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Geachte heer Seker, 

 

Op 1 februari 2021 heeft u namens de fractie van Nissewaard Lokaal een aantal vragen gesteld. Dit 

naar aanleiding van de verkeerscontrole op de Eerste Heulbrugstraat en de voortdurende 

parkeeroverlast bij en rond Happy Italy heeft Nissewaard. Met deze brief geven wij antwoord op uw 

vragen. 

 

U geeft aan dat uit meldingen van omwonenden blijkt dat de snelheidsmeters afgesteld staan op 50 

km/u, terwijl het stuk waar de snelheidsmeters hangen een 30 km/u gebied is. Hierdoor krijgen 

verkeersdeelnemers verkeerde feedback van de meters en worden zij gestimuleerd harder te rijden 

dan de geldende snelheid ter plaatse (zie meegestuurde video).  

 

1) Zijn de snelheidsmeters wel goed afgesteld om de juiste snelheid te registreren? Zo ja, waarom 

geven de meters dan de verkeerde feedback aan verkeersdeelnemers en hoe zuiver is de 

geregistreerde data hierdoor? Zo nee, is het gemeentebestuur dan bereid om deze zo spoedig 

mogelijk laten afstellen op 30 km/u en de reeds gemeten informatie te vernietigen?  

 

2) Stonden de instellingen bij eerdere metingen in dit gebied wel goed en werd de juiste feedback 

gegeven? Zo ja, kan de gemeente dit aantonen? Zo niet, wat is dan nog de waarde van deze 

metingen?  

 

Bij het plaatsen van de snelheidsmeters is in eerste instantie inderdaad een onjuiste snelheid 

ingesteld. Dit is na de constatering aangepast aan de juiste snelheid. De gegevens die zijn gemeten 

tijdens de periode dat de snelheidsmeters op een verkeerde snelheid waren ingesteld worden niet 

meegenomen bij de beoordeling. 

 

Bij eerdere metingen is wel sprake geweest van een correcte instelling van de maximale snelheid. 

 

Ondanks het verzoek om het foutparkeren aan te pakken blijkt uit meldingen die wij van 

omwonenden hebben ontvangen dat er nog steeds fout wordt geparkeerd bij het afhalen van 
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maaltijden bij Happy Italy en de Olijf. Er wordt zelfs geparkeerd op en naast de 

voetgangersoversteekplaats. Dit kan omwille van de verkeersveiligheid echt niet de bedoeling zijn.  

 

3) Hoe gaat het gemeentebestuur hiertegen handhaven?  

 

Er wordt al sinds de opening van Happy Italy regelmatig op deze locatie gehandhaafd op fout 

parkeren, zowel door de gemeente (via de boa’s) als door de politie. Daarnaast wordt de eigenaar 

van Happy Italy regelmatig aangesproken om bij zijn klanten duidelijk aan te geven dat het parkeren 

bij het zebrapad niet is toegestaan net als het parkeren op de stoep.  

 

In de beginperiode is nog gewaarschuwd. Dit is echter na een korte periode omgezet in verbaliseren. 

 

4) Overweegt het gemeentebestuur verdere maatregelen om het parkeren op deze plek te 

ontmoedigen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?  

 

Vooralsnog is er geen aanleiding om andere maatregelen in te zetten dan handhaving door middel 

van bekeuren.  

 

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

 

Hoogachtend, 

Namens de burgemeester en wethouders van Nissewaard, 

de gemeentesecretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

M.L.M. Weerts      F. van Oosten 

 

 


