkheid. 
	 Wij wonen in een kinderrijke buurt, waar veel auto's op verkeersdrempels worden geplaatst waardoor het voor kleine kinderen vaak gevaarlijk is om over te steken, dooordat het zicht belemmerd is. Daarnaast is er b.v. bij ons niemand meer met een elektrische auto, echter er zijn dagelijks twee legen parkeer plekken in de straat, is het niet mogelijk zolang er geen gebruik wordt gemaakt van deze plekken om ze b.v. Tijdelijk te voorzien van een ontheffing mogelijkheid. 

	 Wij wonen in een privé straat - eigen terrein en hebben een kleine 'oprit' waar wij kunnen parker en:~) 
	 Wij wonen in een privé straat - eigen terrein en hebben een kleine 'oprit' waar wij kunnen parker en:~) 

	 Wij wonen Mathenesserlaan tussen Claus de Friese en Gravendijkwal. Veel uitgaanspubliek parkeert hier vanwege het wat goedkopere tarief. Maar ook meer panden zijn van kantoor naar bewoners gegaan. 'S avonds vaak zoeken en soms zo ver dat ik buiten de zone kom. 
	 Wij wonen Mathenesserlaan tussen Claus de Friese en Gravendijkwal. Veel uitgaanspubliek parkeert hier vanwege het wat goedkopere tarief. Maar ook meer panden zijn van kantoor naar bewoners gegaan. 'S avonds vaak zoeken en soms zo ver dat ik buiten de zone kom. 

	 wij wonen op de hoek Ringvaartweg/Turfweg (PC 3065), deze hoek is een niet parkeerzone. Deze zone is pakweg 1,5 jaar geleden ingevoerd met als argument verkeersveiligheid. De kerk (De Rank) op de Ringvaartweg heeft echter een ontheffing gekregen voor 24/7 en maakt daar dagelijks gebruik van, de ontheffing lijkt zelfs voor bocht Ringvaartweg/kralingse Kerklaan te gelden (parkeren in of voor de bocht is erg onhandig voor de fietsers). Het argument verkeersveiligheid lijkt dus niet van toepassing te zijn en 
	 wij wonen op de hoek Ringvaartweg/Turfweg (PC 3065), deze hoek is een niet parkeerzone. Deze zone is pakweg 1,5 jaar geleden ingevoerd met als argument verkeersveiligheid. De kerk (De Rank) op de Ringvaartweg heeft echter een ontheffing gekregen voor 24/7 en maakt daar dagelijks gebruik van, de ontheffing lijkt zelfs voor bocht Ringvaartweg/kralingse Kerklaan te gelden (parkeren in of voor de bocht is erg onhandig voor de fietsers). Het argument verkeersveiligheid lijkt dus niet van toepassing te zijn en 

	 Wij wonen rond het excelsior stadion. Als er een wedstrijd is, is het een crime om een parkeerplek te vinden. Het zou fijn zijn als je niet elk jaar opnieuw een parkeerkaart moet aanvragen maar dat deze automatisch doorloopt 
	 Wij wonen rond het excelsior stadion. Als er een wedstrijd is, is het een crime om een parkeerplek te vinden. Het zou fijn zijn als je niet elk jaar opnieuw een parkeerkaart moet aanvragen maar dat deze automatisch doorloopt 

	 wij worden goed beschermt door Feijenoord Stuart, alleen mets mag je de wijk  in. wij willen geen betaalde parkeer, er is genoeg ruimt op straat. zelfs als ook feijenoord speelt, 
	 wij worden goed beschermt door Feijenoord Stuart, alleen mets mag je de wijk  in. wij willen geen betaalde parkeer, er is genoeg ruimt op straat. zelfs als ook feijenoord speelt, 

	 Wij zijn met de hele straat eigenaar van onze straat (in Nieuw-Terbregge) dus daar is het parkeerbeleid geen zaak van de gemeente Rotterdam maar van onze Vereniging van Beheer 
	 Wij zijn met de hele straat eigenaar van onze straat (in Nieuw-Terbregge) dus daar is het parkeerbeleid geen zaak van de gemeente Rotterdam maar van onze Vereniging van Beheer 

	 Wijken rondom centrum tot 23 uur betaald parkeren invoeren. Tevens streng ontmoedigingsbeleid om tweede auto binnen huishouden te faciliteren. 
	 Wijken rondom centrum tot 23 uur betaald parkeren invoeren. Tevens streng ontmoedigingsbeleid om tweede auto binnen huishouden te faciliteren. 


