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Verlengen pilot uitbreiding venstertijden

Kennisnemen van

Het besluit van het college om de pilot uitbreiding venstertijden opnieuw te verlengen met l jaar tot 6
september 2023. De betaald parkeertijden blijven van kracht tot 20.00uur. De venstertijd op de

vrijdagavond blijft tot 21.00uur en wijzigt niet. De venstertijden in het Emile van Loonpark blijven

ongewijzigd.

lnleiding
Door de venstertijden uit te breiden naar de avonduren wordt het minder aantrekkelijk voor bezoekers van

de binnenstad om de auto gratis op straat te parkeren. Op deze wijze blijft er meer ruimte vrij voor

bewoners om de auto in de eigen wijk te parkeren.

I nformatie/kern boodschap
De pilot 'verruimde venstert¡jden', die nu een jaar van kracht is geweest, wordt opnieuw verlengd. Er is op

dit moment onvoldoende data voorhanden om een definitief besluit over de verlegde venstertijden te

nemen. Door de verruimde venstertijden blijft straatparkeren zoveel als mogelijk voorbehouden aan

vergunninghouders, ook in de avonduren. De bezoekerspas blijft gratis te gebruiken tijdens de verlengde

venstertijden, zodat bewoners niet opgezadeld worden met extra kosten. ln de avonduren is het daltarief in

de parkeergarages van kracht, waardoor bezoekers van de binnenstad nog meergestimuleerd worden in de

garages te parkeren. Het komende jaar blijft er ingezet worden op de naleving van het parkeerregime in de

avonduren, zodat het aantal waarschuwingen en naheffingen nog verder zal dalen. Dit levert meer ruimte

op straat op voor de vergunninghouders.

Consequenties
Bezoekers van de binnenstad worden gestimuleerd ook in de avonduren gebruik te maken van de

parkeergarages. De parkeerruimte op straat is primair bedoeld voor vergunninghouders en hun bezoekers.

Een lagere parkeerdruk, betekent dat bewoners hun auto eerder kwijt kunnen en eerder in aanmerking

komen voor een (tweede) parkeervergunning.

Communicatie
Via de website van de gemeente Roosendaal en die van parkeerbeheer worden de parkeertijden bij een

breder publiek onder de aandacht gebracht.
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Afsluiting en ondertekening
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