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Inzake: 
Dr. A. Kuyperstraat, Moordrecht - onveilige voetpaden / parkeerlast 
 
Datum: 
April 2011 
 
Situatie: 
VVN heeft n.a.v. klachten van inwoners de situatie in de Dr. A. Kuyperstraat op locatie bekeken, 
samen met de wijkagente Moordrecht van politie Hollands-Midden. Deze schouw, maar ook eerdere 
observaties, bevestigen de klacht, dat vanwege parkeeroverlast de trottoirs voor het parkeren van 
auto's worden gebruikt en derhalve niet of nauwelijks door de doelgroep te gebruiken zijn. 
Voetgangers, mensen met lichamelijke beperkingen (scootmobielgebruikers, rolstoelgebruikers) en 
mensen met bijv. een kinderwagen kunnen nagenoeg geen gebruik maken van de aanwezige 
stoepen. Kinderen met een driewieler of op de step kunnen hun rondjes om de huizenblokken niet 
voltooien zonder gebruik te maken van de rijbaan omdat op de stoep wordt geparkeerd. 
 
Probleem: 
Vanwege gebrek aan voldoende parkeerplaatsen wordt door bewoners van de Dr. A. Kuyperstraat op 
de stoep geparkeerd. In de (directe) omgeving zijn weinig tot geen parkeeralternatieven. De aanleg 
van een parkeerpleintje heeft een achttal extra parkeerplaatsen opgeleverd, maar dit is niet 
afdoende. 
Volgens omwonenden gaat het om circa 8 auto's die 's nachts en in het weekend op de stoep 
geparkeerd worden. 
 
Om te waarborgen dat trottoirs bruikbaar zijn en blijven moet voorkomen worden dat mensen op 
deze trottoirs parkeren. 
De wijkagente geeft aan met een dubbel gevoel op te treden. Enerzijds wordt het probleem van te 
weinig parkeerplaatsen onderkend, anderzijds ondervinden voetgangers, minder validen en spelende 
kinderen hinder. Handhaven gebeurt naar aanleiding van klachten. 
 
Er geldt een parkeerverbod aan de rechterzijde van de straat (hier is een doorlopende stoep van 
bijna begin van de straat tot eind van de straat). Aan de linkerzijde is de aanwezige stoep - over 
dezelfde lengte - tenminste 8 x onderbroken vanwege inritten. Aan deze zijde van de weg zijn 
parkeervakken ingetekend (zelfs op de verkeersplateaus, waar wettelijk niet geparkeerd mag 
worden). 
 
Als de plaats van parkeren wordt verplaatst van de linkerzijde naar de rechterzijde van de 
Dr. A. Kuyperstraat zijn waarschijnlijk 10 extra parkeerplaatsen te creëren, zodat parkeren op de 
stoep niet langer 'noodzaak' is, en de gebruikers van de trottoir aan beide zijden deze vrij kunnen 
benutten en veilig hun bestemming bereiken. 
 
Adviezen: 

 Stel voor de linkerzijde van de straat een parkeerverbod in. 

 Verplicht automobilisten hun auto's aan de rechterzijde van de straat te parkeren. Het 
aanbrengen van parkeervakken is overbodig. 

 Breng zonodig enkele markeringen aan, zodat mensen met de fiets vanuit de tuinpaden de 
rijbaan kunnen bereiken zonder dat ze auto's beschadigen. 


