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Steenwijk,   11 juli 2020  

   

onderwerp  Nieuw parkeersysteem parkeerplaats P1 aan de Ds. J.J. Ketstraat 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op de gemeentelijke parkeerplaats P1 aan de Ds. J.J. Ketstraat wordt een nieuw parkeersysteem 

geplaatst. Wij informeerden u hier al eerder over in de nieuwsbrief Giethoorn. In deze brief zetten we 

alle informatie over het parkeersysteem voor u op een rijtje. 

 

Hoe ziet het nieuwe parkeren eruit? 

Met dit systeem kunnen we de actuele stand van het aantal vrije parkeerplaatsen laten zien. Minder 

auto’s hoeven op zoek te gaan naar een vrije plek. Hieronder ziet u een computerschets van het 

verwijsbord. De precieze invulling van het bord kan nog wijzigen. 

 
 

Telcamera’s tellen de vrije parkeerplekken 

Om dit mogelijk te maken moeten we op de parkeerplaats de vrije parkeerplekken tellen. Dit doen we 

met telcamera’s. Op de bestaande masten en op drie nieuwe masten gaan camera’s de vrije 

parkeerplekken in beeld brengen. Dit gebeurt door camerabeelden naar een computer te sturen die de 

beelden vertalen naar bezetting en aantallen. Om de hele parkeerplaats te kunnen zien moet een 

aantal camera’s op nieuwe masten worden geplaatst. Deze passen binnen de eisen van het 

bestemmingsplan. Hieronder ziet u de plaatsen waar de nieuwe masten komen te staan, nummer 3, 4 

en 5.  



 

 

 

 
 

De camera’s voldoen aan de privacy richtlijnen.  

De camerabeelden worden automatisch verwijderd, niet bewaard en zijn behalve voor monteurs bij de 

installatie niet te bekijken. Onderstaand ziet u een voorbeeld van de informatie die kan worden 

bekeken en gepresenteerd in het parkeersysteem. 

 

 
 

De werkzaamheden starten na de vakantieperiode 

Bij de installatie en grondwerkzaamheden houden we rekening met de vakantieperiode. Afhankelijk 

van de leveringstermijnen en de vergunningaanvraag vinden de werkzaamheden in de laatste week 

van augustus of de eerste week van september plaats. 

 

Hebt u vragen? 

Neem dan contact op met projectleider Jan Brink, telefoonnummer 06-18552396, 

jan.brink@steenwijkerland.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Brink  

Projectleider

 

mailto:jan.brink@steenwijkerland.nl

