
Bijeenkomst werkgroep parkeren Mahonie/Palissander/Chico 
Mendesring 

 
Dinsdag 26 oktober 2021, 19.00 – 20.30 uur 

School de Atlas 
 
1. Opening 
Voorzitter William Jacobs heet iedereen welkom.  
 
2. Team handhaving 
Op verzoek van de werkgroep en William zijn de 2 handhavers van Stadspolders 
aanwezig. Zij stellen zich voor aan de werkgroep en lichten toe wat hun taken zijn. 
Vanuit de werkgroep worden vragen gesteld aan het team met betrekking tot 
foutparkeren, grote voertuigen/busjes en het harde rijden. 
 
3. Parkeervoorstellen werkgroep. 
De parkeervoorstellen, bestaande uit 13 parkeerplaatsen verdeeld over Palissander, 
Mahonie en de Chico Mendesring zijn geraamd voor de kosten van aanleg. Ook zijn de 
locaties besproken met de stedenbouwer van de gemeente. Deze heeft een positief 
advies gegeven. 
 
4. Extra mogelijkheden 
Uit de werkgroep is nog de vraag gesteld of het parkeren voor de uitwegen op Mahonie 
mogelijk is. Dit wordt voorgelegd aan de politie. In de werkgroep Iroko/Marowijne heeft 
de politie in een vergelijkbare situatie op Iroko al aangegeven dat dit niet kan binnen de 
Wegenverkeerswet. 
 
5. Gemiste kans 
De werkgroep vindt het een gemiste kans dat bij de speelplek Palissander, waar 
onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, niet de voorgestelde parkeerplaatsen kunnen 
worden aangelegd. William was niet op de hoogte van de werkzaamheden. De brief aan 
omwonenden is door onbekende oorzaak niet verstuurd in eerste instantie. Dat is alsnog 
gedaan. Het kunstgras wordt vervangen en toestellen van een andere plek worden 
daarna teruggezet. Met de voorgestelde parkeerplaatsen zou de speelplek een paar 
meter naar het oosten moeten opschuiven, waardoor 1 toestel niet geplaatst kan 
worden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de aannemer. Wachten met de 
uitvoering van de werkzaamheden totdat dit idee is voorgelegd aan alle buurtbewoners 
kost veel geld.  
 
6. Inloopavond 
De gemeente tekent de voorstellen op een kaart in. Deze tekening wordt aan de 
bewoners van Palissander, Mahonie en Chico Mendesring op een inloopavond voorgelegd. 
Op deze inloopavond kunnen de bewoners met de werkgroep leden in gesprek gaan over 
de locaties waar de parkeerplaatsen zijn gedacht. Ook kunnen ze hun mening geven over 
de voorstellen met een reactieformulier. Deze reacties bespreekt de werkgroep dan in de 
volgende bijeenkomst bespreken. 
De werkgroep vraagt zich af of bewoners van buitenlandse afkomst ook op de inloop 
komen als de brief alleen in het Nederlands wordt opgesteld. De gemeente gaat na of de 
uitnodiging ook in het Turks en Pools geschreven kan worden. De inloop staat gepland op 
donderdag 25 november as. in school De Atlas. 
 
7. Sluiting 
De vergadering wordt rond 20:05 afgesloten. 
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