Geachte leden van de raad,
Ik wil graag mijn verhaal laten aansluiten bij het verhaal van de heer Sjaak de Boer.
Hij noemde reeds de parkeernormering AVVS 2004 en de update September 2008.
Zoals u kunt zien op het A4 tje, ziet u een aantal foto’s van mijn auto, de voordeur van mijn huis
en de totale view van de straat, waar mijn huis en auto staan.
In het verleden is er grondig gekeken naar het toewijzen van deze invalidenparkeerplaats.
(door de politie en de gemeente Velsen zelf.)
Gelet op de veiligheid van bewoners, bezoekers van deze wijk en van mij en die van ons gezin.
Graag licht ik de foto’s toe:
Situatie 1. Vanuit de voordeur kan ik met de rolstoel veilig op het trottoir de achterkant v.d. bus bereiken
Hierbij zijn mijn kinderen en andermans kinderen (vriendjes) ook in de mogelijkheid om veilig in en uit te
stappen en daarmee komen wij niet op de straat.
Situatie 2. De lift en het uit/inrijden van de rolstoel in /uit bus kan veilig gebeuren, zonder dat
tegemoetkomend en passerend verkeer hier hinder van ondervindt.
Situatie 3. De bestrating van stoep en parkeerplek is aangepast aan de rolstoelift.
Zoals jullie kunnen zien, kan het rechtopstaande klepje van de rolstoellift, gemakkelijk open klappen.
Tevens is er rekening gehouden met de hellingshoek die ik, als rolstoelgebruiker, ondervind als ik achteruit
van de lift afrijd.
Situatie 4. De ruimte naast (zowel links als rechts) de bus is nu zeer beperkt. Als ik de bouwtekening BA
0.0.01 van 29 aug 2014 zie, zie ik de ruimte alleen maar minder worden. Dit baart mij grote (financiële en
veiligheid) zorgen. Denkende aan het uitladen via de schuifdeur van bijv. boodschappen,
Het uitstappen zijkant kinderen en de hieruit voorkomende schade aan naast geparkeerde auto’s.
Situatie 5. Op deze plek heb ik de situatie gesitueerd zoals deze wellicht gaat ontstaan. De nieuwe situatie
vraagt om problemen doordat ik de helft van de weg blokkeer met de lift en zelf midden op de weg eindig.
Tevens ontstaat er een onveilige situatie voor het tegemoetkomend of elkaar passerende verkeer dan wel voor
mijn kinderen die uit moeten stappen om zo veilig het huis te kunnen betreden.
Situatie 6. Het parkeerbord (met invalidenteken) staat nu niet gelijk met de grens waar het
appartementencomplex komt. De neus van de auto staat in de huidige situatie meer “in het bouwterrein”.
Mocht het appartementencomplex er zijn en de getekende parkeerplaatsen, betekent het dat mijn auto nog
meer naar de straatkant komt te staan. Met alle in en uitrij (en onveilige) situaties vandien.
Weersomstandigheden/ Dag- en nachtlicht.
Het is niet het eerste waar men wellicht aandenkt. Maar sneeuw, regen, vorst etc. brengen meer
mobiliteitsproblemen met zich mee. Zeker in mijn geval. Het krabben en/of schoonmaken van ramen kan
vanuit de huidige situatie prima gedaan worden. En bij sneeuw kan er vanuit de voordeur een rijpad
sneeuwvrij gemaakt worden naar de bus. Bij de bus staat een lantaarn. Zodat het in/uitrijden op de rolstoellift
goed verlicht is.

Bouwtekening 29 augustus 2014
Tevens verifieer ik naar de bouwtekening 29-08-2014. Wanneer er hier naar gekeken wordt , is er geen enkele
invalidenplaats terug te vinden.
Dit betekent dat het niet duidelijk is waar deze speciale parkeerplek is of gaat komen.
De huidige AVVS Normering 2012.
Wanneer ik, Anno 2015, kijk naar de AVVS normen van 2012, zijn hier toch echt andere maten aan
verbonden die nu niet op de tekening voorkomen. Kortom ook hierin ondervind ik minder parkeerruimte dan
de tekeningen suggeren.
Het woongenot m.b.t. schaduwwerking
Ons woongenot wordt belemmerd. De helft van de tuin staat vanaf 14.00 uur al in de schaduw, vanwege de
hoge scheidingsmuur. De toename schaduwwerking wordt vergroot wanneer het appartement complex er
straks staat. Dit betekent dat de gehele tuin grotendeels geen zon meer heeft.

Suzanne en Arjan Borst
Velserbroek, 17 september 2015

Situatie 1. Vanuit de voordeur kan ik met de rolstoel veilig op het trottoir de achterkant v.d. bus bereiken
Hierbij zijn mijn kinderen en andermans kinderen (vriendjes) ook in de mogelijkheid om veilig in en uit te
stappen.

Situatie 2. De lift en het uit/inrijden van de rolstoel in /uit bus kan veilig gebeuren zonder dat tegemoetkomend
en passerend verkeer hier hinder van ondervindt.

Situatie 3. De bestrating van stoep en parkeerplek is aangepast zodat het rechtopstaande klepje gemakkelijk kan
open klappen. Er is rekening gehouden met de hellingshoek die ik, als rolstoelgebruiker, ondervind als ik
achteruit van de lift rijd.

Situatie 4. De ruimte naast de bus is nu al zeer beperkt. Als ik de bouwtekening BA 0.0.01 van 29 aug 2014 zie,
zie ik de ruimte alleen maar minder worden. Dit baart mij grote (financiële en veiligheid) zorgen, denkende aan
het uitladen van bijv. boodschappen, uitstappen zijkant kinderen en de hieruit voorkomende schade aan naast
geparkeerde auto’s.

Situatie 5. In en uitrij-situatie aan de overkant. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Als rolstoelgebruiker
kom je midden op de weg te staan. Het passerend verkeer kan onverwacht een openslaande deur voor zich
krijgen.

Situatie 6. De neus van de auto staat bijna tegen het bouwhek. Bij bebouwing appartementencomplex komt de
auto nog meer naar de straatkant te staan, met alle onveilige situaties vandien.

