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Aan de bewoners van de
Kemelstede 201 t/m 259
en andere belanghebbenden

Bijeenkomst 20 oktober Kemelstede 201 t/m 259
Geachte heer, mevrouw,
Op 20 oktober is er een bijeenkomst over de parkeersituatie in de Kemelstede 201 t/m 259.
Deze vindt plaats in de Twee Scharen, Topaasstraat 13 te Breda van 19.30 tot 22.00 uur. De
gemeente gaat met u het gesprek aan over mogelijke oplossingen voor het parkeren in het
hofje aan de Kemelstede. In de tussentijd gaat de gemeente waarschuwingen geven aan
foutparkeerders.
Voetgangersgebied
Het hofje aan de Kemelstede is ingericht als voetgangersgebied met de mogelijkheid om even te laden
en te lossen. Met grote regelmaat parkeren auto’s langdurig in deze hofjes. Dit is niet toegestaan. De
hofjes bij de Kemelstede zijn voor voetgangers en spelende kinderen. De gemeente is zich bewust van
de hoge parkeerdruk in deze omgeving Daarom wordt er veel in de hofjes geparkeerd. In de meeste
hofjes gebeurt dat in overleg tussen bewoners. De gemeente wil dat overleg ook in uw hofje stimuleren
en nodigt u daarom uit voor een bijeenkomst.
Bewonersbijeenkomst
De gemeente gaat op 20 oktober het gesprek met u aan om voor de specifieke situatie aan de
Kemelstede 201 t/m 259 tot een oplossing te komen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het
afsluiten van het hofje voor gemotoriseerd verkeer of het verwijderen van de verbodsborden. U kunt
meepraten en een reactie geven tijdens de bewonersbijeenkomst. Uw inbreng wordt gebruikt in een
voorstel aan het college van burgemeesters en wethouders.
Waarschuwing aan foutparkeerders
Voordat de gemeente foutparkeerders gaat bekeuren worden de komende twee weken
waarschuwingen gegeven. Deze periode wordt ook gebruikt om te komen tot een gezamenlijke
oplossing. De uitkomst van de bijeenkomst bepaalt of en op welke wijze verdere handhaving nodig is.
Informatie
Heeft u een vraag over dit bericht? Neem dan contact op met de gemeente via www.breda.nl/contact of
telefoon 14 076.
Heeft u andere vragen? Neem contact op met de gemeente via www.breda.nl, twitter@breda, facebook
Gemeente Breda of bel 14 076.
De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda berichten en/of
andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van
overheid.nl. Ga naar www.overheid.nl (klik op ‘Blijf op de hoogte!’).

