
 
 
College van B&W en gemeenteraad van Gemeente Westland 
Postbus 150 
2670 AD Naaldwijk 
 
Betreft: Bewegwijzering parkeerplaatsen   Honselersdijk, 5 augustus 2019 
 
Geacht college, Geachte gemeenteraad, 
 
Op 4 augustus j.l. ontvingen wij een noodkreet van één van de ondernemers in de Molenstraat in Naaldwijk. 
Deze e-mail met datum 4 augustus, 14:07 heeft u tevens van deze ondernemer ontvangen. Eerder dit jaar 
hebben wij zelf ook aan de bel getrokken als het gaat om de bewegwijzering in Naaldwijk en de parkeerdruk 
die daar bestaat. 
 
Zo stond er een ‘verboden in te rijden’-bord bij de parkeerplaatsen van het Central Park. Hierbij hebben wij 
toen ook verzocht tot het plaatsen van begeleidende verkeersborden naar deze locatie. Op dat moment zagen 
de ambtenaren van gemeente Westland hier geen noodzaak toe, dit zou op een later moment geëvalueerd 
worden. Het lijkt ons nu dan ook een goed moment dit te evalueren en alsnog verkeersboden te plaatsen. Wij 
vragen u daarbij ook direct de bebording naar de overige parkeerplaatsen in Naaldwijk mee te nemen in deze 
evaluatie. Zo dus ook de parkeerplaats waar de verontruste ondernemer naar verwijst, het Van Tijnplein. 
Hierbij ook rekening houdend met bewegwijzering bij verkeersopbrekingen, ook dan moeten P-routes voor 
bezoekers helder zijn. 
 
Wethouder Varekamp heeft ons aangegeven graag digitale borden te willen plaatsen in een aantal centra 
waaronder Naaldwijk. Wij zijn benieuwd naar de status hiervan. 
 
Tot slot sluiten wij aan bij de wens van de ondernemer, zorg dat de Molenstraat niet langer dan nodig gesloten 
blijft. Bereikbaarheid van centra is in deze tijd zeer belangrijk en weegt zwaar mee in de afweging van 
bezoekers om centra te bezoeken. 
 
Graag ontvangen wij uw reactie op bovenstaande vragen, hieronder samengevat: 

1. Bent u bereid extra bebording te plaatsen richting de parkeerplaatsen in het Central Park. 
2. Bent u bereid, bij het uitblijven van opening van de Molenstraat, extra bebording te plaatsen richting 

de parkeerplaatsen op het van Tijnplein. 
3. Wij zien graag standaard opgenomen in uw draaiboeken bij afsluitingen van P-routes dat er 

alternatieve routes gewezen worden aan bezoekers. 
4. Bent u bereid de gehele P-routing in Naaldwijk te onderzoeken en waar nodig extra bebording te 

plaatsen? 
5. Graag ontvangen wij een update over stand van zaken rondom digitale bebording. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Shirley Schelkers & Marjan Naaktgeboren  
Voorzitter MKB Westland & Centra Manager MKB Westland 
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