	 Wil wel betaald parkeren willen tegen een normaal tarief.  En dan moet ik ook kunnen parkeren in mijn straat. 
	 Wil wel betaald parkeren willen tegen een normaal tarief.  En dan moet ik ook kunnen parkeren in mijn straat. 
	 Wil wel betaald parkeren willen tegen een normaal tarief.  En dan moet ik ook kunnen parkeren in mijn straat. 

	 winkeliers van keizerswaard moeten gebruikmaken voor hen en personeel van de parkeerplaatsen op het dak. 
	 winkeliers van keizerswaard moeten gebruikmaken voor hen en personeel van de parkeerplaatsen op het dak. 

	 Woon in de buurt van de Kleiweg waar parkeren betaald is. Dit geeft een waterbed effect. Misschien leuk voor winkeliers maar verder zinloos. Voer betaalparkeren algemeen in of doe het niet. 
	 Woon in de buurt van de Kleiweg waar parkeren betaald is. Dit geeft een waterbed effect. Misschien leuk voor winkeliers maar verder zinloos. Voer betaalparkeren algemeen in of doe het niet. 

	 Woon in een 55+ woning, op de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst, oudjaar moeder en Vaderdag is het overvol wegens familie bezoek, logisch. Dan komt men (getipt) bekeuren 90 euro omdat ze langs de kant staan en niet bin de vakken, men is  niemand tot last is ook ziekenauto ed heeft voldoende ruimte.. Hoe kinderachtig bij zulke dagen, mijn drie kinderen alle drie een boete.... Bah. 
	 Woon in een 55+ woning, op de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst, oudjaar moeder en Vaderdag is het overvol wegens familie bezoek, logisch. Dan komt men (getipt) bekeuren 90 euro omdat ze langs de kant staan en niet bin de vakken, men is  niemand tot last is ook ziekenauto ed heeft voldoende ruimte.. Hoe kinderachtig bij zulke dagen, mijn drie kinderen alle drie een boete.... Bah. 

	 Woon in park16hoven, het is geen wijk met winkels of horeca gelegenheden. Vandaar dat hier geen parkeer problemen zijn. 
	 Woon in park16hoven, het is geen wijk met winkels of horeca gelegenheden. Vandaar dat hier geen parkeer problemen zijn. 

	 word toch niet geluisterd naar de suggesties.de gemeenteraad doet toch wat ze willen. 
	 word toch niet geluisterd naar de suggesties.de gemeenteraad doet toch wat ze willen. 

	 Worden er bekeuringen uitgeschreven als mensen hun auto zo asociaal op de helft van 2 vakken parkeren? Dat zouden ze moeten doen. 
	 Worden er bekeuringen uitgeschreven als mensen hun auto zo asociaal op de helft van 2 vakken parkeren? Dat zouden ze moeten doen. 

	 Worden er niet te snel parkeervergunningen af gegeven? AUTO's die niet in deze straat of de aangrenzende straten horen wijsgeren. 
	 Worden er niet te snel parkeervergunningen af gegeven? AUTO's die niet in deze straat of de aangrenzende straten horen wijsgeren. 

