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Beste bewoner, gebruiker,

Parkeren in de Indische buurt is niet altijd eenvoudig. De parkeerdruk is hoog en dat is veel bewoners en
ondernemers een doorn in het oog. Een manier om de parkeerdruk te verminderen is het invoeren van
betaald parkeren met vergunningen voor bewoners. Maar de gemeente voert dit alleen in, als de meeste
wijkbewoners dat willen. Daarom ontvangt u binnenkort van ons een uitnodiging om uw mening te laten
horen.
Eerst informatie
Voordat we u de vraag voorleggen of u voor of tegen betaald parkeren in uw buurt bent, willen we u eerst
informeren over wat de gevolgen zijn van betaald parkeren. Over welke buurten gaat het? Hoeveel
ruimte verwachten we dat er dan vrij komt? Hoe zit dat dan met bezoek? Voor hoeveel vergunningen
komt u dan in aanmerking? U leest er meer over in de folder die we bij deze brief doen. Ook op
www.vlaardingen.nl/betaaldparkeren hebben we informatie geplaatst voor u. Hier vullen we de komende
tijd telkens de veel gestelde vragen en antwoorden aan.
Bijeenkomsten
Heeft u nog verdere vragen? Of wilt u graag met een medewerker van het team parkeren persoonlijk
over het onderwerp verder praten? Op donderdag 20 oktober kunt u tussen 17.00 uur en 20.00 uur
binnenlopen bij de inloopbijeenkomst in de Rehobothkerk aan de Billitonlaan 104 in Vlaardingen.
Ook bent u van harte welkom bij onze digitale bijeenkomst op woensdag 2 november vanaf 19.30 uur
tot 21.00 uur. Meld u aan via parkeren@vlaardingen.nl en we sturen u een link naar deze digitale
bijeenkomst toe.
Voor bedrijven en instellingen is er op woensdag 9 november van 19.00 tot 20.30 uur een online
informatiebijeenkomst (via Microsoft Teams). Heeft u een bedrijf of organisatie in de Indische buurt? Dan
bent u hier van harte welkom met uw vragen. Meld u aan via parkeren@vlaardingen.nl en we sturen u
een link naar deze digitale bijeenkomst toe.
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Dan kiezen
De folder gelezen, uw vragen gesteld, er met de buren over gesproken? In de week van
1 november ontvangt u van ons de enquête in de brievenbus. U heeft dan tot maandag 21 november de
tijd om ons te laten weten wat u vindt van betaald parkeren in uw wijk. Aan de voorstanders van betaald
parkeren vragen we ook welke tijden voor betaald parkeren de voorkeur hebben.
Met vriendelijke groet,

S. van Wasbeek
Teammanager Stadsbedrijven

Wilt u bij beantwoording van deze brief het briefnummer 1916911 vermelden.
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