
 

 

  

 

 
MOTIE Parkeeroplossing voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 januari 2018,   

In beraadslaging over het vaststellen van een bezoekersregeling in parkeerzone B en C; 

Overwegende dat: 

 In zone C verschillende gebouwen van sociaal-maatschappelijke instellingen zijn 
gevestigd (wijkcentra, religieuze organisaties, scholen, sportverenigingen, etc.) met 
een bijeenkomstfunctie die geen aanspraak kunnen maken op een bewoners- of 
bedrijfsvergunning voor parkeren en ook niet op een bezoekersvergunning; 

 Deze voorzieningen een belangrijke rol spelen in de wijk, maar vaak afhankelijk zijn 
van vrijwilligers van buiten de wijk die soms met de auto komen; 

 Deze voorzieningen momenteel nog gebruik kunnen maken van de bezoekersschijf 
door deze te lenen van omwonenden; 

 Deze voorzieningen vaak al in deze zone gevestigd waren nog voordat de huidige 
parkeerregulering werd ingevoerd; 

 Het vormgeven van een parkeervergunning voor deze voorzieningen die alleen geldig 
is in de betreffende parkeerzone een wijziging vraagt van de parkeerverordening en 
dit waarschijnlijk te realiseren is per 1 juni 2018, maar mogelijk nog niet per 1 mei 
2018; 

 Het redelijk is voor deze parkeervergunning een financiële vergoeding te vragen net 
zoals is gedaan voor de parkeervergunning voor sociaal maatschappelijke 
beroepsuitoefenaars die in alle parkeerzones geldig is; 

 
Verzoekt het college: 

 Een parkeervergunning mogelijk te maken voor sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen t.b.v. parkeren in de zone waar de voorziening gelegen is bijvoorbeeld 
een vergunning waarmee een beperkt aantal auto’s tegelijk kan parkeren, passend bij 
de omvang van de voorziening; 

 Dit zo spoedig mogelijk te verwerken in een wijzigingsvoorstel voor de 
parkeerverordening; 

 Deze regeling na één jaar te evalueren en hierbij onder andere te betrekken: het 
aantal verstrekte vergunningen, de gebruiksgegevens en de ervaringen van de 
doelgroep; 

 Zo nodig te voorzien in een overgangsregeling in geval de nieuwe regeling nog niet is 
ingevoerd, maar de bezoekersschijven wel zijn afgeschaft, bijvoorbeeld door het 
tijdelijk verstrekken van bewonersvergunningen; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

Frank Visser 

ChristenUnie 