	 Wordt eraan gewerkt om alle woonbuurten geheel autovrij te krijgen? En waarom zijn SUV's met soms wel 500 pk motorvermogen, terwijl 100 pk toch echt ruim voldoende is, nog altijd niet geheel in alle woonstraten, en ook op de kleine 60 km/u wegggetjes, verboden? De Ford K heeft 70 pk, de Citroën 2 cv, de 'eend' zelfs maar 25 pk. Beiden nemen volwaardig aan het verkeer deel en veroorzaken veel minder overlast, vooral omdat juist het platte schorem met SUV's rijdt. 
	 Wordt eraan gewerkt om alle woonbuurten geheel autovrij te krijgen? En waarom zijn SUV's met soms wel 500 pk motorvermogen, terwijl 100 pk toch echt ruim voldoende is, nog altijd niet geheel in alle woonstraten, en ook op de kleine 60 km/u wegggetjes, verboden? De Ford K heeft 70 pk, de Citroën 2 cv, de 'eend' zelfs maar 25 pk. Beiden nemen volwaardig aan het verkeer deel en veroorzaken veel minder overlast, vooral omdat juist het platte schorem met SUV's rijdt. 

	 Wordt vaak gebruikt door winkelende personen 
	 Wordt vaak gebruikt door winkelende personen 

	 Wordt vrij weinig gecontroleerd en nu wat minder maar in het begin stonden mensen gewoon geparkeerd op mijn invalidenplekj !!! 
	 Wordt vrij weinig gecontroleerd en nu wat minder maar in het begin stonden mensen gewoon geparkeerd op mijn invalidenplekj !!! 

	 Yes! I would suggest to carefully assess how many parking spots are actually needed in the street (less than the currently available, that remains often unused) and assign the extra space to the neighbors with no car, who like to cultivate flowers and vegetables in frn of their doors. For instance, in my block of 3 apartments, nobody has a private car: it sould be awesome if instead of bumping into somebody else's car (or an empty parking spot) we could find a beautiful garden to take care of, when we exi
	 Yes! I would suggest to carefully assess how many parking spots are actually needed in the street (less than the currently available, that remains often unused) and assign the extra space to the neighbors with no car, who like to cultivate flowers and vegetables in frn of their doors. For instance, in my block of 3 apartments, nobody has a private car: it sould be awesome if instead of bumping into somebody else's car (or an empty parking spot) we could find a beautiful garden to take care of, when we exi

	 zaterdag de hele dag gratis parkeren 
	 zaterdag de hele dag gratis parkeren 

	 zaterdag en zondag tijdens de winkeluren betaald parkeren invoeren 
	 zaterdag en zondag tijdens de winkeluren betaald parkeren invoeren 

	 Ze moeten het gewoon door trekken naar 23 uur dan is er niemand 
	 Ze moeten het gewoon door trekken naar 23 uur dan is er niemand 

	 Zeker Geen betaald parkeren dat lost niets op Het zijn allemaal omwonenden en die hebben ooit dit huis gekocht met de belofte dat er voldoende parkeergelegenheid zou zijn . Kosteloos!! 
	 Zeker Geen betaald parkeren dat lost niets op Het zijn allemaal omwonenden en die hebben ooit dit huis gekocht met de belofte dat er voldoende parkeergelegenheid zou zijn . Kosteloos!! 

	 Zelf maken wij inmiddels gebruik van een parkeergarage in de buurt. 
	 Zelf maken wij inmiddels gebruik van een parkeergarage in de buurt. 

	 Zelf woon ik in een appartement en heb een vaste parkeerplek, maar in de straat is  voldoende parkeerruimte 
	 Zelf woon ik in een appartement en heb een vaste parkeerplek, maar in de straat is  voldoende parkeerruimte 


	 Zelf zou ik vanaf 1 auto per gezin betaald gaan laten parkeren. Vind het echt erg overdre ve n dat sommige gezinnen 4 auto’s in de straat hebben staan! Laat ze daar dan maar voor betalen. 
	 Zelf zou ik vanaf 1 auto per gezin betaald gaan laten parkeren. Vind het echt erg overdre ve n dat sommige gezinnen 4 auto’s in de straat hebben staan! Laat ze daar dan maar voor betalen. 
	 Zelf zou ik vanaf 1 auto per gezin betaald gaan laten parkeren. Vind het echt erg overdre ve n dat sommige gezinnen 4 auto’s in de straat hebben staan! Laat ze daar dan maar voor betalen. 

