
 

Uitkomst enquête m.b.t Parkeerbeleid Herenstraat (tot 09-04-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er zijn 31 formulieren ingevuld m.b.t  het parkeerbeleid Herenstraat 

 

Parkeerhavens (zoals bij 
10 store); 21

Anders…; 9

Zo laten; 2

Parkeerhavens (zoals bij 10 store) Anders… Zo laten



 

Enkele reacties die zijn toegevoegd. 

 

• In ieder geval niet meer parkeren op de stoep (vanaf bakkerij Spijker tot aan de stoplichten. Ziet er asociaal uit. 

• Niet meer parkeren op de stoep. Vooral op de hoek bij de bakker en voor bij de fietsenstalling bij de jumbo belemmert het het zicht en geeft het 

gevaarlijke situaties. 

• Voorkom dat overal auto's geparkeerd staan. Momenteel is het 1 chaos met her en der auto's op de stoep. 

• Blauwe zone maken. 

• Duidelijker regels voor parkeren op stoepen. Op bepaalde plaatsen verbieden. Huidige situatie geeft rommelig straatbeeld (omgeving Hertenkamp & 

Gevulde pot) en is op bepaalde plaatsen (Omgeving Kosse & bakker Spijker) verkeersonveilig. 

• Geen auto's op de stoep (pico bello, gevulde pot et.) 

• Vind de auto’s her en der door de Herenstraat heen kriskras geparkeerd staan. Dit is storend voor de mensen die daar lopen, maar ook het 

aangezicht. De beperking van twee uur is fijn, maar dan moet er echt wel op gecontroleerd worden en dat gebeurt naar mijn idee niet. Vooral bij 

mooi weer is er voortdurend een tekort aan parkeerplaatsen bij de jumbo. 

• Ik vind het kruispunt bij de bakker een gevaarlijk kruispunt. Door het shared space wordt dit kruispunt erg onoverzichtelijk. Er staan vaak auto's 

geparkeerd op de stoep bij de bakker, waardoor je niet goed kan zien of er verkeer van rechts komt, wanneer je uit de Pr. Irenelaan komt. Tevens 

krijg je bijna nooit voorrang van het verkeer dat over de Heerenstraat rijdt. Veel kinderen vanuit het nieuwe plan aan de Moeshoek moeten hier 

oversteken om naar school te gaan. Het zal mooi zijn om het voor mekaar te krijgen dat het een overzichtelijk kruispunt gaat worden. 

• Net buiten Slagharen bij de rotonde ligt een braakliggend terrein waar niets mee gedaan wordt maak daar een goed parkeerterrein van zo behoud 

je het dorps aanzicht en zo kan men zonder problemen parkeren. Nog geen 5 minuten lopen en geen grote klachten 

• Misschien een idee om het hertenkamp kleiner te maken en meer parkeergelegenheid te maken. Of het hertenkamp verplaatsen naar d 

kinderboerderij locatie wat ook een zeer goed idee is. 

• Blauwe zone invoeren! Scheelt een hoop ergernis! Bezoekers Attractiepark weren uit het dorp! 

• Anders net zoals voor de pizzeria één parkeerstrook 

• Ik zou graag zien dat er parkeervakken aan de Herenstraat komen, net zoals ze dat in Dedemsvaart hebben. Zodat er altijd een voetpad overblijft en 

men niet over de straat moet lopen of met rolstoel. 

• Nu wordt er Schots en scheef geparkeerd op de stoepen in de Herenstraat, maak er duidelijke P. vakken kijk naar Dedemsvaart, en zorg dat er 

regelmatig op gecontroleerd wordt.! 



 

• Het ziet er momenteel erg chaotisch uit. Overal wordt geparkeerd, bij de hertjes, op de stoepen bij Bemiri tot aan de verkeerslichten. Zou fijn zijn 

wanneer hier een ander beleid/parkeerhavens/verboden voor wordt gerealiseerd. 

• Overal blauwe zones om de overlast van bezoekers Attractiepark in te dammen! 

• Graag verkeersbeperking Herenstraat. Bloembakken af en toe, zodat het niet een ' doorgangsweg' blijft. Geen busjes continue op stoep of auto's 

aan de andere kant van de winkels. 

• Parkeerzones met Max 3 of 4 uur parkeertijd. Hierdoor geen parkeerders van attractiepark. 


