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15 februari 2022 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42
van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende het parkeergedrag
bij begraafplaats Diepenbosch. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:
Vraag 1:
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?
Antwoord 1:
Uiteraard zijn we het hier van harte mee eens!
Vraag 2 en 3:
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?
Antwoord 2 en 3:
Met de huidige eigenaar zijn door de diverse begrafenisondernemers afspraken
gemaakt dat hij auto’s afkomstig van zijn bedrijf, weghaalt als er een begrafenis plaats
vindt. Klachten over parkeergedrag bereikten ons tot op heden slechts sporadisch.
Vraag 4:
Klopt het dat u een afspraak hebt met de eigenaar dat hij vrijelijk zijn koopwaar mag
parkeren op de parkeerplaats van Diepenbosch?
Antwoord 4:
Deze afspraken zijn niet door ons gemaakt. Wel hebben onze boa’s, gelet op de
afspraken die er waren tussen de eigenaar van het garagebedrijf en de
uitvaartondernemers, alleen opgetreden bij de sporadische klachten, die
binnenkwamen.
Vraag 5, 6 en 7:
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?

Blad 2

Antwoord 5, 6 en 7:
In artikel 5:2 onder lid 3 van onze APV is het verboden om bedrijfsmatig drie of meer
voertuigen op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met
als middelpunt een van deze voertuigen. Dat geldt dus ook voor de openbare
parkeerplaats van Diepenbosch. Bedrijfsmatig parkeren op dat parkeerterrein is
onacceptabel. Onze boa’s hebben, nu er meerdere klachten binnenkomen, opnieuw
een gesprek gehad met het autobedrijf en zullen vanaf nu handhavend optreden op
grond van genoemd APV artikel. Het instellen van een blauwe zone is hiervoor niet
noodzakelijk, mede omdat de parkeerplaats ook gebruikt wordt voor bezoekers die
langduriger een bezoek brengen en/of een wandeling in de omgeving maken.
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