
Beste commissie, 
 
Per 2024 wordt het betaald parkeren in Haarlem flink uitgebreid. Nu staan wij op de zogenoemde "zwarte lijst" 
met onze woning mbt een parkeervergunning. Onze woning is ooit een bedrijf geweest en heeft nu sinds 
enkele jaren appartementsrecht (wij wonen er nu 1 jaar). Dit is natuurlijk top gezien de woningnood, maar dan 
moeten we ook wel de rechten van een woning krijgen mbt het parkeren. 
 
Op dit moment kunnen wij nog gratis parkeren op zo'n 5 minuten loopafstand, maar dit zal veranderen door 
het uitbreiden van het gebied voor betaald parkeren. Helaas heeft u aangegeven dat wij ook in de nieuwe 
situatie geen parkeervergunning krijgen. Helaas heb ik voor mijn werk wel een auto nodig dus we zullen toch 
ergens moeten parkeren. 
 
Onze vraag: hoe gaan wij gecompenseerd worden of welke oplossing komt er voor ons als het betaald parkeren 
straks enorm wordt uitgebreid? Hoe kunnen wij in de nieuwe situatie normaal leven in Haarlem als we geen 
recht hebben op enige vorm van parkeergelegenheid? Onze woningwaarde zal flink dalen en daarnaast moeten 
we een parkeerplek kopen of een dure plek huren in een garage. Daarbij kunnen we ook geen gasten 
ontvangen want we krijgen geen bezoekersvergunning. Het is met de woningmarkt helaas niet zo dat wij de 
woningen voor het uitkiezen hebben en hoe kan het zijn dat wij wel appartementsrecht hebben maar straks op 
geen enkele manier een auto kunnen bezitten, terwijl ik niet zonder kan ivm mijn werk. Of het wat uitmaakt 
weet ik niet maar we hebben nog een elektrische auto ook. 
 
Het lijkt me logisch dat hier er een regeling voor komt voor onze situatie zodat wij bijvoorbeeld: 
 
- toch in elk geval 1 vergunning kunnen krijgen (uiteraard willen we hier best een redelijk bedrag voor betalen) 
- of recht krijgen op een plek in een garage die dicht bij is 
- of flink gecompenseerd worden voor alle kosten en waarde vermindering van de woning 
 
Een andere goede oplossing is uiteraard ook welkom, maar wij willen graag ons woonplezier in haarlem 
behouden. 
 
We horen graag hoe dit opgelost zal worden! 

 
Dhr. Tijssen 


