
Als jij je auto langer dan laden en lossen parkeert op het voorterrein 
en geen vergunning hebt, wat is dan jouw beweegreden?  
 
toen ze bezig waren op Zestienhovensekade 
Gemak en voldoende ruimte om te parkeren. 
Op woensdag middag kom ik soms met 3 kleine kinderen en heel wat bagage. Ik blijf dan 
ongeveer 4 uur en kan de kinderen niet alleen laten om de auto weg te brengen 
Doe het alleen einde dag, ‚Äòs avonds als ik hier woon. Nooit op woensdagmiddag en 
weekend als anderen die plek nodig hebben.  
Klem zetten doen ze het geen tweede keer 
Dan zijn er plekken op de toegestane gedeelten en ik loop soms niet al te best, knie artrose 
door de weeks moet toch kunnen. niet in de weekend. 
doe ik niet 
rustig, slecht weer 
Doe het alleen einde dag, ‚Äòs avonds als ik hier woon. Nooit op woensdagmiddag en 
weekend als anderen die plek nodig hebben.  
is alleen in wintertijd 
Vergunning 
Als ik kort blijf, en het niet druk is laat ik hem even staan. 
Doe het alleen einde dag, ‚Äòs avonds als ik hier woon. Nooit op woensdagmiddag en 
weekend als anderen die plek nodig hebben.  
Er is plaats, het is een parkeerterrein, veiligheid en gemak 
Iedereen doet het en het is makkelijk. 
Parkeerterrein aan de weg is dan vol.  
In de winter periode als verder (zo goed als) leeg. In overige seizoenen onderaan de dijk. 
Dat het op een rustig tijdstip is 
dan is het stil op het complex en heeft niemand er last van 
Met twee kinderen duurt heen en weer lopen langer, doen zich dingen voor als poepluiers, 
gat in knie, wil kind niet mee terug om auto weg te zetten etc.  
er is niemand op het terein er staan verder geen auto's 
het extra op en neer lopen en auto wegzetten, soms wachten op klusjesman                                                               
ms werkluit ontvangen 
Als er voldoende plek is, moet het kunnen. 
Goede vraag, ben benieuwd naar de antwoorden 
Dat er nauwelijks leden op het complex aanwezig zijn 


