
Samenvatting inspraakreactie J. Storteboom m.b.t. voorgenomen aanpassing parkeerbeleid 

28 juni 2018, Commissie Beheer. 

De aan u en het college gestuurde brief van de bewoners van het Hasselaersplein spreekt voor zich. 

Met name het vertrouwen staat onder druk. Het referendum was duidelijk – fiscalisering is nodig en 

beperking parkeerduur voorkomt overlast– dus wat ons betreft houden als het is – zeker zolang er 

niet een grondige evaluatie ligt. Echter er zijn ook ondernemers op en rondom het plein. Duidelijk 

dat er voor hen een probleem is dat opgelost moet worden. Uit een korte inventarisatie blijkt dat 

hun knelpunt vooral ligt in onvoldoende communicatie naar parkeerders/klanten (verschil stop en go 

en 1uur parkeren), beperking parkeren voor werknemers en de ingewikkeldheid om ontheffingen te 

krijgen – overigens grotendeels problemen die ook al in de oude situatie bestonden, alleen opgelost 

werden (‘illegaal’) met de parkeerschijf. 

Als we naar de voorliggende oplossingen en de afwegingen kijken missen we drie dingen: 

 Effecten op automobiliteit – de beschikbare parkeerruimte (in tijd) neemt zeer fors toe – hoe 

verhoudt zich dit tot duurzaam haarlem? 

 Effect van parkeerbeleid centrum op omliggende wijken, er worden daar heel veel 

parkeerplaatsen opgeheven d 

 een specifieke oplossing van het probleem voor ondernemers– alle scenario’s zijn generiek 

van aard en verruimen parkeertijd voor iedereen 

Ons voorstel is te kijken naar mogelijkheden om alleen de parkeertijd voor ondernemers en klanten 

van ondernemers te vergroten. Dit blijft dicht bij de kern van het probleem dat opgelost moet 

worden. Dit kan wat ons betreft door: 

 de beperking van 3 uur voor de bezoekersregeling op te heffen 

 en/of bedrijven de mogelijkheid te geven zelf op de bezoekersregeling in te loggen met een 

eigen tegoed, dat eenvoudig opgewaardeerd kan worden 

 en/of eenvoudiger maken van het aanvragen van een ontheffing voor bedrijven: digitaal en 

bv op jaarbasis 

en als dit niet voldoende is.  

 Opnieuw invoeren van zones waar je drie uur kan parkeren (lang parkeerplekken) net als 

‘vroeger’ toen je op bepaalde plekken in vergunningengebied toch betaald kon parkeren 

Met deze oplossing verruimen we niet de parkeerduur voor alle mensen, maar alleen voor bezoekers 

van bewoners en bedrijven. Of bedrijven parkeerkosten van langparkerende klanten doorrekenen 

aan deze klanten is een eigen afweging. Benoemd is dat nu de papieren parkeerschijf de 

ontsnappingsroute is. We stellen dus voor om hier een digitale ontsnappingsroute van te maken. 

Voordeel is dat je dit meteen kan invoeren, het geen geld kost, geen parkeerdrukverhogend effect 

heeft en geen extra stimulans is voor autoverkeer in de stad. Bijkomend voordeel is dat mijn moeder 

uit Kollum langer dan drie uur bij mij op bezoek kan komen.  Ons verzoek aan de raad is om dit 

scenario eerst uit te  werken plus in de afweging van alle scenario’s effecten op autoverkeer & 

effecten parkeerbeleid centrum mee te nemen voordat er een beslissing wordt genomen. Als de raad 

nu toch wil kiezen uit de voorliggende scenario’s is het duidelijk dat onze voorkeur uitgaat naar het 

scenario dat gebieden om het centrum heen in ieder geval voorlopig (tot dat er meer beeld is over 

effecten verminderen parkeerplekken in het centrum) de parkeer-restrictie houden. nb de in de 

voordracht aangedragen argumenten dat dit duurder zou zijn en vertragend zou zijn is niet 

onderbouwd. Het lijkt immers logischer dat het goedkoper & sneller is om slechts een deel van de 

parkeergebieden om te zetten naar een ander parkeerregime. 
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Drie dingen die missen 

- Effecten op automobiliteit  

- Effect van parkeerbeleid centrum op omliggende wijken 

- Mist een specifieke oplossing op het probleem   

 

