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Betreft: gegevens parkeeronderzoeken 
 
 
Geacht College, 

Wij hebben de 2e forumvergadering van 7 oktober 2014 en de verschillende bewoners 
informatiebijeenkomsten over het parkeren in Oud Rijswijk en de omliggende buurten bijgewoond 
en kennisgenomen van de presentaties van de bevinden naar aanleiding van de gehouden 
enquêtes en kennisgenomen van telcijfers, die in zekere zin fragmentarisch tijdens de 
verschillende avonden werden getoond. 

De resultaten van de opiniërende enquêtes zijn in zekere zin redelijk terug te vinden op de 
gemeentelijke website. Dat geldt niet voor de onderliggende data en dat geldt zeker niet voor de 
tellingen, die drie keer in de nacht in de verschillende buurten zijn uitgevoerd, zowel wat betreft de 
bezetting per straat en als de herkomst op basis van kentekens.  

Omdat met name de telcijfers belangrijk zijn voor een zo objectief mogelijke boordeling van de 
situaties in de verschillende buurten en straten in de verschillende tijdvakken, hebben wij naar 
aanleiding van de presentatie op 7 oktober 2014 aan de griffie gevraagd ons de gegevens 
beschikbaar te stellen. Wij kregen snel een reactie met de mededeling dat ons verzoek was 
doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling. Daarna hebben wij niets meer gehoord. 

Na afloop van de eerste informatiebijeenkomst op 8 december 2014 hebben wij de senior 
beleidsmedewerker verkeer gevraagd naar de cijfers. Tegen het beschikbaar stellen bestond geen 
bezwaar werd ons gezegd en hij maakte aantekening om ons het een en ander toe te sturen. 
Daarna hebben wij niets meer gehoord. 

Op 19 december 2014 hebben wij ons verzoek nog maar weer eens per email onder de aandacht 
gebracht van de betreffende senior beleidsmedewerker. Ook nu is enige reactie uitgebleven. 
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Het is niet onze gewoonte om uw College te belasten met dit soort praktische vragen, maar omdat 
in successie een reactie op onze eenvoudige vraag uitblijft, rest ons geen andere mogelijkheid. 

Wij verzoeken u vriendelijk ons alsnog de gevraagde gegevens beschikbaar te stellen, waarbij wij 
onze belangstelling in ieder geval uit gaat naar de telcijfers en kentekengegevens op straatniveau 
in alle buurten, waar de onderzoeken zijn uitgevoerd. 

 

Voor uw medewerking zijn wij u erkentelijk. 

 

Het bestuur van het buurtschap Oud Rijswijk 

De voorzitter,        De secretaris, 

 

 

R.E. Freeth        W.K. Schuller 


