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Onderwerp Parkeren

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Ja*: raadsvoorstel Aanpassen diverse
regelgeving.

Betreft toelichtende vragen van technische
aard.

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Lok

De PvdA pleit voor een gastvrij parkeerbeleid. Een parkeerregime dat bijdraagt aan een gastvrije
binnenstad.

Voor onze inwoners die vallen onder het parkeerregime stelt u voor dat zij op zondag gasten die
met de auto komen gratis kunnen laten parkeren, met de kanttekening dat zij per keer één

bezoeker aan kunnen melden met het betreffende kenteken. ls het kenteken van deze gast
afgemeld, dan kan men weer een ander kenteken aanmelden. Gelijkt¡dig kan er niet meer dan één

kenteken worden aangemeld.

Op de overige dagen is betalen per minuut tegen een tarief e 1,5o per uur van toepassing

L. Kunt u toelichten waarom er voor deze regeling is gekozen? Heeft u nog naar andere
mogelijkheden bekeken, zoals het werken met bezoekerskaarten tegen gunstigere tarieven
en die het mogelijk maakt dat onze inwoners van de binnenstad per keer meerdere
bezoekers met een auto kunnen ontvangen? Zie bijvoorbeeld de gemeente 's-

Hertogenbosch.'

Bezoekers van inwoners binnen het hoog tarief bij gebruik van de bezoekersregeling krijgen
een voordeel van e o,6o per uur. Bezoekers van inwoners binnen het laag tarief krijgen geen
voordeel. Acht u dit wenselijk?

Namens de fractie van de PvdA,

MichaelYap
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t https://www.s-hertogenbosch. nl/bezoekerskaartjes.html



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1) Vanwege het gemak voor de bewoner is gekozen voor een digitale regeling. Hiervan kan á la

minuut gebruik van worden gemaakt. Een digitaal systeem maakt bovendien dat de regeling
niet fraudegevoelig ís. Een niet digitale oplossing vraagt om een uitgifteproces waarbij
personele inzet is vereist, bewoners van te voren kaarten moeten aanvragen en het product
moeten afhalen.
Het slechts digitaal beschikbaar stellen van het recht om maar één kenteken aan te melden
is gekozen omdat de ruimte om te parkeren in woonstraten beperkt ¡s. Het effect van de

bezoekersregeling op de parkeerdruk is niet exact in te schatten, maar het mag niet zo zijn
dat bewoners niet meer kunnen parkeren.

Op zondag ¡s het parkeren met de bezoekersregeling gratis, maar ook van maandag tot en

met vr¡jdag wordt een faciliteit geboden die voordeliger is. Er hoeft ín de woonstraten
namelijk geen dagkaart van € 10,- te worden afgenomen door de bezoeker wanneer deze

met de bezoekersregeling wordt aangemeld door de bewoner.

2) Er is gekozen voor één tarief voor alle bezoekers van bewoners in de binnenstad op alle
beschikbare parkeerplaatsen. Dit is eenduidig, helder en overzichtelijk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het co burgemeester en wethouders
Namens

Wethouder Bereikbaarheid en Mobiliteit
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