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Betreft: wijziging van het parkeerregime Haarlem, 20 februari 2015 

Geacht College, 

In november 2014 heeft wethouder Sipkema de gemeenteraad geïnformeerd over haar voornemen om in de 
wijken rondom de binnenstad het belanghebbenden parkeren te vervangen door het systeem van fiscaal 
parkeren. De reden is een wijziging van de Wet Mulder, waardoor de compensatie door het Rijk, die de 
gemeente krijgt voor de uitgeschreven boetes, per 1 januari is vervallen. 

Zoals u begrijpen zult, betekent deze wijziging voor de betreffende wijken nogal wat, en dus ook voor onze 
wijk. Als het binnenstads-regime ook over de omliggende wijken wordt uitgerold, dan: 

• Verdrievoudigt het tarief; 
• Wordt het aantal auto's per woning beperkt tot één; 
• Vervallen de bezoekersschijven; 
• Moet het bewonersbezoek gaan betalen; 
• Wordt het dichts bij de binnenstad gelegen gedeelte van onze wijk de facto onderdeel van de bin

nenstad met een navenante toename van de parkeerdruk. 

Het verbaast ons dan ook ten zeerste, dat wij hierover alleen door de media zijn geïnformeerd, vanuit het 
stadhuis is geen enkel bericht gekomen. Niettemin begrijpen wij dat er haast is met de invoering. Daarom 
willen wij graag antwoord op enkele prangende vragen: 

• Wanneer worden wij officieel geïnformeerd? 
• Hoe gaat de inspraak georganiseerd worden? 
• Welke regels uit het binnenstads-regime gaan ook bij ons gelden en welke niet? 
• Hoe worden de bezwaannogelijkheden geregeld? 
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Graag ontvangen we op korte termijn antwoord op deze vragen, zodat we niet voor voldongen feiten wor
den gesteld. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de wijkraad Koninginnebuurt, 

secretaris 

cc. gemeenteraad van Haarlem 
Wijkraad Welgelegen 
Wijkraad Leidsebuurt 
Wijkraad Zijlweg-west 
Wijkraad Kleverpark 
Wijkraad Frans Halsbuurt 
Wijkraad Patrimonium 

y- i f x e t. f. <-! t f *J i « 8 -4 ir- w 3 f •* f-



WijkRAAd KoNiNqiMNEblJURT 
KONiNQlNNEWEQ 87 
2012 CMHAARIEM 
WWW.kONlNqlNNEbuURT.Nl 

Zooi 7® u**4<^ 
51 l 


