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Ruimtelijk domein 
Team Realisatie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan de bewoners van Ponte Vecchio 1 t/m 51 
(oplopend), Voorbuurt 1 t/m 64 (oplopend) 
Singelbuurt 2 t/m 78 (oplopend) 
Binnenbuurt 1 t/m 33 (oplopend) 
Pleinbuurt 1 t/m 22 (oplopend) 
Mont Saint Michel 1 t/m 75 (oplopend) 
Mont Saint Michel 100 t/m 166 (oplopend) 

ons kenmerk   datum 
1532630   27 oktober 2020 
    
onderwerp: parkeren in uw wijk 
 
Beste bewoner, 
 
Wij hebben de laatste tijd meerdere meldingen ontvangen over parkeeroverlast in uw wijk. 
In deze brief leest u nogmaals wat de parkeerregels zijn in Kop West. We gaan vanaf nu in 
uw buurt handhaven op deze regels. Op de achterkant van deze brief ziet u op de foto’s 
wat wel en niet is toegestaan. 
 
Parkeer alleen in de parkeervakken 
Voor Kop West is een parkeerverbodszone op straat ingesteld: auto’s mogen alleen in 
parkeervakken parkeren. Buiten de vakken is parkeren niet toegestaan. Doet u dit toch, 
dan loopt u het risico op een boete. Dit geldt zowel in de delen van Kop West waar de 
definitieve bestrating met parkeervakken al is aangebracht, als voor de straten die nog 
tijdelijke bestrating hebben. Zowel in de Kromme Wijzend als in de Singelbuurt zijn de 
definitieve parkeervakken aangebracht. Alleen in het binnengebied Pleinbuurt zijn de 
parkeervakken in stelconplaten uitgevoerd. 
 
Parkeer niet langs de (tijdelijke) wegen 
Op dit moment wordt er overal in de wijk op de voetpaden en langs de (tijdelijke) wegen 
geparkeerd. Dit is niet de bedoeling.  
 
Vragen 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mij via telefoonnummer (0299) 452 452 of 
e-mail m.lanting@purmerend.nl 
     
Met vriendelijke groet, 
 
Michael Lanting 
Wijkmanager Weidevenne 
 



    
    
 

Parkeren in vakken (parkeren toegestaan) 

 
 
 
Tijdelijk parkeren (parkeren toegestaan) 

 
 
Stoep (parkeren niet toegestaan) 

 


