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1. Is het college bereid om te erkennen dat het parkeerbeleid niet hee6 uitgepakt zoals gedacht? 
1. Er staan minder auto's op straat geparkeerd, met tegelijkerGjd een oplopende bezeQng in de 

parkeergarages. Het aantal bewonersvergunningen in zone B is verminderd en de parkeerdruk in 
zone C en D is beheersbaar. Het aantal verkochte dagkaarten is te verwaarlozen. Ook is het aantal 
bewonersvergunningen is zone D toegenomen. Het parkeerbeleid voldoet daarmee dus aan de 
verwachGngen en het gestelde doel. Zoals verwacht zijn er een aantal punten die bijstelling vragen. 
Hier wordt nu aan gewerkt.  

2. De noodzakelijke aanpassingen, die nodig waren in zones A en B, zijn ingrijpend, maar vergelijkbaar 
met het bestaande beleid in zone C. Het is begrijpelijk dat deze aanpassingen bij een aantal mensen 
in deze zones leidt tot emoGes. 

2. Hoe snel kan het college het huidige parkeerbeleid aanpassen? 
1. Het aanpassen van de benodigde systemen gaat relaGef veel Gjd overheen. Aangezien de systemen 

niet in beheer bij de gemeente zijn, maar bij CoöperaGe ParkeerService, zijn wij aXankelijk van de 
beschikbare capaciteit. Het einde van het jaar is tradiGoneel gezien een drukke periode. Veel 
gemeenten passen namelijk per 1 of 2 januari tarieven aan. Leveranciers van systemen moeten in 
korte Gjd veel verwerken. De doorloopGjd die zij aangeven is zes weken.  

2. Voor het aanpassen van zones en wijzigingen in het beleid moet al snel gedacht worden aan 2 tot 3 
maanden. Het besluitvormingsproces, aanpassen van documenten en bezwaartermijnen (6 weken) 
kosten Gjd. Verder neemt het  aanpassen van systemen (Parkeerservice en Apps) en bebording (6 
weken) Gjd in beslag. Tenslo]e is er Gjd nodig voor gedegen informaGevoorziening. 

3. Ondertussen is al wel gestart met het aanpakken van kleine aanpassingen als laad- en losplaatsen 
voor theater Het klooster (gereed 15 oktober), Stop&Go plaatsen bij cafetaria Het Pleintje, het 
Kaaspakhuis en de begraafplaats (gereed 1 november) en Trouw en rouwplaatsen voor de 
Opstandingskerk (gereed 1 november). Ook de wijziging van de parkeerduur in zone B is in 
voorbereiding (gereed 1 januari 2022). Dat laatste vraagt met name Gjd in het prakGsche deel.
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