	 Zet er eens parkeerwachters op een paar dagen dan leert men het mishien wij als bewoners hebben het al eens kenbaar gemaakt maar niks helpt 
	 Zet er eens parkeerwachters op een paar dagen dan leert men het mishien wij als bewoners hebben het al eens kenbaar gemaakt maar niks helpt 

	 Zie antwoord bij vraag 1. Meer en duurder betaald parkeren en minder parkeerplaatsen ten gunste van fietstrommels, fietsbeugels en groen ed 
	 Zie antwoord bij vraag 1. Meer en duurder betaald parkeren en minder parkeerplaatsen ten gunste van fietstrommels, fietsbeugels en groen ed 

	 zie de opmerkingen bij de eerste vraag 
	 zie de opmerkingen bij de eerste vraag 

	 zie eerder gegeven antwoorden 
	 zie eerder gegeven antwoorden 

	 Zie eerder. Probleem is tijdelijk. Lijkt alsof de gemeente vergeet dat de bewoners op de 's Gravendijkwal naast de parkeerproblematiek ook te maken heeft met fors meer extra verkeer door de werkzaamheden Coolsingel. Daardoor veel stilstaand en optrekkend verkeer, met resulterend lawaai en uitstoot. Op geen enkele manier blijkt dat de gemeente zich daarvan bewust is. Ik hoor de wethouder zeggen dat er geen probleem is ontstaan door de omleidingen, maar kennelijk is hij vergeten dat de luchtkwaliteit verder
	 Zie eerder. Probleem is tijdelijk. Lijkt alsof de gemeente vergeet dat de bewoners op de 's Gravendijkwal naast de parkeerproblematiek ook te maken heeft met fors meer extra verkeer door de werkzaamheden Coolsingel. Daardoor veel stilstaand en optrekkend verkeer, met resulterend lawaai en uitstoot. Op geen enkele manier blijkt dat de gemeente zich daarvan bewust is. Ik hoor de wethouder zeggen dat er geen probleem is ontstaan door de omleidingen, maar kennelijk is hij vergeten dat de luchtkwaliteit verder

	 Zie eerdere opmerking Plaswijckpark. Er moeten nu eens knopen doorgehakt worden. 
	 Zie eerdere opmerking Plaswijckpark. Er moeten nu eens knopen doorgehakt worden. 

	 Zie eerdere opmerking; minder parkeerplaatsen voor auto's en meer voor fietsen. De stoepen staan inmiddels zo vol in een aantal straten in Kralingen dat je over de fietsen moet klimmen. 
	 Zie eerdere opmerking; minder parkeerplaatsen voor auto's en meer voor fietsen. De stoepen staan inmiddels zo vol in een aantal straten in Kralingen dat je over de fietsen moet klimmen. 

	 zo laten zoals het nu is 
	 zo laten zoals het nu is 

	 Zo snek mogelijk betaald parkeren invoeren!! 
	 Zo snek mogelijk betaald parkeren invoeren!! 

	 Zo snel mogelijk betaald parkeren in onze straat invoeren.  De gehele wijk na 19 uur vrij parkeren 
	 Zo snel mogelijk betaald parkeren in onze straat invoeren.  De gehele wijk na 19 uur vrij parkeren 

	 Zo snel mogenlijk betaald parkeren en meer toezicht 
	 Zo snel mogenlijk betaald parkeren en meer toezicht 

	 Zoals aangegeven kunnen we niet altijd direct in onze eigen straat parkeren. In naburige straten is dan altijd nog wel een plekje te vinden. Aanpassing van regelgeving of van fysieke omstandigheden lijkt ons niet nodig. 
	 Zoals aangegeven kunnen we niet altijd direct in onze eigen straat parkeren. In naburige straten is dan altijd nog wel een plekje te vinden. Aanpassing van regelgeving of van fysieke omstandigheden lijkt ons niet nodig. 

