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Geachte heer Smit,
Met uw brief van 5 maart 2012 (kenmerk DSB/2012.158) vraagt u de Commissie Loosduinen advies over
de invoering van betaald parkeren op de even zijde Thorbeckelaan tussen de Mient en Laan van
Meerdervoort aangezien voorgesteld wordt om per 1 oktober 2012 betaald parkeren in de Vruchtenbuurt
in te voeren.
Allereerst wil de Commissie Loosduinen u bedanken voor uw besluit op 7 maart 2012 in de Commissie
Leefomgeving om aan de wens van de bewoners in de Notenbuurt voor een additioneel aantal van 25
parkeerplaatsen op de Walnootstraat tegemoet te komen bij invoer van betaald parkeren in de Notenbuurt.
De Commissie Loosduinen herhaalt voor de duidelijkheid hier graag nog haar mening dat zij tegen betaald
parkeren in de woongebieden in het stadsdeel Loosduinen is, maar voor de Notenbuurt een uitzondering
maakt omdat daarmee de parkeeroverlast vanuit Segbroek (Eykenduinen en de Vruchtenbuurt) kan
worden opgelost. Zoals in ons advies van 5 juli 2012 is aangegeven zien wij de natuurlijke grens van het
betaald parkeren gevormd door het terrein van Parnassia Rosenburg.
Voor ons huidige advies zien wij deze natuurlijke grens van Parnassia Rosenburg nu verbreed worden met
de voetbalvelden van DUNO en het Maris College.
Wij adviseren u betaald parkeren in te voeren op de evenzijde van de Thorbeckelaan tussen de Appelstraat
en Mgr. Nolenslaan. Op de evenzijde van het gedeelte van de Thorbeckelaan tussen de Mgr. Nolenslaan
en de Laan van Meerdervoort adviseren we u geen betaald parkeren in te voeren, aangezien daar geen
woningen zijn.
Analoog aan de eerdere besluitvorming rond het eerste gedeelte van de Thorbeckelaan voorzien het
wijkberaad Notenbuurt en de Commissie Loosduinen parkeeroverlast voor het woonblok Thorbeckelaan
/Mgr. Nolenslaan/Donker Curtiusstraat/Albardastraat en de school de Oase wanneer per 1 oktober in de
Vruchtenbuurt betaald parkeren wordt ingevoerd. Daarom adviseert de Commissie Loosduinen u om deze
straatdelen te betrekken bij de invoer van betaald parkeren in de Vruchtenbuurt. Analoog aan de
Albardastraat kan de Mgr.Nolenslaan hierbij de capaciteit voor de uitwijkende auto’s leveren.
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Ten aanzien van uw verzoek om ook te adviseren over de voorgestelde werkingstijden van de
kraagregeling en de latere reguliere betaald parkeerregeling zijn wij van mening dat de ingang van de
werkingstijd om 17.00 uur nadelig zal zijn voor de winkeliers en voor bezoekers verwarrend is vanwege
de ingangstijd van 18.00 uur in het aanliggende gebied. We adviseren u daarom een werkingstijd van
18.00-22.00 uur tijdens de kraagregeling te hanteren en deze uit te breiden naar 24.00 uur tijdens de
reguliere betaald parkeerregeling.
Met vriendelijke groet,

Pjer Wijsman
Voorzitter Commissie Loosduinen

Cc. dhr. drs. K. P. Klein, stadsdeelwethouder
leden van de Raad
wijkberaad Notenbuurt
wijkberaad Walboduin
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