Kijk niet alleen naar fysieke aanpassingen; uitbreiding parkeeruren generiek 

Kijk ook naar  

 

Benoemd is dat nu de papieren parkeerschijf de ontsnappingsroute is. Stel voor om dit dan maar 

digitaal te maken: de digitale ontsnappingsroute: 

- Hef de beperking van 3 uur voor de bezoekersregeling op 

- Geef bedrijven de mogelijkheid zelf op de bezoekersregeling in te loggen met een eigen 

tegoed 

 

Dus niet generiek parkeerduur verhogen voor alle mensen, maar alleen voor bezoekers van 

bewoners en bedrijven. Als dat uiteindelijk niet voldoende blijkt te zijn kan je altijd nog generieke 

parkeerduur verhogen in (delen) van de stad) 

 

Dus eerst deze stap. Voordeel kan je meteen invoeren en kost geen geld. Geen 

parkeerdrukverhogend effect, geen extra stimulans van autoverkeer in de stad.  

 

Graag dit scenario uitwerken plus in de afweging van alle scenario’s effecten op autoverkeer & 

effecten parkeerbeleid centrum meenemen. 
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1. Oplossing die specifiek gericht is op problemen van bedrijven (het scenario dat mist is het 

maatwerkscenario – in ieder geval uitwerken = het goedkoopste): 

a. Basis van de meest simpele oplossing is het opheffen van de beperking van max 3 uur op de 

(digitale) bezoekersschijf. Er wordt gezegd dat de papieren parkeerkaart de ontsnappingsroute is – 

hou deze in stand met het digitale systeem gecombineerd met : 

b. Bedrijven die aan huis diensten verlenen: laat deze inloggen op systeem van 

bezoekersregeling met eigen account en tegoed – geen beperking max duur van 3 uur 

c. Bedrijven die klanten ontvangen die langer dan een uur nodig hebben kunnen ook gebruik 

maken van bezoekersregeling: langer dan drie uur + mogelijkheid als bedrijf meer ‘parkeerminuten’ 

te kopen. Kosten kunnen ze indien gewenst doorbereken aan klant (gezien de prijs lijkt dit niet nodig) 

– het lijkt met niet nodig dat de gemeente horecabezoek per auto stimuleert) 

d. Bijkomend voordeel: Ook voor bewoners opheffen van maximale duur van 3 uur + mijn 

moeder die uit kollum komt kan ook een dagje blijven 

e.  

f. Alternatief: invoeren van zones waar je drie uur kan parkeren (lang parkeerplekken) net als 

‘vroeger’ toen je op bepaalde plekken in vergunninggebied toch betaald kon parkeren 

g. Alternatief: vereenvoudigen van aanvragen ontheffing voor ondernemers: bv digitaal, op 

jaarbasis etc. 

h. Alternatief: zones rond het centrum in stand houden huidige beleid, vermoedelijk goedkoper 

(minder nieuwe borden nodig), indien tijd een probleem is – iets langer handhaven huidige situatie 

met bezoekerschijven. Nb ook belangrijk i.v.m. het plan om parkeerplekken op te heffen in de 

binnenstad – is er bekend wat dit betekent voor de omliggende wijken? 

 

2. Achtergrond: 

a. Vertrouwen in stand houden in politiek; niet na een half jaar alles verruimen zonder goede 

onderbouwing, evaluatie.. Nb argumenten voor nieuw parkeerbeleid waren altijd vooral fiscalisering 

en terugdringen misbruik bezoekerschijf. Nooit is aangegeven dat verruiming van de 

parkeermogelijkheden voor bedrijven een argument was. 

b. Geen maatregelen nemen die automobiliteit in de stad (buiten het centrum) 

versterken/stimuleren (nb wordt nu op geen enkele manier aan gerefereerd) 

c. Oplossing kiezen die gericht is op oplossen specifieke probleem van ondernemers: geen 

generieke maatregel die parkeerregime overal verruimt, niet met hagel schieten zonder goede 



analyse (wat zijn de klachten precies, hoe werd dit vroeger opgelost – zo is volstrekt niet duidelijk 

hoe de voetbalvereniging vroeger de parkeerproblemen oploste) 

d. In het voorstel wordt de regulerende factor het tarief: echter er wordt volstrekt onvoldoende 

helder gecommuniceerd dat parkeren op straat (veel) duurder is 