	 Zoals elk probleem in Rotterdam (de wereld), men kan er over vergaderen, projectgroepen en denktanks voor oprichten; om vervolgens een leger ambtenaren achter een bureau aan de gang te zetten om al deze briljante plannen, die grotendeels in de vuilnisbak belanden of netjes gezegd in een lade ondersneeuwen, op papier te zetten opdat de politiek hier een plasje over kan doen met tot gevolg dat het van te voren al niet wenselijke plan wat de topambtenaar het best uitkwam, terug naar de tekenkamer te sturen o
	 Zoals elk probleem in Rotterdam (de wereld), men kan er over vergaderen, projectgroepen en denktanks voor oprichten; om vervolgens een leger ambtenaren achter een bureau aan de gang te zetten om al deze briljante plannen, die grotendeels in de vuilnisbak belanden of netjes gezegd in een lade ondersneeuwen, op papier te zetten opdat de politiek hier een plasje over kan doen met tot gevolg dat het van te voren al niet wenselijke plan wat de topambtenaar het best uitkwam, terug naar de tekenkamer te sturen o

	 zoals ik al eerder vermeld heb....enorm veel last van rommel en hars uit de bomen welke er volop staan op de parkeerplaatsen 
	 zoals ik al eerder vermeld heb....enorm veel last van rommel en hars uit de bomen welke er volop staan op de parkeerplaatsen 

	 zondag is de parkeerdrukte extreem omdat er geen betaald parkeren is en er parkeerdrukte is voor winkels in de wijk en het centrum 
	 zondag is de parkeerdrukte extreem omdat er geen betaald parkeren is en er parkeerdrukte is voor winkels in de wijk en het centrum 


	 Zondag is het niet betaald parkeren en wij wonen dichtbij de stad, die zondag wel open is. 
	 Zondag is het niet betaald parkeren en wij wonen dichtbij de stad, die zondag wel open is. 
	 Zondag is het niet betaald parkeren en wij wonen dichtbij de stad, die zondag wel open is. 

	 Zonder verleg/informatie zijn er op het Bergplein (Bergstraat) meerdere parkeerplaatsen weggehaald zodat de vrachtwagens/bouwwagens een bocht kunnen maken door de gevangenispoort. Er kan na 18:00 tot 06:00 op deze plekken wel geparkeerd worden, maar de manier is niet duidelijk waardoor er nog steeds niets mee te doen is.   In de Zegwaardstraat zouden er 2 extra parkeerplaatsen kunnen komen thv nr 7/nr 5 / nr 3. Huisnumer 7a had vroeger een garage, deze is echter al jaren in gebruik als winkel, en heeft du
	 Zonder verleg/informatie zijn er op het Bergplein (Bergstraat) meerdere parkeerplaatsen weggehaald zodat de vrachtwagens/bouwwagens een bocht kunnen maken door de gevangenispoort. Er kan na 18:00 tot 06:00 op deze plekken wel geparkeerd worden, maar de manier is niet duidelijk waardoor er nog steeds niets mee te doen is.   In de Zegwaardstraat zouden er 2 extra parkeerplaatsen kunnen komen thv nr 7/nr 5 / nr 3. Huisnumer 7a had vroeger een garage, deze is echter al jaren in gebruik als winkel, en heeft du

	 Zone rond winkelcentrum stop en shop tarief rest normaal tarief zo spoedig mogelijk 
	 Zone rond winkelcentrum stop en shop tarief rest normaal tarief zo spoedig mogelijk 

	 zone verbod handhaven maar meer overloop plekken creeren 
	 zone verbod handhaven maar meer overloop plekken creeren 

	 zorg dat bewoners hun auto kunnen parkeren (leuk die extra terrassen, maar het wordt steeds lastiger om als centrumbewoner op straat je auto te parkeren) en dat goed gehandhaafd wordt op auto's die niet betalen voor parkeren. 
	 zorg dat bewoners hun auto kunnen parkeren (leuk die extra terrassen, maar het wordt steeds lastiger om als centrumbewoner op straat je auto te parkeren) en dat goed gehandhaafd wordt op auto's die niet betalen voor parkeren. 

