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EXTRA NIEUWSBRIEF 
(5/2017) 

SLOOP PARKEERGARAGES 
 

 

Bij de politiek is geen wil aanwezig de parkeergarages te behouden. 
De parkeergarage Huigenbos wordt per 1 juni 2018 gesloten en 

gesloopt. Hakfort volgt binnen 2 á 5 jaar! 

Politiek heeft als oplossing: PARKEREN op het MAAIVELD. 

 
Alternatieve plannen van 
bewoners, waaronder een 
duurzaam plan voor 
behoud van (een deel van) 
de garages met 
zonnepanelen op het dak, 
worden zonder 
argumenten door 
gemeente van tafel 
geveegd. 

 
Voorstel Bewonersvereniging 
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➢ De groene wijk verdwijnt. 

De enige oplossing van de gemeente om de verloren parkeerplekken te 
compenseren gaat ten koste van het groen om de flats.  
 

➢ Parkeren in ons park. 
Kappen van veel bomen en struiken en parkeerplekken op het 
maaiveld. Dit ondanks veel toezeggingen in het verleden van de 
politiek dat er geen groen gaat verdwijnen als de garages afgebroken 
worden. 
 

➢ Meer dan 100 auto’s extra moeten rond onze flats op 
maaiveldniveau parkeren. 
De auto’s die nu in de parkeergarages parkeren, rijden straks op het 
maaiveld op zoek naar een parkeerplaats. 
 

➢ Toename luchtvervuiling.  
Door de toename van het autoverkeer wordt de luchtverontreiniging in 
en om onze flats erger. 
 

➢ Toename onveiligheid. 
Door de toename van het autoverkeer wordt het rondom onze flats en 
rond de speel- en sportplekken veel onveiliger. 
 

➢ Toename lawaaioverlast. 
Door de toename van het autoverkeer neemt de geluidsoverlast fors 
toe. De garages functioneren ook als geluidswal. Wanneer ze gesloopt 
zijn valt ook deze functie weg en zal het lawaai van de Karspeldreef 
rechtstreeks onze flats bereiken. 

 

En voor alle bewoners met een auto betekent de sloop van de garages dat 
alle auto’s onbeschermd, in weer en wind geparkeerd staan. Dat betekent 
niet alleen meer ongemak bij het zoeken naar een parkeerplaats (rondjes 
rijden, meer brandstofverbruik, tijdsverlies) maar ook meer kans op 
inbraakschade en in de winter iedere ochtend krabben en sneeuwvrij 
maken. 
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De Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos heeft uw steun 
nodig in de strijd tegen deze desastreuze gemeentelijke 

plannen. 

Steun onze strijd en teken de onderstaande handtekeninglijst. Lever het 
formulier voor 27 november in of laat ons weten wanneer wij het bij u 
kunnen ophalen.  
Wij zullen de lijst met veel media-aandacht aanbieden aan die politieke 
partijen  die voorstander zijn van sloop en parkeren op het maaiveld. 
Wanneer de datum bij ons bekend is, zal u daarover geïnformeerd 
worden.    

Inleveradressen: 
Doe het ingevulde formulier in de brievenbus van 

Hakfort 234 
Hakfort 803 

 

Huigenbos 10 
Huigenbos 33 
Huigenbos 601 

Of kom naar ’t Glazen Huis tijdens onze spreekuren op maandag van 
17.30 – 19.30 uur en donderdag van 16.00 – 18.00 uur. 

We komen het formulier ook graag bij u ophalen 

 
 
 

IK MAAK ME ALS BEWONER VAN HAKFORT EN HUIGENBOS 
EN/OF GEBRUIKER VAN DE GARAGES HAKFORT EN HUIGENBOS 

ERNSTIGE ZORGEN OVER DE GEMEENTELIJKE PLANNEN DE 
GARAGES TE SLOPEN ZONDER EEN GELIJKWAARDIG 

ALTERNATIEF.  
 

ACHTERNAAM  

VOORLETTERS  

ADRES  

POSTCODE  

HANDTEKENING 

 

 


