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Nijmegen, 14 februari 2022

Geacht college,
In de Heiweg en Citroenvlinderstraat ervaren buurtbewoners overlast van wildparkeren in de
straat, op de stoep en voor de in- en uitritten van hun huizen. Dit gebeurt op weekdagen in
de ochtend, vlak voor schooltijd, en in de middag na schooltijd, omdat mensen kinderen
komen brengen en halen aan de achterzijde van de Hidaya school aan de Heiweg. Dit terwijl
aan de voorkant van de school de Snelliusstraat ingericht is om deze voor kiss-and-ride
parkeren te gebruiken.
Volgens de buurt wordt er vanuit de gemeente nauwelijks handhavend opgetreden, in ieder
geval niet op een manier dat de overlast in de Heiweg en Citroenvlinderstraat afneemt. Een
van de redenen hiervoor zou zijn dat de school over twee jaar zou vertrekken.
Een bijzonder eenvoudige oplossing zou zijn om het hek aan de achterkant aan de Heiweg
te sluiten, zodat iedereen gebruik dient te maken van de ingang aan de voorzijde aan de
Snelliusstraat.
De VVD-fractie heeft hierover de volgende vragen:
1. Wat is de visie van het college op de parkeerproblematiek in de Heiweg en
Citroenvlinderstraat? Bent u tevreden over de huidige situatie?
2. Bent u in gesprek met de buurt over de parkeer- en verkeersproblematiek? Hoe is dit
gesprek vormgegeven? Herkent u zich in het beeld dat de handhaving niet dusdanig
is ingeregeld dat de overlast afneemt? Kunt u uw antwoord onderbouwen/toelichten.
3. Is het mogelijk de achteringang van de school aan de Heiweg buiten gebruik te
stellen of in ieder geval hierover met de school in gesprek te gaan? Zo nee; wat stelt
het college dan zelf voor om de overlast te stoppen?
In afwachting op uw antwoord,
Hartelijke groet,
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Maarten Bakker

2