	 Zorg dat de mensen die overdag in onze straat parkeren hun auto parkeren in de parkeergarage bij hun werk door daar het tarief goedkoper of gratis te maken. 
	 Zorg dat de mensen die overdag in onze straat parkeren hun auto parkeren in de parkeergarage bij hun werk door daar het tarief goedkoper of gratis te maken. 

	 Zorg dat er bij het plaswijck park voldoende parkeer ruimte is zodat al die bezoekers niet bij ons in de straat hoeven te parkeren. 
	 Zorg dat er bij het plaswijck park voldoende parkeer ruimte is zodat al die bezoekers niet bij ons in de straat hoeven te parkeren. 

	 Zorg dat het altijd mogelijk blijft voor bewoners die wonen in het centrum om hun auto te kunnen parkeren. Tegen een normale prijs.  Ik denk er elk jaar over of ik mijn auto weg zal doen; alleen vanwege parkeerproblemen. 
	 Zorg dat het altijd mogelijk blijft voor bewoners die wonen in het centrum om hun auto te kunnen parkeren. Tegen een normale prijs.  Ik denk er elk jaar over of ik mijn auto weg zal doen; alleen vanwege parkeerproblemen. 

	 zorg dat parkeerplaatsen geen hangplekken worden voor getinte mensen die thuis blijkbaar niets mogen en die dan heerlijk in de avond voor een ander gebouw  laten zien dat ze totaal geen rekening houden met mensen die daar wonen 
	 zorg dat parkeerplaatsen geen hangplekken worden voor getinte mensen die thuis blijkbaar niets mogen en die dan heerlijk in de avond voor een ander gebouw  laten zien dat ze totaal geen rekening houden met mensen die daar wonen 

	 Zorg dat verzamelaar oldtimers zijn auto's ergens anders parkeert. Zorg parkeerplaatsen onder het Rozenlaanviaduct van het bedrijf 's avonds beschikbaar komen voor bewoners (8 plekken). Weer bewoners en werknemers uit het Oude Noorden, die hier parkeren. 
	 Zorg dat verzamelaar oldtimers zijn auto's ergens anders parkeert. Zorg parkeerplaatsen onder het Rozenlaanviaduct van het bedrijf 's avonds beschikbaar komen voor bewoners (8 plekken). Weer bewoners en werknemers uit het Oude Noorden, die hier parkeren. 

	 Zorg ervoor dat de parkeergarage aan de Raephorststraat niet meer in storing komt, ik betaal een te hoog bedrag om iedere week minstens wel 1 keer problemen te hebben met in- of uitrijden. Op straat parkeren mocht niet van de gemeente omdat er nog plekken waren/zijn in de stadsparkeergarage, prima, maar zorg er dan voor dat de garage naar behoren werkt, zeker voor een veel hoger bedrag per maand! Dit is direct klacht nummer 100 omtrent dit probleem! 
	 Zorg ervoor dat de parkeergarage aan de Raephorststraat niet meer in storing komt, ik betaal een te hoog bedrag om iedere week minstens wel 1 keer problemen te hebben met in- of uitrijden. Op straat parkeren mocht niet van de gemeente omdat er nog plekken waren/zijn in de stadsparkeergarage, prima, maar zorg er dan voor dat de garage naar behoren werkt, zeker voor een veel hoger bedrag per maand! Dit is direct klacht nummer 100 omtrent dit probleem! 

