RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen
15R.00416
gemeente
WOERDEN

Van:

college van burgemeester en wethouders

Datum

30 juni 2015

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

Parkeerbeleid

Contactpersoon

F. Pleket

Tel.nr.

8327

E-mailadres

pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

Gemeente Woerden

: wethouder De Weger

15R.00416

Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Arjan Noorthoek
van de Fractie van CDA
over Parkeerhandhaving op eigen terrein

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1.
Welke verandering in het parkeerbeleid maakt dat Parkeerservice overgaat tot aankondiging (naar
verwachting) ook handhaving van parkeerverbod bij de bewoners aan de Gedempte Gracht en in de
Havenstraat die naar hun mening op eigen terrein parkeren of gebruik maken van de rechten op overpad?
Antwoord
Er is geen sprake van een beleidswijziging, maar wel de noodzaak om rechtsongelijkheid en willekeur
tegen te gaan.
Vraag 2.
Welke mogelijkheden zijn er om de plekken fysiek af te scheiden zodat voorkomen kan worden dat de
bewoners/ondernemers een bekeuring krijgen?
Antwoord
Wanneer de grond in bezit is van de woningeigenaren kan het gebied aan de openbaarheid worden
onttrokken met een hek, een paaltje met ketting of door het aanbrengen van een parkeerbeugel i.c.m. het
aangeven van een parkeervak.
Vraag 3
Is er geen sprake van gewoonterecht waarbij het recht van de gemeente om te handhaven is komen te
vervallen?
Antwoord
Nee
Vraag 4.
Is Parkeerservice in deze aangestuurd door de gemeente of is dit een eigenstandige actie?
Antwoord
Parkeerservice is door ons aangestuurd.
Vraag 5.
Wat is de rol van de gemeente in de communicatie naar deze bewoners? Is deze naar uw mening goed
ingevuld?
Antwoord
Met Parkeerservice was afgesproken dat de gemeente eerst zou communiceren naar de bewoners voordat
er gehandhaafd zou worden. Wat fout is gegaan is dat er al waarschuwingen zijn uitgeschreven voordat de
communicatie richting bewoners heeft plaatsgevonden. Dit is door een interpretatieverschil tussen de

gemeente en Parkeerservice ontstaan.
Vraag 6.
Waarom is meteen overgegaan tot het aankondigen van handhaving en is niet eerst geïnformeerd over de
mogelijkheden van de inwoners om dit te voorkomen?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 5.
Vraag 7.
Op welke manier kan regie worden gevoerd op de communicatie vanuit de gemeente zodat soortgelijke
gevallen waarbij bewoners in verwarring worden gebracht in de toekomst worden voorkomen?
Antwoord
We pakken communicatie met bewoners op: de bewoners ontvangen een briefen zullen daarna bezocht
worden door vertegenwoordigers van de gemeente en parkeerservice om vragen te beantwoorden en
duidelijkheid te scheppen.
Dat neemt niet weg dat bewoners een eigen verantwoordelijkheid hebben voor het onttrekken aan de
openbaarheid van het eigen terrein
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Aan het College
Aan de Raad

Bijgaand treft u aan een schriftelijke vragenserie ex artikel 40 RvO van de fractie van het CDA inzake handhaving
parkeren op eigen terrein. Conform RvO heeft het college uiterlijk 30 dagen de tijd voor de beantwoording, te weten
voor 7 juli a.s.
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A R T I K E L 40 VRAGEN
Parkeerhandhaving op eigen terrein
Het CDA heeft met verbazing kennis genomen van de berichtgeving dat
Parkeerservice namens de gemeente Woerden aankondigt handhavend te zullen
optreden ten aanzien van bewoners die aan de Gedempte Gracht hun auto op eigen
terrein parkeren en/of gebruik maken van een jarenlang recht van overpad. Bij
aankoop van onroerend goed zijn er bewoners of bedrijven uitgegaan van de jaren
geldende rechten. Soortgelijke berichten ontvingen wij persoonlijk ook van bewoners
in de Havenstraat.
Naar aanleiding van deze berichten heeft mijn fractie de volgende vragen:
1. Welke verandering in het parkeerbeleid maakt dat Parkeerservice overgaat tot
aankondiging (naar verwachting) ook handhaving van parkeerverbod bij de bewoners
aan de Gedempte Gracht en in de Havenstraat die naar hun mening op eigen terrein
parkeren of gebruik maken van de rechten op overpad?
2.

Welke mogelijkheden zijn er om de plekken fysiek af te scheiden zodat voorkomen
kan worden dat de bewoners/ondernemers een bekeuring krijgen?
3. Is er geen sprake van gewoonterecht waarbij het recht van de gemeente om te
handhaven is komen te vervallen?
4. Is Parkeerservice in deze aangestuurd door de gemeente of is dit een eigenstandige
actie?
5. Wat is de rol van de gemeente in de communicatie naar deze bewoners? Is deze
naar uw mening goed ingevuld?
6. Waarom is meteen overgegaan tot het aankondigen van handhaving en is niet eerst
geïnformeerd over de mogelijkheden van de inwoners om dit te voorkomen?
7. Op welke manier kan regie worden gevoerd op de communicatie vanuit de gemeente
zodat soortgelijke gevallen waarbij bewoners in verwarring worden gebracht in de
toekomst worden voorkomen?
Wij hopen op uw spoedige beantwoording,
Namens de CDA fractie,
Arjan Noorthoek

