
 

 

 

 

 

Motie: Het NIEUWE parkeren. Sportheldenbuurt uniek gebied voor pilot gereguleerd 

parkeren volgens de Haarlemse Maat  

De raad bijeen op 30-01-2020 

 

Constaterende dat  

De manier waarop parkeerproblematiek in Haarlem wordt opgelost, er een is van het 

invoeren van gereguleerd betaald parkeren. 

Na het invoeren van gereguleerd betaald parkeren in de ene straat/wijk, het 

parkeerprobleem verschuift naar de andere straat/wijk 

Dit betekent dat er dus geen echt structurele oplossing is in het huidige beleid. 

Het steeds verder uitbreiden van de olievlek van betaad gereguleerd parkeren 

aantoont dat autobezitters het allerliefste niet betalen ( of zo min mogelijk)  voor 

het parkeren van hun auto 

Mede constaterende: 

De wijze waarop een cluster van straten kan besluiten om voor de “oplossing” 

gereguleerd betaald parkeren te kiezen nu weer opnieuw ter discussie staat in de 

Sportheldenbuurt 

De Sportheldenbuurt een unieke buurt is met slecht 2 toegangswegen tot de wijk 

Het een enorme kans is om het huidige beleid, van alsmaar verder gereguleerd 

betaald parkeren in te voeren zonder daadwerkelijke structurele oplossing voor het 

parkeerprobleem, te proberen te veranderen naar een nieuw beleid 



Het probleem van het parkeren in andere wijken, omdat er betaald parkeren is 

gekomen in de eigen wijk, verminderd of geheel gestopt zou kunnen worden als 

betalen van 1 auto in de eigen wijk altijd gratis is. 

Inkomsten verlies door het gratis maken van de eigen eerste auto in de eigen wijk 

kan worden opgevangen door het verhogen van het tarief voor auto 2, 3 etc. En het 

feit dat mensen van buiten de wijk altijd iets betalen in een andere wijk dan de eigen 

wijk. 

Draagt het college op: 

Bewoners in de Sportheldenbuurt een extra keuze mogelijkheid te geven, naast de 

keuze om wel of niet gereguleerd betaald parkeren (oude stijl) in te voeren, ook te 

kunnen laten kiezen voor de optie om de 1ste eigen auto gratis te parkeren in de 

eigen wijk. 

Deze pilot 1 jaar te laten draaien en dan de resultaten hiervan met de raad te delen, 

zodat aanpassingen mogelijk zijn en er gewerkt kan worden aan het structureel 

oplossen van parkeerproblemen en het bereikbaar houden van de stad zonder dat 

het de gemeente inkomsten kost    

En gaat over tot de orde van de dag   

 

 

 