	 Zorg ervoor dat in onze straat aan 2 zijden geparkeerd mag worden (Lamastraat). Aan de zijde waar niet geparkeerd mag worden is ook nog eens het hek van het parkeerterrein van de Sikhs, waardoor er geen auto's voor ramen van woningen komen te staan. Auto half op de stoep, dan is er voor hulpdiensten ruimte genoeg. Open laten stellen van het parkeerterrein van de tempel, kan in ons deel van de wijk problemen verminderen.   Teken parkeervakken op straat. Door het slordig parkeren in onze straat kunnen er so
	 Zorg ervoor dat in onze straat aan 2 zijden geparkeerd mag worden (Lamastraat). Aan de zijde waar niet geparkeerd mag worden is ook nog eens het hek van het parkeerterrein van de Sikhs, waardoor er geen auto's voor ramen van woningen komen te staan. Auto half op de stoep, dan is er voor hulpdiensten ruimte genoeg. Open laten stellen van het parkeerterrein van de tempel, kan in ons deel van de wijk problemen verminderen.   Teken parkeervakken op straat. Door het slordig parkeren in onze straat kunnen er so


	visueel waar de auto dient te staan.   Zet een bord neer (of hang aan onze gevel) met een richtingaanwijzer zodat Sikhs die het parkeerterrein verlaten ook de juiste richting in rijden. Onze straat is 1 richtingverkeer, maar de helft rijdt de verkeerde kant de straat uit. Kinderen die hier spelen rekenen niet op auto's die van de andere kant komen, dus ontstaan erg gevaarlijke situaties.   Sikhs die in de donkere maanden op het parkeerterrein staan, zou verboden moeten worden met lampen aan te staan op het 
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	 Zorg voor genoeg parkeerplekken en aanhangers enz niet langduurig laten parkeren. 
	 Zorg voor genoeg parkeerplekken en aanhangers enz niet langduurig laten parkeren. 

	 Zorg voor insteek parkeervlakken met markering 
	 Zorg voor insteek parkeervlakken met markering 

	 Zorg voor meer parkeerruimte of verbied het parkeren op straat, scheelt enorm veel overlast, en laat alleen in de ondergrondse parkeergelegenheid parkeren. 
	 Zorg voor meer parkeerruimte of verbied het parkeren op straat, scheelt enorm veel overlast, en laat alleen in de ondergrondse parkeergelegenheid parkeren. 

	 zorgen dat alle bezoekers de parkeergarages in moeten, evt met korting. 
	 zorgen dat alle bezoekers de parkeergarages in moeten, evt met korting. 

	 Zorgen dat bedrijven die er parkeren met meerdere auto's en service bedrijven die een kraan of een keet op een parkeervak zetten. 
	 Zorgen dat bedrijven die er parkeren met meerdere auto's en service bedrijven die een kraan of een keet op een parkeervak zetten. 

	 Zou fijn zijn als er voor de straatbewoners een vaste parkeerplek zouden hebben..het zou op zn minst fijn zijn als je zonder 3 x rondjes te rijden een plekje in de buurt van je eigen huis hebt. Ook de school om de hoek trekt parkeertoeristen aan rond schoolophaaltijd....misschien fijn als er een soort ophaal strook  zou kunnen worden aangelegd. 
	 Zou fijn zijn als er voor de straatbewoners een vaste parkeerplek zouden hebben..het zou op zn minst fijn zijn als je zonder 3 x rondjes te rijden een plekje in de buurt van je eigen huis hebt. Ook de school om de hoek trekt parkeertoeristen aan rond schoolophaaltijd....misschien fijn als er een soort ophaal strook  zou kunnen worden aangelegd. 

	 Zou graag 1 of 1 auto parkeerplekken opofferen om er fietsen rekken te plaatsen, zodat fietsen wat netter neergezet kunnen worden, zelf als ik daarvoor mijn auto 1 straat verderop moet parkeren. 
	 Zou graag 1 of 1 auto parkeerplekken opofferen om er fietsen rekken te plaatsen, zodat fietsen wat netter neergezet kunnen worden, zelf als ik daarvoor mijn auto 1 straat verderop moet parkeren. 

	 Zou graag meer deelauto's zien en laadpalen zodat totaal aantal auto's omlaag kan met meer ruimte voor groen. 
	 Zou graag meer deelauto's zien en laadpalen zodat totaal aantal auto's omlaag kan met meer ruimte voor groen. 







