Raadsfractie
Gemeente Barneveld

Aan:
College van Burgemeester en wethouders
Betreft: Vragen over parkeergedrag bij begraafplaats “Diepenbosch”
Datum: 15 februari 2022.
Van:
Roel van den Broek, r.vandenbroek@hotmail.com, tel 06-53527225
Geacht college,
In navolging op de rondvraag van BI tijdens de commissie bestuur hebben wij nog aanvullende
vragen. In de Barneveldse Krant van 24 januari lazen wij een artikel over het parkeergedrag van een
autobedrijf op de parkeerplaats van begraafplaats Diepenbosch. Volgens het artikel maakt dit bedrijf
gebruik van een deel van de parkeerplaatsen van begraafplaats Diepenbosch en worden er auto’s
geladen en gelost op het parkeerterrein. Dit zou zelfs gebeuren wanneer er begrafenissen
plaatsvinden. Het gevolg van het gebruiken van een deel van de parkeerplaats betekent vervolgens
dat tijdens begrafenissen bezoekers langs de Rubenstraat moeten parkeren wat de veiligheid
rondom de begraafplaats niet ten goede komt. Als commentaar op dit parkeergedrag geeft de
gemeente aan dat het om een openbare parkeerplaats gaat waar een ieder mag parkeren en
wanneer mensen problemen ondervinden met parkeren kunnen zij dit melden via de website van de
gemeente. De eigenaar van de autohandel HVM ziet het probleem niet zo omdat hij een afspraak
heeft met de gemeente dat hij daar zijn auto’s mag parkeren en dat de capaciteit van de
parkeerplaats onvoldoende is.
Wij stellen op grond van artikel 42 dan ook de volgende vragen:
•

•
•
•
•

•
•

Bent u het met ons eens dat een begraafplaats rust moet uitstralen waar mensen bijeen
kunnen komen om hun geliefden te kunnen begraven en hun graven te kunnen
bezoeken?
Kunt u zich voorstellen dat commerciële activiteiten op de openbare parkeerplaats tot
ergernis en ongemak leidt?
Bent u bekend met het feit dat er meerdere klachten over het parkeergedrag van het
autobedrijf bij de beheerders van de begraafplaats zijn ingediend?
Klopt het dat u een afspraak hebt met de eigenaar dat hij vrijelijk zijn koopwaar mag
parkeren op de parkeerplaats van Diepenbosch?
Bent u het met ons eens dat de opmerking van de autohandelaar in de krant dat de
parkeerplaats onvoldoende ruimte biedt om te parkeren het omdraaien is van de feiten
omdat hijzelf verantwoordelijk is voor een beperkte ruimte op de parkeerplaats?
Bent u bereid handhavend op te treden tegen deze commerciële autohandel op de
parkeerplaats?
Kunt u de status van het openbare karakter van de parkeerplaats wijzigen door
bijvoorbeeld een blauwe zone in stellen met een beperkte parkeerduur zoals dat ook in
het centrum van Voorthuizen het geval is?
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