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Geachte gemeenteraad, 

G E M E E N T E HELLENDOORN 
Behand. /Pv/^ f lZT ~ 

2 8 FEB 2012 

A/g.Stuk i l i c l u . : T ^ f l f l T ) ia 
Werkpi. 
Kopie aan: IBW/Coi/vT 
Archief BC/ N. reeks I VéTE 

Sinds kort woon ik in een hoekappartement aan de Willem-Alexanderstraat. Mijn uitzicht is op het 
Dunantplein. 
Wat ik mij afvraag is waarom er geparkeerd word op het Dunantplein. In de afgelopen maand 
constateer ik de volgende zaken: 
- er staat voor de Bloemenshop Wispels, voor de ingang aan het Dunantplein, vrijwel dagelijks een 
vrachtauto van diezelfde voor de deur staat om bloemen uit te laden. 

Vaak staat die auto wel 1 tot 1.5 uur terwijl er naast het Gemeentehuis een los- en ladenplaats is. 
- geregeld, enkele keren per week, staat er een bestelbus van CIGO voor de winkel, een 1/2 uur tot 1 uur 
- voor de ingang van het gemeentehuis wordt geregeld goederen uitgeladen (bijv. Sligro, Hanos en 
daarnaast geparkeerd op het Dunantplein door Nijboer, BAM etc. 
- ook geregeld komt het voor dat een vrachtauto van Scapino, Shoeby etc. het voetgangersgebied inrijdt 
om te lossen, vrachtauto van de firma Zeeman staat op het Dunantplein te lossen 
- het komt ook geregeld voor dat personenauto's (28.2.2012, 3 auto's van ca. 20.00 tot 21 \30 uur)voor 
de deur van het gemeentehuis parkeren en soms ook tegenover Toi Toi 

en daar dan urenlang staan. En nooit zie je daar dan controle. 
- de palen die toegang geven tot het Dunantplein en tot de parkeergarage van Nieuw Dunant staan altijd 
naar beneden. Vandaag wordt eraan gewerkt. 
- soms zie ik ook auto's over het Dunantplein rijden 

Ik begrijp dat er voor verhuiswagens, brandweer, politie en Ambulance, Gemeentereiniging bijzondere 
manifestaties (vrachtauto van van Buren vim muziek) uitzonderingen worden gemaakt. 
Wel vind ik dat de laden- en losplaatsen moeten worden gebruikt waarvoor ze bestemd zijn n.l. laden en 
lossen. Auto's met invalidensticker moeten op die plaatsen gaan staan en niet anders. 
Niet dat vrachtauto's gaan lossen op het Dunantplein of in het voetgangersgebied. 

Wat is nu het handhavingsbeleid van de gemeente inzake auto- en vrachtverkeer op het Dunantplein? 
Wat gaat U eraan doen om dat beleid ook uit te voeren? 

Met vriendelijke groet, 
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