
 
 
Gedurende een aantal dagen begin 2021 en op verschillende tijdstippen is een rondje door de wijk Oud Achterwillens gemaakt. 
De parkeeroverlast is vooral op de 5 gemarkeerde plaatsen. 
 
1. Isoldestaat 
Overlast is er door een groot aantal op de stoep geparkeerde auto's. Op de drukke tijdstippen (na 19:00) staan hier doorgaans 8 
of meer auto's op de stoep tegenover de woningen. De doorgaande ruimte door de straat is daardoor zo krap dat auto's elkaar 
niet kunnen passeren en fietsers regelmatig daarom de stoep als fietspad gebruiken. 
 
Het grote aantal geparkeerde auto's komt vooral omdat in de omliggende straten (Zwarteweg, Weth. Venteweg, 
Achterwillenseweg) niet geparkeerd kan worden en de Isoldestraat de dichtstbijzijnde mogelijkheid is. Met de blauwe lijnen en 
pijlen is aangegeven waar zoal geparkeerde auto's vandaan komen. 
 
2. Tristranstraat (t.h.v. containers) 
Er staan auto's dubbel geparkeerd naast de afvalcontainers. Hoewel dit niet direct hinder oplevert voor het verkeer, horen de 
auto's niet op deze plaats thuis. 
 
3. Tristanstraat 
In de Merlijnstraat is onvoldoende ruimte om auto's zowel aan de linker als aan de rechterkant te parkeren. Bij gebrek aan 
ruimte gebeurt dit toch en staan de auto's veelal half op de stoep om de rijbaan niet te blokkeren. 
  
4. Merlijnstraat 
In de Merlijnstraat lijkt voldoende ruimte om auto's te parkeren. Toch staan de meeste auto's hier op de stoep, zowel aan de 
linker als aan de rechterkant. Op deze manier blijft de rijbaan tenminste bruikbaar voor verkeer. Wanneer alle auto's aan 
dezelfde kant zouden staan lijkt er voldoende ruimte en hoeft er niet op de stoep te worden geparkeerd. 
 
5. Achterwillenseweg 
De auto's op punt 5 van de Achterwillenseweg staan in feite op een correcte manier geparkeerd. Echter, de weg is hier zo smal 
dat naast een geparkeerde auto net voldoende ruimte is om met de auto te passeren. Een tegemoetkomende fietser past niet 
meer. Dit is een onveilige situatie. Deze situatie komt overigens op andere plaatsen op deze weg ook voor maar is daar maar 
kort en daarom niet verder genoemd. 
 
Het ergste knelpunt is toch wel de Isoldestraat omdat de omliggende straten daar ook parkeren. Het lijkt ons mogelijk om met 
herinrichting van de Tristanstraat en Isoldestraat (zuid) 10 of meer plaatsen te creëren zodat bewoners uit de omliggende 
straten hiervan gebruik kunnen maken. 
 

	


