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Door de huidige inflatie, de sterk verhoogde energierekeningen en voor 
huiseigenaren weer een verhoging van gemeentelijk belastingen komt er  
ook nog even een dure parkeerheffing bij, omdat de coalitie partijen dit even 
hebben bedacht. Gelukkig zie ik ook al bijval van oppositie partijen die wel 
meedenken met de Haarlemse bewoners in een tijd waar al bijna iedereen 
richting de armoedegrens gaat. Reeds heb ik verschillende documenten over  
de parkeervisie in Haarlem van 2012 tot 2022 als stukken laten toevoegen. 
Hierin staat duidelijke een weergave van een open en eerlijke discussie die 
toen tijdens de commissievergadering beheer is gevoerd over betaald parkeren 
in woonwijken. 
Er wordt geroepen dat de wijken overvol zijn, maar daar kunnen de reeds lang, 
wonende bewoners niets aan doen. Daar ligt een groot probleem voor de 
gemeente en college die veel woningsplitsing in vele wijken vanaf de motie van 
2018 juist heeft toegelaten en ja dan lopen de wijken nog eens extra vol.  
 
Nu anno 2022 wordt dezelfde discussie weer gevoerd alleen met raadsleden  
en college zonder enige vorm van inspraak van betrokken bewoners, dus ook 
hier is de participatie of nieuwe democratie ver te zoeken. Alle informatie 
moeten de bewoners via sociaal media vernemen of dit via HD of NH-nieuws. 
Dat lijkt mij geen democratische gedachte als er door de coalitie partijen hoog 
van de toren worden geroepen dat iedereen mag meepraten over dit zeer, 
gevoelige onderwerp. Vele bewoners moeten diep in de portemonnee graven 
met verschillen in tarieven van € 112 voor de 1e auto in Zone C en voor de 2e 
auto 420 en in zone D voor de 1e auto €75 en voor de 2e auto€ 280 en dit wordt 
jaarlijks verhoogt. En het bedrag van de 1ste auto zou de komende 4 jaar 
bevroren worden. Waarom is er voor deze 11 wijken gekozen? 
 
Er wordt gesproken over kostendekkende bedragen van tussen de 3 en 11 
miljoen om de aangaf voor diversen middelen, maar ik vraag mij af is dit 
eenmalig of dat het om de paar jaar terugkomt.  Als de apparatuur moet 
worden vervangen en krijgen de bewoners dan weer een vette berekening 
toegezonden. 
 
Men spreekt ook over een draagvlakonderzoek waarvan op 15 maart 2022 een 
rapport naar buiten is gekomen. Dit heeft plaatsgevonden februari 2022. Waar 
72% tegen betaald heeft gestemd. In dit rapport zijn de gegevens van Indische 
buurt Noord en Vogelbuurt niet in opgenomen alleen die van Indische buurt 
zuid en Transvaalbuurt. Dus waar kan ik van de ander wijken de gegevens dan 
vinden? 



 
Dus hierbij wil ik alle raadsleden zeer vriendelijk vragen om het verslag en de 
uitspraak van de wethouder in het verslag van 16 mei 2012 nog eens goed te 
lezen en misschien toch tot ander inzicht te komen. 
 
 
 


