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Fractie VVD

Geachte heer Bos,
Datum
12 april 2022
Ons kenmerk:

1189647

U heeft namens de fractie van VVD schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42
van de Organisatieverordening van de gemeenteraad. De vragen gaan over de
carpoolplaats aan de Mercuriusweg. Hieronder beantwoorden wij uw vragen als volgt.
Vraag 1: Heeft het college deze carpoolplaats al op de agenda staan om aan te
pakken? Zo ja, welk(e) plan(nen) heeft u en op welke termijn worden deze plannen
uitgevoerd? Neemt u de mogelijkheid van het plaatsen van (extra) cameratoezicht
mee?
Antwoord: Nee, er zijn geen plannen om de carpoolplaats aan te passen.

Uw kenmerk
Uw brief van:
1 maart 2022

Vraag 2: Indien deze carpoolplaats nog niet op uw agenda staat, bent u bereid deze op
korte termijn wel op uw agenda te zetten en bijvoorbeeld meer (camera)toezicht te
realiseren?

Doorkiesnummer:
0342-495907

Antwoord: Uit de cijfers van de politie blijkt dat er vanaf 1 januari 2021 geen autoinbraken geweest zijn op deze carpoolplaats (diefstal uit auto of ander vervoersmiddel).
Cameratoezicht is een ingrijpende maatregel en moet daarom noodzakelijk,
proportioneel en subsidiair zijn. Het gerechtvaardigd belang in het geval van
cameratoezicht is veelal het belang om diefstal tegen gaan, maar de cijfers laten zien
dat hier te weinig sprake van is om cameratoezicht toe te passen op deze
carpoolplaats.

email:
s.degraaf@barneveld.nl

Vraag 3: Hoe is het onderhoud geregeld voor dit soort carpoolplaatsen, zodat dit een
uitnodigende en veilige plek is en blijft om te carpoolen?

Onderwerp:
Raadsvragen art 42 VVD
carpoolplaats
Mercuriusweg

Antwoord: Op de carpoolplaats wordt regulier onderhoud uitgevoerd zoals
onkruidbestrijding. Daarnaast worden de verhardingen jaarlijks geïnspecteerd op
veiligheid.

Afdeling:
Vastgoed en Infrastructuur
Behandeld door:
D.A. de Graaf

Vraag 4: Carpoolplaatsen moeten ook te gebruiken zijn door eigenaren van elektrische
auto’s, neemt het college de mogelijkheid om laadpalen te plaatsen op
carpoolplaatsen, zoals aan de Mercuriusweg mee in de plannen?
Antwoord: Deze carpoolplaats is op de plankaart voor openbare laadpalen opgenomen
als potentiële locatie voor een (toekomstige) laadpaal. Voor dit jaar wordt met name
ingezet op het proactief plaatsen van palen nabij gemeentelijke gebouwen of bij
nieuwbouwlocaties. Met als doel om laadpalen voor meerdere gebruikers beschikbaar
te stellen. Bij een carpoolplaats is de praktijk dat eenzelfde gebruiker een laadpaal voor
langere tijd bezet houdt. Zodra er behoefte blijkt voor een laadpaal op deze locatie kan
deze worden aangevraagd en kan hier een laadpaal worden geplaatst.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa
secretaris
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burgemeester

