
MEMO

Aan : gemeenteraad
Cc :
Van : Wethouder Vos
Datum : maandag 15 juni 2020
Betreft : opheffing parkeerbeugelplaatsenregeling Blekerij/Zeilmakerij

Op/rond de Blekerij-Zeilmakerij liggen in totaal 80 parkeerbeugelplaatsen. Dit aantal 
correspondeert met het aantal woningen dat de WSL hier in het verleden in beheer had. 
Bewoners van de huurappartementen van de WSL konden gratis gebruik maken van een 
zo’n parkeerbeugelplaats. Het beheer van de regeling werd verzorgd door de WSL.

Een aantal jaren geleden heeft de WSL beide complexen verkocht aan een andere 
vastgoedbeheerder. Deze partij kiest er voor om vrijkomende huurappartementen te koop 
aan te bieden. Daarbij wordt (onbedoeld) de indruk gewekt dat kopers aanspraak kunnen 
maken op een ‘eigen’ parkeerplaats. 

Voor alle duidelijkheid: alle 86 beugelplaatsen liggen in openbaar gebied dat eigendom  van 
de gemeente is. Daarmee is dit een afwijkende situatie ten opzichte van het straatparkeren 
elders in onze gemeente. En dat leidt regelmatig tot vragen.  

Het college wil voorkomen dat deze plaatsen door verjaring een private status krijgen. 
Verder vinden wij dat de reden voor de instelling van deze regeling is komen te vervallen. 
De doelgroep waar deze regeling specifiek in het leven werd geroepen waren ouderen. 

De huidige eigenaar van deze 2 complexen verkoopt deze aan de hoogste bieder(s) en dat 
hoeven niet altijd (kwetsbare) ouderen te zijn. 

Om die reden heeft het college besloten de parkeerbeugelplaatsenregeling in te trekken.
Dit houdt in dat de beugels worden verwijderd waardoor deze plaatsen een volledig 
openbaar karakter krijgen c.q. door elke parkeerder vrij kan worden gebruikt. 

Uit oogpunt van kostenbeheersing is bewust afgezien van een gefaseerde opheffing van 
deze plaatsen. 

Een aantal gebruikers van de huidige regeling heeft laten weten hier niet blij mee te zien. 
De aangevoerde argumenten vinden wij onvoldoende zwaarwegend om af te zien van het 
intrekken van deze bijzondere regeling.

Wanneer u (inhoudelijke) vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze 
beleidsadviseur verkeer en vervoer, de heer Iz. Boone. 
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