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Parkeerwachters aangevallen na ‘bonnenbui’
15 januari 2014 – In Alexanderstad wil de plaatselijke politie een op 1 januari ingevoerd
strenger parkeerbeleid terugschroeven nadat een groeiend aantal parkeerwachters klaagde
over verbaal en soms ook fysiek geweld door automobilisten, die op hun beurt via de bond
voor automobilisten hadden geklaagd over de te strikte en te onduidelijke regelgeving inzake het parkeerbeleid in de stad. Een bestuurder sloeg afgelopen maandag een parkeerwachter het ziekenhuis in nadat hij voor de tiende keer sinds de jaarwisseling een boete op
zijn voorruit had aangetroffen. Het stadsbestuur wil het beleid echter niet wijzigen.
Alexanderstad en Friescheburg hebben zich
in de afgelopen eeuw vanwege de beperkte
beschikbare ruimte maar gedeeltelijk aangepast aan de komst van de auto en zijn
sterker gericht op het gebruik van het
openbaar vervoer. De niet-doorgaande
straten in de twee grootste steden van het
land zijn overwegend smal en zeker in de
stadscentra is er vaak maar ruimte voor
één rijbaan plus een parkeerstrook. Desondanks importeerden veel mensen grote
auto’s uit Amerika, die op gezette momenten dus verstoppingen veroorzaken.
Het gemeentebestuur van Alexanderstad
Een vrachtwagen zit vast in een straat in Friescheburg
besloot vorig jaar een einde te maken aan
deze situatie en het parkeren in de stad aan strengere regelgeving te onderwerpen. De
onduidelijkheid bestaat – zowel bij automobilisten als bij bestuurders – vooral in de regels omtrent
parkeertoestemming, die afhankelijk is van de grootte van de auto, maar ook van zijn mate van
vervuiling, en van de locatie van de parkeerplaats. Sommige auto’s kunnen middels een aan te
schaffen vignet ‘toestemming’ krijgen op bepaalde plaatsen te parkeren; per straat staat
aangegeven welke vignetten zijn toegestaan, maar zeker de klasse C en D vignetten lijken dusdanig
op elkaar dat vaak niet meteen duidelijk is welke er bedoeld worden. Boetes kunnen er dus
uitgedeeld worden vanwege de auto zelf (fout type, foute grootte), de parkeertoestemming in de
straat en het vignet (fout of afwezig vignet). Voor de bovengenoemde agressieve bestuurder, een
Amerikaans staatsburger die doordeweeks in Alexanderstad werkzaam is, loopt het te betalen
bedrag aan boetes inmiddels in de vele duizenden guldens, waar nu waarschijnlijk nog een boete of
wellicht zelfs een gevangenisstraf overheen komt vanwege het mishandelen van de parkeerwachter.
De schepen van verkeer van Alexanderstad, Hoite Buiter, noemt dit ‘opstartproblemen’. Volgens
hem is het niet meer dan normaal dat men moet wennen aan een nieuw systeem. ‘De website van
de gemeente vermeldt overigens duidelijk de voorwaarden van het parkeren in de stad, de prijzen
van de vignetten en aanwijzingen welk vignet men nodig heeft voor welke auto, en een interactieve
kaart van de stad met de straten waar welke auto’s met welk vignet kunnen parkeren’, zegt Buiter.
‘Voor men een bezoek aan Alexanderstad brengt, kan het dus geen kwaad even op de website te
kijken. Ik adviseer iedereen trouwens gebruik te maken van een parkeergarage of van het openbaar
vervoer en de auto thuis of aan de rand van de stad te laten staan. Met trein, bus en metro kunt u
overal komen in de stad, tot aan de luchthaven aan toe.’
De bond voor automobilisten heeft intussen een krachtig protest ingediend bij de gemeente en
dreigt zelfs naar de rechter te stappen als het gemeentebestuur niet inbindt. ‘Dit zijn geen gewone
maatregelen meer om de leefbaarheid van een stad te bevorderen; dit is pure pesterij!’ vindt de
voorzitter van de bond, Auke Brady. ‘Kronenburg was in de wereld al een buitenbeentje door te
claimen dat autorijden hier “nooit zo is aangeslagen” – wat trouwens pertinent onwaar is – maar
wat Alexanderstad nu doet, draait nog uit op een heksenjacht op automobilisten. Absurd!’

Weer verloren van Norland
23 december 2013 – Ons land heeft
net als in 2009 tijdens het AGL-voetbaltoernooi, dat dit jaar in Île de Romanhe werd gehouden, van Norland
verloren. Het team van coach Koide
Wuirgitt maakte al een moeilijke
start in het toernooi; met gelijkspel
tegen Chimor en een verlies tegen
Insulantis leken de kansen dit keer
klein om de halve finale te halen,
maar winst tegen Voskië en Karstonia brachten ons land net voldoende
punten. In de halve finale verloor
Kronenburg dus van Norland, maar
ons land won de strijd om de derde
plaats van Seppië. Het toernooi
werd gewonnen door Karstonia.

‘Prins Willem homofoob’
18 januari 2014 – Het einde van de
verloving tussen prins Willem Lodewijk en de Karstoniaanse prinses
Lovisa, die eind vorig jaar bekend
werd gemaakt, zou liggen aan prins
Willem Lodewijks problemen met de
homoseksualiteit van de Karstoniaanse kroonprins Christian, de broer
van prinses Lovisa. Dat meldt het
blad ‘It Kronenbörgsk Nysblad’ (IKN)
vandaag. De prins zou zich vaak
beledigend hebben uitgedrukt over
kroonprins Christian en hem in het
bijzijn van anderen steeds ‘prins
Christina’ hebben genoemd. Lovisa
koos partij voor haar broer. IKN zegt
foto’s te hebben van een vechtpartij
tussen Christian en Willem Lodewijk
afgelopen juli en wil die binnenkort
publiceren. Het paleis weerspreekt
IKN en zegt dat de prins ‘niets heeft
tegen homoseksuelen’.
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