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De bewoners van Palenstein die bij de blauwe zones wonen
en de bezoekers van winkelcentrum.

Onderwerpen: lnformatie over parkeren, de blauwe zones nabij het winkelcentrum en

afvalinzameling

Geachte heer, mevrouw,

Parkeren nabij winkelcentrum Palenstein:

Enkele weken geleden is op een aantal plaatsen in uw woonomgeving, een blauwe zone
ingesteld. Bezoekers van het winkelcentrum Palenstein krijgen op deze manier de
gelegenheid om hun auto dichtbij het winkelcentrum te kunnen parkeren.
Dit betekent dat de regels van een parkeerschijfzone (ook wel blauwe zone genoemd)
van kracht zijn.
Naar aanleiding van uw reacties en onze waarnemingen hebben we de tijden van de
blauwe zones aangepast. De nieuwe tijden van de blauwe zone gelden van 9.00 tot
18.00 uur ( i.p.v. 7.00 tot 18.00 uur ) en dit gaat per 7 februari in.

Het betreft de parkeerplaatsen die op het bijgevoegde plattegrondkaartje als vlakken zijn
aangegeven. Deze parkeervakken worden van blauwe strepen voorzien.

Blauwe zones nabij het winkelcentrum:

Bij het parkeren op de betreffende parkeerplaatsen is gebruik van een ingestelde en een
duidelijk zichtbare parkeerschijf verplicht. De toegestane maximum parkeerduur van 1,5

uur mag niet worden overschreden. Die parkeerduur is ook aangegeven op het
verkeersbord. Het is niet mogelijk om een parkeerontheffing aan te vragen omdat het
aantal plaatsen die in de blauwe zone liggen te beperkt is.

De aanwezige gehandicaptenparkeerplaatsen blijven bestaan, en mensen met een
gehandicaptenparkeerkaart mogen hier staan zonder gebruik van een parkeerschijf.
Deze verkeersregels zijn opgenomen in artikel 25 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1 990 (RW).

Met deze aanpassing wordt de verstoorde parkeerbalans rond het winkelcentrum weer
hersteld. Uiteraard blijven we de situatie buiten monitoren.
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Afvalinzameling nabij winkelcentrum Palenstein

Binnenkort start de bouw van het nieuwe winkelcentrum. Ter voorbereiding hier op

worden ondergrondse containers van het zogenaamde milieu-eiland verwijderd.
Dit betreft de containers van; glas, papier en karton, plastic verpakkingsafval, blik,

drankenkartons en textiel. Als alternatief worden er voor bovengenoemd afval
bovengrondse containers op dezelfde locatie geplaatst. De gebruikers van de
ondergrondse containers voor restafval die worden verwijderd zijn per brief op de hoogte
gesteld van de alternatieve locaties.

Wij nemen aan dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Eventuele vragen
kunt u per e-mail stellen aan palenstein@zoetermeer.nl.

Vragen over de uitvoering kunt u stellen aan de heer L. Post of de heer E. Vloemans,
beiden bereikbaar via telefoonnummer 14079.

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
amanager Palenstein,
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