
Van: OBB - secretariaat info@obboschveld.nl
Onderwerp: Fwd: Uitnodiging online videovergadering digitaal parkeren

Datum: 25 april 2020 om 12:05
Aan:

Dag Allen,

Zie onderstaand verzoek, wie wil aansluiten.

Groet,  Liesbeth.

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Uitnodiging online videovergadering digitaal parkeren

Datum:Wed, 22 Apr 2020 12:32:09 +0000
Van:digitaalparkeren <digitaalparkeren@s-hertogenbosch.nl>
Aan:'info@obboschveld.nl' <info@obboschveld.nl>
CC:Riekje Bosch 

Beste voorzitter,
 
De komende maanden gaan we de parkeerregeling in een groot deel van ’s-Hertogenbosch digitaal
maken. De papieren bezoekerskaartjes verdwijnen. In plaats daarvan kunt u straks uw bezoek
aanmelden via uw telefoon of computer. Om dit mogelijk te maken komt in elke wijk
vergunninghouders parkeren in combinatie met betaald parkeren. Net zoals in de wijken De Vliert,
Deuteren, Kop van het Zand en het Paleiskwartier. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
raadsinformatiebrief die hierover onlangs aan de gemeenteraad is verstuurd.
 
Door de coronacrisis kunnen bijeenkomsten en uitlegavonden over digitaal parkeren op dit moment
helaas niet plaatsvinden. Hopelijk kunnen we dit na de zomervakantie oppakken.
 
Mijn collega Dirk Moorees en ik willen de plannen alvast bespreken met uw wijkraad. Dit willen wij
doen via een online videovergadering via MS Teams. U ontvangt hiervoor t.z.t. een handleiding.
Tijdens deze videovergadering willen u, naast een algemene toelichting op het project, meer
vertellen over:

-        Digitalisering
-        Gelijktrekken parkeerregelingen
-        Bezoekersregeling voor niet-bewoners

 
Wie moeten er bij deze video conferentie aanwezig zijn?
Voor een goed overleg is het handig dat er bewoners aanschuiven uit parkeersector 317:
Boschveld. Wij stellen een maximum van 8 deelnemers in totaal.  
 
Afspraak inplannen
U kunt een afspraak inplannen via 
Wij willen u vragen om namens uw wijkraad te reageren op deze datumprikker (stem de datum
onderling af). Ook ontvangen we na het prikken van de datum graag de e-mailadressen van de
deelnemers zodat we de uitnodiging voor deelname aan MS Teams kunnen versturen. Aanmelden
kan tot 30 april 2020.
 
Vragen?
Hebt u voorafgaand aan de bijeenkomst nog vragen? Dan kunt u mij een e-mail sturen via
digitaalparkeren@s-hertogenbosch.nl of bellen op telefoonnummer 06 22 97 67 02.
 

mailto:digitaalparkeren@s-hertogenbosch.nl
https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/8630507/1/RIB_Digitalisering_parkeren%2C_stand_van_zaken
mailto:digitaalparkeren@s-hertogenbosch.nl


 
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.
 
Vriendelijke groet,
 
Ruud van Helden
Projectleider Digitaal Parkeren
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