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Beste meneer Jellema, 

Op 1 juni 2017 heeft u schriftelijke vragen ingediend. Hierin stelt u een verkeerssituatie aan 
de Oude Trekweg aan de orde. In deze brief leest u onze reactie. 

Uw vragen 
De laatste tijd ontvangt onze fractie opmerkingen over parkeeroverlast in de Koningsbuurt. 
Met name op de Oude Trekweg, situerend tussen de kruisingen met de Grensweg en de 
Buorren, staan vaak auto's (gedeeltelijk) op het trottoir en/of openbaar groen geparkeerd. 
Niet alleen vormen de geparkeerde auto's een obstakel voor (het transport ten behoeve 
van) de bewoners en de bedrijven, ook zorgen zijn voor overlast, onveilige situaties en 
beschadiging van trottoir en openbaar groen. 

1. Ziet het college mogelijkheden om op dit stuk van de Oude Trekweg een parkeerverbod in 
te stellen middels belijning dan wel bebording? 

2. Ziet het college mogelijkheden om op dit stuk van de Oude Trekweg, danwel in de directe 
nabijheid, parkeervoorzieningen te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van insteekhavens? 

3. Wanneer bovenstaande opties niet mogelijk blijken, ziet het college andere 
mogelijkheden om de overlast als gevolg van de geparkeerde auto's te verminderen en is zij 
hiertoe bereid? 

Problematiek objectiveren 
Als er voertuigen geparkeerd staan op de eerste meters van de Oude Trekweg, gezien vanaf 
de Grensweg, belemmeren deze de doorstroming voor men name vrachtverkeer. Binnen 5 
meter van een kruispunt mag men om die reden niet parkeren. 
De komende periode zullen we op een aantal momenten de 
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parkeerverbod instellen. Tot de aanleg van parkeervoorzieningen gaan we pas over als blijkt 
dat er sprake is van een voortdurend erg hoge parkeerdruk. 
We zullen de resultaten van de metingen op een later tijdstip aan u bekend maken. 
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Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Harlingen, 
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