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Geachte heer Derksen,

In augustus heeft u een brief naar de gemeente gemaild om uw zorgen te uiten over het toepassen 
van grasbetonkeien in parkeerplaatsen. De gemeente gaat met uw zorgen rekening houden.

Om verdroging van de ondergrond te verminderen maakt de gemeente nieuwe en op te knappen 
parkeerplaatsen waterdoorlatend. De gemeenteraad heeft hier in het verleden ook een motie over 
aangenomen. Tegelijkertijd moet de openbare ruimte ook zo goed mogelijk toegankelijk zijn of 
worden gemaakt voor mensen die slechter ter been zijn. Wij zullen parkeerplaatsen zo gaan uitvoeren 
dat deze voor iedereen goed toegankelijk blijven. Om te borgen dat dit bij alle projecten wordt 
uitgevoerd, gaan wij dit in een tekening vastleggen en opnemen in de zogenaamde leidraad 
inrichting openbare ruimte van de gemeente. Ook zal ik de collega's die zich bezig houden met de 
herinrichting van de openbare ruimte hiervan op de hoogte stellen.

Deze brief stuur ik ter informatie naar de gemeenteraad, zodat de raadsleden op de hoogte worden 
gesteld.

Mocht u nog vragen of opmerkingen na aanleiding van deze brief hebben, dan kunt u contact met mij 
opnemen. Mijn emailadres is anton.munniks@schaaen.nl. mijn telefoonnummer is 06-1819 8170. (maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag)

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

6.^
De heer A. Munniks
Beleidsmedewerker Verkeer, Vervoer en Wegen

Bij beantwoording ons kenmerk vermelden. Pagina 1 van 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


