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Uit de commissie van 8 mei 2014 

De heer Amand, (Trots) 

Vraagt naar de mogelijkheid van per minuut parkeren in de Cronjé straat. 

Antwoord: 

Bij straatparkeren speelt de mogelijkheid tot per minuut betalen bij de parkeerautomaten nog 

niet. Men betaalt nu vooraf en kan dus de verblijfsduur op het betaalde parkeergeld 

afstemmen. Wel speelt hierbij de ontwikkeling van GSM parkeren, waarbij men achteraf per 

minuut betaalt als men een abonnement heeft. De verwachting is dat de smartphone een 

steeds belangrijkere rol gaat spelen bij het parkeren. Hiermee kan actuele informatie over 

vrije parkeerruimte worden gegeven en tegelijkertijd het gebruiks- en betalingsgemak worden 

verbetert. 

Commissie Beheer van 8 mei, punt 9 Discussienota Fietsparkeren  

Wethouder Mulder:  

‘NS heeft landelijk aangekondigd open te staan voor gesprekken over gratis stalling van 

fietsen, maar de NS heeft echter een wensenlijstje, o.a. over het stallingsregime. Ambtelijk is 

nu een uitnodiging van de NS ontvangen om te praten over het stallingsregime. Op verzoek 

van de heer Visser zegt wethouder Mulder toe de commissie te informeren over de uitkomsten 

van het gesprek met de NS als dat heeft plaatsgevonden.’  (BAZ 2014/184981) 

Antwoord wethouder Sikkema:  

Een eerste ambtelijk, verkennend gesprek tussen gemeente en NS staat gepland op maandag 

10 juni a.s.  De gemeente hanteert in dit gesprek de opstelling van de VNG als uitgangspunt. 

Dit standpunt is dat NS een grotere (financiële) bijdrage levert aan het oplossen van de 

fietsparkeerproblematiek rond stations. Met name de toenemende beheers-, handhavings- en 

exploitatiekosten vormen voor gemeenten een steeds zwaardere last. De NS draagt momenteel 

nog geen 2% bij in de kosten, terwijl NS-klanten in toenemende mate met de fiets naar de 

stations komen. De VNG vindt dat de kosten evenrediger over NS, ProRail en gemeenten 

verdeeld moeten worden. Wij houden de commissie op de hoogte van het vervolg. 

Uit de commissie van 22 mei 2014 

 

De heer Van Strien (Trots) vraagt naar de stand van zaken rondom de  audit 

Verspronckweg. 

Antwoord: 

In de achterliggende periode is in nauw overleg met de betrokkenen een offerte uitvraag 

opgesteld en zijn 4 bureaus benaderd voor het uitbrengen van een offerte. 

DTV Consultants uit Breda heeft de opdracht gegund gekregen op basis van aanpak, ervaring 

en inlevingsvermogen. De eerste bijeenkomt staat gepland voor 27 mei a.s. De genodigden 

zijn de heer Tomlow, de heer Van Holst (weduwnaar), de wijkraad Kleverpark en de 



fietsersbond. In deze bijeenkomst worden deze partijen uitgenodigd om hun aandachtspunten 

mee te geven aan het auditbureau. Verder wordt het proces toegelicht en uitgelegd waartoe 

de audit zich beperkt (verwachtingmanagement). De bijeenkomst wordt begeleid door een 

door DTV aangewezen aparte procesbegeleider. Hierna zal de auditor zijn onderzoek starten 

en een zelfstandig en onafhankelijk rapport opmaken. In een 2e bijeenkomst worden de 

resultaten toegelicht en gepresenteerd. De 2e bijeenkomst is nog niet gepland. Streven is e.e.a 

al voor het zomerreces af te ronden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Cora-Yfke Sikkema 


