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Pilot uitbre¡ding venstertijden

Kennisnemen van
Het besluit van het College om de venstertijden van het betaald parkeergebied uit te breiden naar

20.O0uur tijdens de pilot periode van zes maanden. De venstertijden op de vrijdagavond en het Emile van

Loon pa rk 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. We starten de maatregel als pilot, voor de duur van zes

maanden.

lnformatie/kernboodschap
Met het hanteren van een aantrekkelijk parkeertarief in de parkeergarages stimuleren we de bezoekers

van de binnenstad om gebruik te maken van de openbare parkeergarages. Straatparkeren blijft zoveel als

mogelijk behouden aan vergunninghouders. Door de bezoekerspas gratis te maken tijdens de verlengde

venstertijden worden bewoners niet belast met extra kosten.

Consequenties
We verwachten dat door het verlengen van de venstertijden, met name in de wijken direct rondom het

centrum, meer ruimte ontstaat voor de vergunninghouder om de auto te parkeren wanneer zijn thuis

komen van het werk. Deze plekken worden minder snel ingenomen door bezoekers die in de binnenstad

moeten zijn. Het gebruik van de parkeergarages is immers goedkoper.

Bewoners en andere belanghebbenden worden gedurende komende maanden geïnformeerd over de

maatregel. Na de pilotperiode van zes maanden wordt de maatregel geëvalueerd. Hierbij worden

metingen en signalen van bewoners meegenomen.

Communicatie
Parkeerbeheer Roosendaal verzorgt de directe communicatie met vergunninghouders in het betaald

parkeergebied over de maatregel. Via on- en offline kanalen wordt de maatregel bij een breder publiek

onder de aandacht gebracht.

Vervolg(procedure)
Wij zullen u op de hoogte houden van de conclusies uit de evaluatie

Bijlagen

Afsluiting en ondertekening



Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris, De bu


