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Beste leden van de klankbordgroep,
In juli 2019 hebben wij uw advies over het voorgenomen besluit van het college over het parkeerbeleid
ontvangen.
Dank!
Zonder uw bijdrage en inzet hadden we onvoldoende inzicht gekregen in de manier waarop u tegen
de voorgenomen wijzigingen in het parkeerbeleid aankijkt. Voor ons heel belangrijk, want uiteindelijk
moet het centrum en de directe omgeving voor jullie een prettige leef- en werkomgeving zijn. Hartelijk
dank voor uw inzet en bijdrage hierin!
Het voorgenomen besluit
Uw voorstel nemen wij grotendeels over, maar op een aantal punten wijkt het af. Met betrekking tot de
tarieven zal het college voorstellen het bedrag voor een eerste vergunning voor 2020 naar € 55,- te
verhogen, en voor een tweede vergunning naar € 110,-. Deze bedragen worden jaarlijks stapsgewijs
verhoogd naar uiteindelijk respectievelijk € 120,- en € 240,-. De bedragen voor een vergunning in de
schil worden conform uw voorstel overgenomen. Het Van Reenenpark (tot aan het Kerkstraatje) wordt
in het voorstel van het college tot het centrum gerekend. Onze wens is het monumentale deel van het
Van Reenenpark autovrij te maken. Door het Van Reenenpark toe te voegen aan het centrum kan op
termijn aan bewoners de mogelijkheid worden geboden hun voertuigen in parkeergarage Oosterpoort
te parkeren.
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Met betrekking tot de uitgifte van vergunningen wordt het uitgangspunt van de klankbordgroep
overgenomen: een eerste vergunning voor parkeren in de schil wordt altijd verleend, een tweede
alleen als er voldoende ruimte is in het gebied (de zones zoals gedefinieerd op de kaart). Ook sluiten
we aan bij uw voorstel betreffende adressen aan de Callenbachstraat, Torenstraat en Vrijheidslaan:
deze behoren tot het centrum.
Aanpassingen in bebording, eenrichtingsverkeer en handhaving worden nader uitgezocht en
opgepakt.
Vervolg
Het definitieve besluit van het college, naar aanleiding van uw advies, wordt op donderdag 10 oktober
besproken in de raadscommissie, waarna besluitvorming in de raad plaats gaat vinden op donderdag
17 oktober. U bent daarbij van harte welkom en er is de mogelijkheid om namens de klankbordgroep
in te spreken.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Maarten Kroon
Project- en procesleider
Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.
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