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1. Er worden met ingang van 7 februari 2012 vier parkeerplaatsen in het Westerhoutpark voor
betaald parkeren aangewezen t.h.v. perceelnummer 46.

2. Voor deze plaatsen geldt het tarief voor “overige gebieden”, conform de Haarlemse
belastingvoorstellen 2012, op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

3. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina van de stadskrant.
4. Dit besluit wordt ter informatie naar de commissie beheer gestuurd.
5. Dit besluit heeft geen budgettaire consequenties.

Portefeuille R. van Doorn
Auteur Dhr. S WestermanOplegvel

Collegebesluit Telefoon 0235115139
E-mail: swesterman@haarlem.nl

WZ/ Reg.nr. 2011/386870
GEEN bijlagen kopiëren

Onderwerp
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DOEL: Besluiten
Op basis van de parkeerverordening is het college bevoegd parkeerplaatsen voor betaald parkeren aan te
wijzen.
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Onderwerp: Aanwijzingsbesluit vier betaalde parkeerplaatsen Westerhoutpark
Reg. Nummer: 2011/386870

1. Inleiding
Onlangs is in het Westerhoutpark belanghebbendenparkeren ingevoerd inclusief zes
betaalde parkeerplaatsen tussen de Wagenweg en perceelnr. 2. Conform de
voorafgaande rechterlijke procedure dienen tevens vier betaalde parkeerplaatsen
t.h.v. de schoonheidsalon (nr. 291) te worden gerealiseerd.

2. Besluitpunten college
1. Er worden met ingang van 7 februari 2012 vier parkeerplaatsen in het

Westerhoutpark voor betaald parkeren aangewezen t.h.v.
perceelnummer 46.

2. Voor deze plaatsen geldt het tarief voor “overige gebieden”, conform
de Haarlemse belastingvoorstellen 2012, op maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur.

3. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina van de stadskrant.
4. Dit besluit wordt ter informatie naar de commissie beheer gestuurd.
5. Dit besluit heeft geen budgettaire consequenties.

3. Beoogd resultaat
Het creëren van parkeerruimte voor bezoekers van de in het Westerhoutpark
gevestigde bedrijven.

4. Argumenten
- In het Westerhoutpark is, conform de rechterlijke uitspraak,

vergunningparkeren en betaald parkeren ingevoerd. Met het aanwijzen van
de aanvullende vier betaalde parkeerplaatsen worden o.a. bezoekers van de
hier gevestigde schoonheidssalon gefaciliteerd.

- De financiële aspecten van de betaalde parkeerplaatsen hebben betrekking
op programma 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit en product 080301 Parkeren.
De kosten van het plaatsen van de parkeerautomaat bedragen circa € 8000,-.
De maandopbrengst wordt op ca. € 250,- geschat. Deze inkomsten zijn
gebaseerd op vergelijkbare situaties elders in de stad b.v. Floraplein. De
exploitatie is budgettair neutraal. Mocht het parkeerregime in de binnenstad
op basis van de parkeervisie veranderen, dan kan de parkeerautomaat elders
worden gebruikt.

5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
Er wordt een parkeerautomaat geplaatst in het Westerhoutpark t.b.v. vier betaalde

parkeerplaatsen t.h.v. perceel nr. 46.

7. Bijlagen
Overzicht van de locatie.

1 Perceel nr. 29 ligt tegenover nr. 46, de betreffende parkeerplaatsen worden aan de
evenzijde van de weg gerealiseerd.
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Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Bijlage: vier betaalde parkeerplaatsen Westerhoutpark

Wagenweg


