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Geachte leden en duoburgerleden,
In de commissievergadering Burger en Bestuur van donderdag 11 december 2014 heeft wethouder Van der Velden u
toegezegd nog voor de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2014 nader te informeren over het
aanwijzingenbesluit parkeren. Op basis van de Parkeerverordening en de Verordening Parkeerbelastingen moeten wij
een aanwijzingenbesluit en nadere beleidsregels vaststellen . Dit kunnen wij pas, nadat de Verordening
Parkeerbelastingen is vastgesteld door u. Wij kunnen dus op voorhand dit besluit nog niet met u delen.
Met deze brief willen wij u wel informeren over de inhoud van het concept aanwijzingenbesluit op basis van de nieuwe
Verordening Parkeerbelastingen, waarin wij de locaties, tijden en dagen van betaald en vergunning parkeren vastleggen .
Aan de locaties worden de Wierlaan en Billrothstraat in de omgeving ziekenhuis toegevoegd . De dagen voor betaald en
vergunninghouders parkeren blijven hetzelfde, namelijk van maandag tot en met zaterdag .
Het voorstel bevat wel wijzigingen rondom de maximale parkeerduur en tijden van betaald en vergunninghouders
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Met deze voorgestelde wijzigingen proberen wij in het centrum en ring meer ruimte te creëren voor onze
vergunninghouders, doordat consumenten niet lang in de woonstraten parkeren voor (avond}bezoek aan de binnenstad.
Vooral in de avonduren parkeren nog regelmatig consumenten in de woonstraten van het centrum (bijvoorbeeld
omgeving de Maagd) voor centrum bezoek, omdat het na 20:00 uur gratis is. De maximale parkeerduur in het centrum
staat op 1 uur, omdat wij prioriteit willen geven aan de vergunninghouders in het centrum, echter maken we het niet
onmogelijk. Uiteraard wijzen wij de huidige locaties van kort parkeren (bijvoorbeeld Steenbergsestraat), wederom aan
voor kort parkeren met dezelfde maximale parkeerduur van 1 uur als op straat. Alle andere maximale tijden in de overige
gebieden komen te vervallen, dus in de schil kan zonder tijdslimiet geparkeerd worden .
Met het aanpassen van de tijd naar 21 :00 uur in het centrum doen wij voor de consumenten wat terug door de tijden van
betaald parkeren in de parkeergarages en op Pastoor Joorenplein aan te passen. De eindtijd van betaald parkeren op
het Pastoor Joorenplein wordt vervroegd van 20:00 uur naar 18:30 uur. Vanaf dit tijdstip geldt hier een nultarief. In de
parkeergarages wordt de eindtijd van per uur betalen ook 18:30 uur, gelijk aan de eindtijd van de schil. Verder wordt het
maximale avond / nachttarief in de parkeergarages gelijk gesteld aan een uitrijdkaart, namelijk €2,50.
Alle voorstellen voor aanpassingen komen voort uit klachten en opmerkingen vanuit belanghebbenden en vanuit een
uitgebreid parkeeronderzoek (inclusief doelgroepen). Onder andere op de Ring is 80-90% van de parkeerders een
vergunninghouder. Het overige deel zijn kort parkeerders bij de losse meter en nog enkele betaald parkeerders. Met het
doorvoeren van deze aanpassingen gaan wij er vanuit dat alle parkerende doelgroepen in de stad worden bediend.
Uiteraard blijven wij de situatie monitoren en kunnen wij, indien nodig, aanpassingen besluiten in een nieuw
aanwijzingenbesluit.
Wij gaan er vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra wij de besluiten genomen hebben, worden deze
tegelijkertijd met de door u vastgestelde Verordening Parkeerbelastingen 2015 gepubliceerd .
Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

P.A.M. van der Velden
Wethouder

