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het verkeerde postcodegebied valt! Hebben we het nou over
kilometers of postcodes? Collega Klaas Boutsma die in de
straat achter mij woont, heeft een andere postcode en krijgt
Professor,
Beste collega,
Het tweede deel van de pilot gereguleerd parkeren is
vorige week op een paar schoonheidsfoutjes na met succes

wel een pasje. De logica van dit systeem ontgaat mij volledig.
U zult begrijpen dat ik hier niet vrolijk van word. Net nu ik
weer een beetje aan het terug komen was van die depressie.
Hoogachtend,
Harry Kammenga

afgerond. Vanaf volgende week maandag is het nieuwe
parkeerbeleid officieel van kracht! Alle FIW-medewerkers die
meer dan 8,2 kilometer van het werk wonen, hebben inmiddels een parkeerpasje ontvangen waarmee de slagboom kan
worden bediend.
Voor bezoekers zijn er inrijd- en uitrijdkaarten beschikbaar.
De inrijdkaart ontvangt men bij de slagboom, de uitrijdkaart
is verkrijgbaar bij het secretariaat. Bij vertrek moet bij de
slagboom (denk goed aan de volgorde) eerst de inrijdkaart
worden ingevoerd, direct gevolgd door de uitrijdkaart.
Namens het bestuur van de faculteit reken ik op een ieders
medewerking om het nieuwe parkeerbeleid van de universiteit tot een groot succes te maken!

Ha Simon!
Zeg kerel, heel vervelend: ik was gisteren op de motor naar
de faculteit - perfect motorweer trouwens - ben ik m’n parkeerpasje onderweg verloren. Waarschijnlijk op de snelweg
uit m’n jas gewaaid. Wanneer ga jij trouwens nou eens je
motorrijbewijs halen? Is net iets voor jou. Maarre, kun je even
zeggen waar ik een nieuw pasje kan krijgen?
groet,
Karel

Met vriendelijke groet,
Prof.dr. S.Streutjens

Professor,
Een correctie op de zojuist verzonden informatie m.b.t. het
parkeerbeleid: de volgorde van de inrijd- en uitrijdkaarten
voor bezoekers bij het verlaten van de parkeerplaats is net
andersom: eerst de uitrijdkaart, direct gevolgd door de
inrijdkaart!
Groet,
Irene.

Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe parkeerbeleid ontvangt u hierbij mijn verzoek voor aanpassing van
mijn werktijden. Zoals u wellicht weet ben ik onlangs naar
de nieuwbouwwijk Dwarsdiep verhuisd. Lekker dicht bij het
werk. Helaas zijn er nog geen onderwijsvoorzieningen aanwezig en breng ik Lotte, Stijn en Pien daarom iedere dag met de
auto naar de basisschool aan de andere kant van de ringweg.
Door de invoering van gereguleerd parkeren op de faculteit
lukt het me niet om op tijd op het werk aanwezig te zijn. Het
was iedere morgen al een strijd tegen de klok om de kinderen op tijd op school te krijgen, nu moet ik daarna eerst nog
weer naar huis om de auto weg te brengen en vervolgens
met de fiets naar het werk te gaan. Hetzelfde geldt voor het

Geachte professor Streutjens,
Hierbij wil ik nogmaals mijn ongenoegen uiten over de wijze
waarop de parkeerpassen zijn toegekend. Ik heb al eerder

eind van de middag: eerst op de fiets naar huis om de auto te
pakken en dan naar school om de kinderen op te halen.
Ik begin daarom voortaan maandag- en dinsdagochtend een
kwartier uur later en ga ’s middags een kwartier eerder weg.

aangegeven dat ik op een afstand van 9,2 kilometer van de
faculteit woon, iets dat ook bevestigd wordt door de ANWB-

Op donderdag kan ik dat weer inhalen, dan haalt en brengt
Robert de kinderen.

routeplanner. Een kilometer verder dus dan het vereiste
minimum van 8,2 dat in de folder werd genoemd. Toch kom
ik niet in aanmerking voor een pasje omdat mijn straat in

Met vriendelijke groet,
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