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Parkeren een ramp!

Beste bestuurders van Haarlem,

Als bewoner van deze mooie stad, die het verdient om gezien te worden, stel ik vast dat het parkeren en het beleid 
in de praktijk een regelrechte ramp is.

De bewoners die tegen het belanghebbenden parkeren aan wonen, zijn de dupe aan van een aantrekkende 
economie. Want alle kleine aannemers parkeren hun auto's gratis op een nog redelijke loopafstand van hun werk. 
Wat je nu dus ziet gebeuren dat zoekenden rondjes rijden in afwachting van bewoners die naar hun werk moeten en 
die parkeerplaats is binnen enkele seconden weer gevuld.
Daarnaast zijn er ook straten in datzelfde belanghebbenden gebied waar nooit echte parkeeroverlast is geweest en 
waar de straten nu bijna leeg zijn.

Met de politieke trend dat bezit van 3 auto's in 1 huishouden niet van deze tijd is, daar kan ik me in vinden. Bezit van 
2 auto's niet wenselijk, daarvoor heb ik tot op zekere hoogte begrip, en dat je i.p.v. 1 auto een deel auto zou 
moeten hebben, daarmee heb ik toch echt wat meer moeite. Dat gaat prima voor mensen die 1 x / week of nog 
minde de auto gebruiken.

Wij zijn zo'n 2 auto huishouden, mijn vrouw werkt in de zorg en heeft gezien de afstanden tussen de patiënten en de 
beschikbare tijd en ook het tijdstip waarop, vaak geen keuze dan de auto te moeten nemen. Zelf probeer ik vanuit 
huis te werken, maar op de dagen dat mij dat niet lukt kan ik het met openbaar vervoer niet doen aangezien de 
reistijd verdubbeld, ik werk zelfstandig en mijn reistijd kan ik niet factureren. En ik kom op plaatsen die met 
openbaar vervoer vaak moeilijk bereikbaar zijn.

Als ik dan zie dat een parkeerterrein als het Emmaplein nagenoeg leeg is, en ik hier over de auto's struikel, dan mag 
ik best klagen.
En wie bedenkt zoiets als je mag 1 uur betaald parkeren maar dan de komende 23 uur niet meer?
Als de onderhoudsmonteur van de verwarming efficiënt zijn werk wil doen en meerdere klanten in 1 straat op 1 dag 
wil doen, dan kan dat niet daar waar betaald moet worden. Dus moet hij dan datzelfde werk over meerdere dagen 
gaan doen, waarbij hij dus ook nog onnodig met de bedrijfswagen door de stad moet rijden. Dat laatste is weer C02 
belasting die onnodig is.

Zo is er dus enige samenhang tussen parkeer beleid en het milieu!
Onnodig rondrijdende auto's zijn feitelijk een ongewenste milieu belasting en leveren de gemeente ook geen geld 
op omdat ze enkel uit zijn op gratis parkeren.
Daar moeten kansen liggen, stimuleer bedrijven om hun personeel de auto op gunstig gelegen P+R te parkeren en 
met een niet milieu belastende pendel vanaf de P+R de stad in te gaan.
Nu zie ik dagelijks dames van de ABN-Amro gezellig kletsend vanaf het Houtplein naar hun auto lopen die bij mij in 
de wijk staat. Door samen te werken is dat vast wel op te lossen op een manier waar iedereen wat aan heeft.

Het alternatief kan ook zijn dat deze wijk alsnog in het belanghebbenden parkeren gaat worden opgenomen, is lastig 
via een enquête als er een straat is waarvan 1 kant een carport heeft en er in de andere straat er een grote flat staat 
met een eigen parkeergarage. Om dan een gewenste meerderheid te verzamelen, want iemand die op eigen grond 
kan parkeren heeft geen last en zal tegen zijn, valt niet mee.
Maar je mag natuurlijk niet selectief enkel die mensen benaderen die wel de overlast hebben. Misschien een 
kwestie van een enquête zo formuleren dat met het invullen van de vraag dat onderscheid wel gemaakt kan 
worden, en van invloed is op de uitslag? Dan is het aan de bewoners om het eerlijk in te vullen en dat vertrouwen 
heb ik nog wel.
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Als ik heel eerlijk mag zijn woon ik op het moment in een soort parkeer hel terwijl dat gezien het aantal bewoners en 
hun auto's helemaal het geval zou moeten zijn.

Oja AirBnB helpt natuurlijk ook niet! Al kan ik het die mensen evenmin kwalijk nemen, je wil een goedkope 
overnachting, dus geef je het bespaarde geld niet uit aan een parkeergarage!

Persoonlijk kan ik enkel hopen dat jullie wat verstandigs gaan doen en daarbij een beetje rekening houden met het 
milieu! Daarmee bedoel ik niet laadpalen en een milieu zone, maar efficiënt rijden en parkeren i.p.v. rondjes rijden 
op zoek naar een plek.

Met vriendelijke groet.

Jos van den Hoven


